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REGNCAPE OG KJØREPOSER

Delkontrakt 11 for voksneDelkontrakt 11 for voksne

Myk kjørepose med sete. Produsert i et pustende, 
vind- og vanntett kvalitetsmateriale og isolert med 
varm Thinsulate.

 Glidelås i midten som går ned til bunnplate

 Thinsulate isolert bunnplate, med stropp for feste i   
 fotplate

 Lomme på begge sider

 Antiskli under setet

 Stropper foran feste til rullestolen

 Forberedt for bruk av abduksjonskloss og skrittsele

 Åpning for hoftesele og fotrem

 Refleks foran for bedre synlighet i mørket

KJØREPOSE VINTER FACON I 
MED SETE

2. VALG
NAV- 

AVTALE

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Str.
Lengde
foran

Lengde
bak

Liv-
vidde

Brukers
lengde

686010 288824 S 104 cm 130 cm 128 cm 159 cm

686005 288825 M/L 113 cm 135 cm 145 cm 160-179 cm

686000 288826 XL 116 cm 138 cm 162 cm 180-189 cm

686012 288827 XXL 120 cm 143 cm 166 cm fra 190 cm

Er personen ekstra stor, gå opp en størrelse.

Myk og fasongsydd vinterkjørepose med høy rygg og 
avtakbar frontdel. Produsert i et pustende samt vind- og 
vanntett kvalitetsmateriale og isolert med varm Thinsulate.

KJØREPOSE VINTER FACON II 
MED SETE

Art.nr.
NAV 

Art.nr. Str.
Lengde
foran

Lengde
bak

Liv-
vidde

Brukers
lengde

686045 100813 S 110 cm 157 cm 118 cm 159 cm

686040 100812 M/L 114 cm 163 cm 134 cm 160-179 cm

686035 100811 XL 118 cm 169 cm 150 cm 180-189 cm

686034 100810 XXL 122 cm 175 cm 166 cm fra 190 cm

Er personen ekstra stor, gå opp en størrelse.

 Fasongsydd med høy rygg

 Antiskli under setet

 Delbar toveis-glidelås med lange gripetapper, som  
 samles i livet og lukkes ned langs siden til bunnplate

 Thinsulate isolert bunnplate, stropp for feste i fotplate

 Bånd og strikk for feste til rullestolen

 Framdelen og bunnplaten kan skilles fra bakdelen

 Forberedt for bruk av abduksjonskloss og skrittsele

 Åpning for hofteseler og for fotrem

 Refleks foran for bedre synlighet i mørket

1. VALG
NAV- 

AVTALE




