FROST-åkpåse för barn
1617-19 Svart
Åkpåse som sträcker sig till midjan och som har många innovationer!
En åkpåse, som är planerad för barn och unga (110-134 cm) till
skandinaviska förhållanden. Åkpåsen har en specialvaddfyllning,
som har utvecklats i Finland. Lätt att klä på, då dragkedjorna öppnar
sig från midjan ned till tårna. FROST har fått beröm av sin sittdel. Det
sträva materialet hindrar en att glida ner från stolens dyna och det är
praktiskt t.ex. då man sitter i pulkan. Enligt kundfeedbacken lugnar
den varma påsen runt benen även personer som är spasmiska eller
som lider av rastlösa ben!					
1.

Åkpåsen skyddar väl ryggen. Påsen slutas med
karrborreband på midjan.

2.

Framdelen öppnar sig helt med två dragkedjor från
midjan ända ned. Undvik onödig kraft, då du drar
upp dragkedjorna och kontrollera, att tyget inte                                    
hamnar mellan kedjans tandning och söndrar
kedjan.

3.

Framdelen kan vikas framför fötterna på fotytan och      
fästas med ett gummiband, när man vistas inomhus.
		
4.
En hållbar specialvadd inne. Då de traditionella
fibervadden förlorar sin isoleringsförmåga i tvätten,
bevarar denna åkpåse sin fantastiska värmeisolering
från tvätt till tvätt.

Rullstolens modell har betydelse, då man väljer längden av
påsen. Måtten i måttabellen är ungefärliga.

Ytmaterialet är vattenavstötande polyester, ytbelagt
med polyuretan.

6.

Ett innerfoder som är varmt och mjukt.

7.

Påsen kan fästas med två gummiband i rullstolens
ryggstöd, då man förhindrar att man inte glider ner
från stolen.

Färgalternativ: Svart – mönstrad

Måttabelll:
FROST, barn

5.

(110) S

(122) M

(134) L

Höft

94

105

116

Påsens sidolängd

86

91

97

Fotdelens längd

23

26

29

Material: Ytmaterialet är polyester, ytbelagt med
polyuretan, specialvadd inne, fleecefoder.
Tvätt- och skötselråd: Maskintvätt i max 40 grader
rekommenderas, då tygets och vaddens specialegenskaper
bevaras bättre. Använd ej sköljmedel. Lätt torkning i
torktumlaren är tillåten. Även kemtvätt är möjlig. Små
smutsfläckar kan tas bort genom att man torkar med mild
tvättmedellösning.

PRIS: 248 € (inkl. moms 24%). Skattefritt pris 200.
Ergo Mode är en finsk klädtillverkare, som tillverkar kläder för specialbehov och som är bunden att agera etiskt och att använda trygga material i sin produktion.

TILLVERKARE: Ergo Mode Ky, Kauppakatu 6, FI-83500 OUTOKUMPU
+358 50 375 6947     www.ergomode.fi

