
TUNDRA-åkpåse för ben

1607-69 Svart 1607-69 Mörkblå   

Färgalternativ:  Mörkblå och svart, fleecefodrets färg varierar.

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.

          

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

Unisex-modell

   M          L        TUNDRA                      S 

Övre bredden/Sluss      123                    136           172       

Sidolängden   
                 

98  104           117

En speciellt varm påse för ben, vilken är lätt att klä på och som gör det möjligt att ta sig snabbt ut! Till 
skandinaviska förhållanden i Finland planerad, hållbar specialvaddfyllning samt fukt- och smutsavstötande 
ytbeläggning.

Tundra-åkpåsen är en innovativ dräkt och hjälpmedel!
Tundra-åkpåsen har fått strålande feedback från kunderna och vårdarna: förutom att den är en varm dräkt, 
är den även en ergonomisk hjälpmedel i vardagen. Placera påsen i fotnivån och lägg benen i påsen. Lyfta 
påsens bakdel under benen och dra upp den vidare på stolen tillräckligt högt, så att påsen inte blir släpande  

            i marken.

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.

1. Anpassad för rullstolsanvändare: baklängden är
dimensioneradså att den når stolens sittdel.

2. Tundra är planerad till personer som behöver extra mycket
assistans.

3. Framdelen kan vikas mellan fötterna på fotytan, när man
vistas inomhus. Special vaddfyllning utvecklad i Finland.
Då in isoleringsförmåga i tvätten, bevarar denna benpåse sin
fantastiska värmeisolering från tvätt till tvätt.

4. Ytmaterialet är vatten- och smutsavstötande polyester,
ytbelagt med polyuretan.

5. Innerfodret är varmt och behagligt.

6. Med hjälp av långa dragkedjor går på- och avklädningen fort.
Undvik onödig kraft, då du drar upp dragkedjorna och
kontrollera, att tyget inte hamnar mellan kedjans tandning
och söndrar kedjan.

Pris: 194 € (inkl. moms 24%). Skattefritt pris 156,46.

                   Lyfta upp framdelen och dra upp dragkedjorna. 
Allt detta lyckas av en assistent utan att man behöver 
lyfta personen som man klär på.

Material: Ytmaterialet polyester, ytbelagt med polyuretan, 
specialvadd inne, fleecefoder.


