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Almindelig kørepose 

Alm kørepose placeres i kørestolen eller på 
scooteren og kan fastgøres med velcrostrop bag på 
stolen eller sædet. Forstykket kan lynes helt eller delvist 
af, imens man placerer sig i stolen. På bagsiden af posen 
er der et stykke fløjl der forhindrer posen i at glide for 
meget på sædet. I livet er der en elastik, der gør at man 
kan stramme køreposen fast om livet. 

Yderstoffet er sort microfiber som er vand afvisende og 
kommer der lidt snavs på, kan dette oftest tørres af med 
en fugtig klud. Som isolerings materiale bliver der brugt 
Meida 200, hvilket er det samme materiale der bliver 
brugt i overlevelsesdragter. Det har en højisolerende ef-
fekt, men med en lille massefylde og vægt. 

Den lave vægt betyder bestemt ikke at den ikke er varm. 
Køreposen er testet ned til minus 200, men er samtidig 
fuld åndbar og kan derfor også bruges på milde som-
meraftener. Ind mod kroppen er der Fleece, der gør at kørepose er vamset og blød at sidde i og på. 

Køreposen tåler vask op til 60 grader og tørretumbler. 

Alm kørepose tilbydes i 
5 størrelser XS – S – M – L – XL.  
De 2 mindste er til børn.

Easy kørepose 

Easy køreposen blev oprindeligt designet til støb, så man ikke 
sidder på køreposen, men stadig sidder opimalt i støbet. Posen 

holdes fast på undersiden af et rib stykke, som sidder mellem 
sæde og lår. På forsiden går den helt op til livet hvor den bliver 

holdt fast mellem stolens sider og lårene. 
Men det viste sig hurtigt at Easy køreposen er god til alle slags 

stole, da fordelen ved posen er, at den kan tages på imens 
brugeren er i stolen.

  
Yderstoffet er microfiber som er vand afvisende og kommer der 

lidt snavs på, kan dette oftes tøres af med en fugtig klud. Som 
isolerings materiale bliver der brugt Meida 200, hvilket er det 

samme materiale som bliver brugt i overlevelsesdragter. Det har 
en højisolerende effekt, men med en lille massefylde og vægt. 

Meida er testet ned til minus 200, men er samtidig fuld åndbar 
og kan derfor også bruges på milde sommeraftener. Ind mod 
kroppen er der glat foer, der gør at kørepose er nem at få på. 

Med køreposen er der et smart funktionelt etui, der gør at køre-
poser ikke fylder meget og derfor er nem at have med rundt. 

Easy køreposen tåler vask op til 60 grader og tørretumbler.

Easy køreposen er sort og tilbydes i 5 størrelser 
XS – S – M – L – XL. De 2 mindste er til børn.
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Regnslag 

Regnslaget er med flagermus ærmer som hænger pænt ned hvis disse 
ikke bliver brugt og giver et poncho udseende. 

Vi har også regnslag til vores joggere. De er en anden type og ses på næste side.

Helly Hansen regnslaget er produce-
ret i et lækkert materiale, som er fuldt 
åndbar så der ikke dannes kondens på 
indersiden, det kan tåle et vandsøjle 
tryk på 10.000 mm H2O. vandtæt. 
Alle syninger er blevet tapet, hvilket 
gør at regnslaget er 100 % vandtæt. 
Alle vores regnslag er blå. 
Regnslaget er med hætte og det har 
et stort ekstra bagstykke, som kan 
gå ud over nakkestøtte eller en 
rygsæk bag på stolen.

Regnslag tilbydes i 
4 størrelser S-M-L-XL. 

Allover kørepose 

Allover er en videreudvikling af regnslaget, og kan bruges om 
vinteren. Den er designet med et trekantet vindfang som giver 
et lækkert asymmetrisk luk, der gør at den ikke ligner et regn-

slag, men mere en jakke og kørepose i samme farve. 
Allover har aftagelig hætte. Der er mulighed for at lukke den 

bag benene ved hjælp af elastikbånd og spænder. I nakken og 
ned af ryggen er der en dobbelt lynlås, så der er mulighed for 

at en nakkestøtte kan komme igennem samtidig med at den 
slutter tæt. 

Allover er en hurtig og meget nem løsning, da den kun tager få 
sekunder at få på, blandt andet pga. den store halsåbning. 

Yderstoffet er microfiber som er vandafvisende og kommer 
der lidt snavs på, kan dette oftest tørres af med en fugtig klud. 
Som isolerings materiale bliver der brugt Meida 200, hvilket er 

det samme materiale som bliver brugt i overlevelsesdragter. 
Det har en højisolerende effekt, men med en lille massefylde og 

vægt. Dette gør at Alloveren ikke vejer så meget og derfor er 
den også nem at have med rundt. 

Meida er testet ned til minus 20 grader. Ind mod kroppen er 
der glat foer, der gør at dragten er nem at tage på. 

På lager har vi Alloveren i sort. 
Alloveren tåler vask op til 60 grader og tørretumbler.

Allover tilbydes i 4 størrelser; en børne model fra 2 til ca. 6 år. En lille som passer, hvis man er under 
1.60 m. En mellem, som passer hvis man er mellem 1.60-1.85 m, og en meget stor som passer, hvis 
man er højere end 1.85 m.
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FREEDOM 
Således ser regnslaget ud på 

FREEDOM joggeren. 

FREEDOM joggeren er fra producenten af 
den originale baby jogger. 

FREEDOM joggeren er designet til at åbne 
en hel ny verden. Store som små børn med 
fysiske handicaps kan nu nyde udflugter til 

stranden, parken eller på vandrestier sammen 
med deres familier eller institution.

INDEPENDENCE 
 

Således ser regnslaget ud på 
INDEPENDENCE joggeren. 

INDEPENDENCE joggeren er også fra producenten 
af den originale baby jogger. 

INDEPENDENCE joggeren er designet til små pas-
sagere, som vejer op til 45 kg. 

Denne sammenklappelige jogger vil opfylde dine 
transportbehov for en udfordrende hverdag.

REGNSLAG TIL VORES JOGGERE
En jogger giver frihed og muligheder og med et regnslag, behøver du ikke at lade dig 
begrænse af det danske vejr.

Meget enkelt at montere og afmontere.

Regnslaget er gennemsigtigt og holder passageren tør. God tur.


