
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

CO-PILOT

Bakovervendt sete
0-18 kg
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

Co-Pilot - det letteste bakovervendte bilsetet

• Inkludert utstyr: Abduksjonsblokk, hodestøtter og hodepute
• Det polstrede beltet vokser med barnet: 3 trinns høydejustering 
• Rask og enkel justering av beltelengden via sentraljustering 

foran på setet
• Komfortabelt trekk
• Det pustende trekket kan tas av og vaskes på 400C
• 0-18 kg

Co-Pilot
Hvorfor velge Co-Pilot?

Med det letteste bakovervendte bilsetet blir daglig håndtering enkelt. I Co-Pilot sitter barnet trygt, komfortabelt 
og beskyttet. Når barnet blir større (fra 9 kg), snus Co-Pilot ganske enkelt rundt og barnet sitter forovervendt. 
I de forskjellige seteposisjonene kan barnet være aktivt, hvile eller sove.

Trekk
Behagelig og pustende 
trekk som kan tas av og 
vaskes på 400C. Skal ikke 
tørkes i tørketrommel

Sittestilling
Den nåværende sitte-
stillingen kan raskt leses av

Lav vekt
Enkel og daglig håndtering 
for foreldre og pleiere - 
ingen tung bæring ved 
flytting av setet

Skifte stilling
Det fremovervendte setet kan 
raskt justeres i 3 komfortable 
sitte- og liggestillingBlå: Bakovervendt

Rød: 3-trinns forovervendt

Beltelengde
Rask og enkel justering av 
beltelengden via sentral-
justering foran på setet

Skulderhøyde
Det polstrede beltet vokser 
med barnet: 3-trinns 
høydejustering
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Hvorfor velge Co-Pilot?

Teknisk data Co-PilotTeknisk data Co-Pilot

29,5 cmSetedybde

TilbehørTilbehør

Setebredde foran 23,5 cm (20,5 cm med hoftestøtte)
Setebredde bak 20 cm (14,5 cm med hoftestøtte)
Rygghøyde sete 51 cm
Skulderhøyde 19/25/31 cm
Setetilt bakovervendt 450

Setetilt forovervendt 00/100/200

Totale mål (bxhxd) 42x62,5x43cm
Setevekt Ca. 5 kg
Maksimal brukervekt bakovervendt 0-10 kg
Maksimal brukervekt forovervendt 9-18 kg

Bilsetebeskyttelse Bilsetebeskyttelse
med rygg

Sidestøtteputer (skumkjerne)
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