
Bruksanvisning 

Sittermo Kjørepose / Sittermo Easy 
Kjørepose 

Sittermo Kjørepose tilbys i 5 størrelser XS – S – M – L – XL. De 2 minste er til 
barn. 

Sittermo Kjørepose plasseres i rullestolen, vogn eller på scooteren og kan festes 
med velcrostropp bak på stolen eller setet. Forstykket kan tas helt eller delvis av ved
hjelp av glidelåsen når man plasserer seg i stolen. På baksiden av posen er det et stykke  
fløyel som forhindrer posen i å skli på setet. I livet er det en elastisk snor som  
gjør at man kan stramme kjøreposen fast om livet. 



Ytterstoffet er sort microfiber som er vannavisende og kommer det litt smuss på, kan 
dette ofte tørkes av med en fuktig klut. Som isoleringsmateriale blir det brukt Meida 
200, som er det samme materiale som blir brukt i overlevelsesdrakter. Det har en 
høyisolerende effekt, men har likevel lite massefyll og vekt. 

Den lave vekten betyr ikke at den ikke er varm. 
Kjøreposen er testet ned til minus 20 grader, men er samtidig fullt pustbar og kan 
derfor også brukes på milde sommeraftener. Inn mot kroppen er det fleece som gjør 
at kjøreposen er luftig og myk å sitte på. 

Kjøreposen tåler vask opptil 40 grader og tørketrommel. 

Sittermo Easy kjørepose tilbydes i 5 størrelser XS – S – M – L – XL.  De 2 
minste er til barn. 

Sittermo Easy kjørepose ble opprinnelig designet til støp, så man ikke sitter på 
kjøreposen og sitter optimalt i støpet. Posen holdes fast på undersiden av et ribbe- 
stykke, som sitter mellom sete og lår. På forsiden går den helt opp til livet hvor den 
blir holdt fast mellom stolens sider og lårene. Selv om posen opprinnelig er designet 
til støpestoler, fungerer den til alle slags stoler, da den kan tas på med bruker i stolen. 

Ytterstoffet er microfiber likt Sittermo Kjørepose 

Sittermo Easy kjørepose tåler vask opptil 40 grader og tørketrommel. 

Hva er Meida 200? 

Meida 200 er en lett termisk polstring, laget av veldig fine polypropylenfibre i 
mikrofiberområdet. Den er ideell for sofistikert design takket være muligheten for et 
kroppsnært kutt med de beste varme- og isolasjonsegenskapene. MEIDA 50g / m² 
stoffet viser bedre varmeisolasjon enn to ullgensere med samme vekt per arealenhet. 
MEIDA er tynnere enn vanlig polstring. De veldig fine fibrene binder så mye luft som 
mulig, noe som resulterer i et ekstremt høyt nivå av varmeisolasjon. De termiske 
isolasjonsegenskapene beholdes selv etter vask. 




