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Bilsetet har lav vekt og er enkelt å bære ut og 
inn av bilen/drosjen. Setet har integrert ISOfix 
som gjør at det monteres raskt i bilen, men det 
kan også brukes i biler uten ISOfix ved å skyve 
festeanordningen inn i bilsetet. Setet er utstyrt 
med lateralstøtter og en fempunktssele som er 
polstret over skuldrene for god posisjonering i 
setet. Beltespennen er også polstret. Ved bruk av 
kilepute kan setet tiltes 10° for en mer behagelig 
hvileposisjon.

Bilsetet har SICT-støtsikringssystem som gir den 
beste beskyttelse ved en eventuell sidekollisjon. 

Denne skal brukes på den siden av bilstolen som 
vender mot bildøren.

IPAI LGT er smalt og passer også i det midtre 
baksetet. Da er det plass til et sete/en person 
på hver side. Det er ikke nødvendig å bruke 
støtsikringssystemet når setet er montert i 
midten. 
 
Setet kan trekkes frem slik at ryggvinkelen åpnes 
og setet legger seg fint inntil ryggen på bilens 
sete. 

IPAI LGT – lett, komfortabelt og trygt 
fremovervendt bilsete

IPAI LGT (Light)

Standardutstyr:

• Høydejusterbar fempunktssele m/ 
polster

• Selene strammes individuelt
• Beltespennepolster
• lntegrert ISOfix
• Høydejusterbar hodestøtte med 

belteinnfestninger
• Sidestøtter, individuelt justerbare i 

høyde- og bredde
• Avtagbart trekk som kan vaskes

i

banolife.no

IPAI LGT med 
sikkerhetsbord

IPAI LGT med 
abduksjonskloss

Setet kan tiltes 10°° ved 
hjelp av kilepute 

Tekniske data IPAI LGT

Setebredde, bekken 31 cm

Setebredde, knær 34 cm

Setedybde 30 cm

Rygghøyde 41 - 54 cm

Total rygghøyde inkl. hodestøtte 59 - 74 cm

Høyde bolstøtter 20 - 33 cm

Bredde mellom bolstøtter 14 -28 cm

Vinkel 85° - 160°

Maks brukervekt 36 kg

Vekt 7 kg

Utvendig høyde 68-88 cm

Utvendig bredde 51 cm

Utvendig dybde 42 cm

Beskrivelse Art.nr. HMS.nr.

IPAI LGT bilsete svart 460000-ST 277690

Tilbehør
Beskrivelse Art.nr. HMS.nr

Avtagbar abduksjonskloss 460400-ST

Hodefiksering 460630-ST

Sikkerhetsbord 460600-ST

Beltesamler 460640-ST

Tilt setepute +10° 460100-ST

Polster over beltespenne, mag-
netlås (husk beltekutter)

350655-ST 239437

Polster over beltespene, trykknapp 350650-ST 234299

Beltekutter 154011603


