
Kjøreposer fra 

A/S ZorbA



Vognpose barn 0 - 1 år 

aMMY, soMMer

Kjørepose barn

soMMer

fin, lett sommerkjørepose som gjør at barnet kan 
sitte godt i barnevognen. 

Kjøreposen er god og myk og laget av en hudvennlig 
bomullsblanding. posen er veldig lett å rengjøre.

Vaskes på 40 o og drypptørkes. 
farge: blå

art. nr.        6572722

Lengde       98 cm

bredde       45 cm

Kjørepose med vannavstøtende yttertrekk og 
innertrekk i polyesterfleece. Kjøreposen har påsydd 
refleks og slisser for hoftebeltet og abdusjon.

Kjøreposen har avtagbart frontstykke med toveis 
glidelås og snøring i livet. 

Vaskes på 40 o og drypptørkes. 
farge: blå

 2 - 4 år  art. nr. 993001  (barn 1)  
  hjm. nr. 210883  (barn 1) 

 4 - 10 år art. nr. 993002   (barn 2)
  hjm. nr.  210884   (barn 2)

10 - 16 år art. nr. 993003 (barn 3)
  hjm. nr. 210885  (barn 3)



Kjørepose barn

Vinter

Kjørepose barn

Vinter - eKte LaMMesKinn

Kjørepose med innertrekk i 100 % ull og yttertrekk i 
vannavstøtende polyamid. Kjøreposen har påsydd 
refleks og slisser for hoftebeltet og abdusjon. 
 
Posen har avtagbart frontstykke med toveis glidelås. 
Kjøreposen har snøring i livet og har antiskli i setet. 

Vaskes på 40 o og drypptørkes. 
farge: blå

 2 - 4 år  art. nr. 909220   (barn 1)
  hjm. nr. 210886  (barn 1) 

 4 - 10 år  art. nr. 909221   (barn 2)
  hjm. nr. 210887  (barn 2) 

10 - 16 år  art. nr. 909222   (barn 3)
  hjm. nr. 210888  (barn 3)

samme som kjøreposen over, men innertrekk 
i ekte lammeskinn 

Vaskes på 40 o og drypptørres. 
farge: blå

 2 - 4 år  art. nr. 909241   (barn 1)
 4 - 10 år art. nr. 909242   (barn 2)
10 - 16 år art. nr. 809243   (barn 3)

Vognpose barn 

dubLas - eKte LaMMesKinn

Vognpose med lammeskinn av høy kvalitet. 
Lammeskinnsklaffen i front kan brettes ned ved behov, 
og dermed gi bedre varme og beskyttelse mot trekk. 
posen har tilstrekkelige belteåpninger og passer alle 
standard barnevogner og vogner. 

Vaskes på 40 o  og drypptørkes. 
Farge: Blå, med naturfarget skinn

art. nr.        6510322
Lengde       98 cm
bredde        45 cm



Kjørepose jr./ senior 

Vinter, uten sete

Kjørepose jr./ VoKsen  

Vinter, uten sete - eKte LaMMesKinn

praktisk kjørepose, uten sete, som er lett å ta av og 
på når man sitter i stilen. 
Kjøreposen har innertrekk av 100 % ull og yttertrekk 
i vannavstøtende polyamid. 

Klippsfeste rundt bolen. Posen har påsydd refleks. 
Toveis glidelås i front og snøring i livet. 

Vaskes på 40 o og drypptørkes. 
farge: blå

junior  art. nr. 809223 
  hjm. nr. 176502

senior  art. nr. 809224 
  hjm. nr. 176503

senior XL art. nr. 809225 
  hjm. nr. 176504

samme som kjøreposen over, men innertrekk 
i ekte lammeskinn. . 

Vaskes på 40 o og drypptørkes. 
farge: blå

junior  art. nr. 809243

senior  art. nr. 809244

senior XL art. nr. 809245



Kjørepose jr./ VoKsen 

Vinter, Med sete

Kjørepose jr./VoKsen 

Vinter, Med sete - eKte LaMMesKinn

solid kjørepose med sete som har innertrekk i 100 % 
ull og yttertrekk i vannavstøtende polyamid. 
Kjøreposen har påsydd refleks og antiskli i setet. 
Posen har slisser for hoftebeltet og abdusjon. 

Avtagbart forstykket med to-veis glidelås og snøring 
i livet.  

Vaskes på 40 o  og drypptørkes. 
farge: blå

junior  art. nr. 909223 - HMs art. nr. 176505

senior  art. nr. 909224 - HMs art. nr. 161406

senior XL art. nr. 909225 - HMs art. nr. 176507

samme som kjøreposen over, men innertrekk
i ekte lammeskinn. 

Vaskes på 40 o  og drypptørkes. 
farge: blå

junior  art. nr. 909243

senior  art. nr. 909244

senior XL art. nr. 909245



barn 1 barn 2

barn 3



barn 2 junior

senior senior XL
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