
SINNESSTIMULERANDE
TYNGDPRODUKTER



OM SOMNA
Sedan 2008 är Somna AB ett av de ledande företagen på tyngdtäckesmarknaden i Skandi-
navien. Företagsnamnet Somna anspelar på betydelsen av en god natts sömn för en funge-
rande vardag. Vi erbjuder utöver tyngdtäcken även tyngdvästar, tyngdfiltar och tyngdkragar. 
Vårt produktsortiment av sinnesstimulerande hjälpmedel är framtagna för att öka livskvalite-
ten och bidra till en enklare vardag.

Kedjetäcke®, Kedjefilt®, Kedjeväst® är varumärkesskyddade produktnamn hos patent- och 
registreringsverket. Somna AB äger ensamrätt till namnen och de får bara användas när man 
refererar till Somnas tyngdprodukter.

Kompetens & Erfarenhet
Somna bedriver egen produktutveckling, tillverkning, utbildning och försäljning vilket innebär 
att vår verksamhet har full kontroll över hela processen. Därmed kan vi garantera högsta 
kvalitet, support och service till våra användare och förskrivare. 

Med över 10 år i branschen besitter vi stor kompetens och erfarenhet inom området. Våra 
produktspecialister är utbildade leg. fysioterapeuter och leg. arbetsterapeuter för att på bäs-
ta sätt kunna tillgodose våra kunders behov.  



KVALITET & MILJÖ
Somnas verksamhet är certifierad enligt både ISO 9001 och ISO 14001 vilket innebär 
att vi har utförliga, dokumenterade miljö- och kvalitetsledningssystem. Genom våra 
certifieringar har vi specificerat kvalitets- och miljömål vilka genomsyrar hela verksam-
heten, inte minst produktutveckling och hur vi arbetar med miljö och kvalitet när det 
kommer till minsta lilla detalj i våra produkter. Vid framtagande och vidareutveckling 
av våra produkter genomför vi strukturerade kvalitets- och användartester och slutligen 
presenteras resultatet för våra kunder. Våra produkter tillverkas i Sverige och vi undvi-
ker därmed långa transporter med onödig miljöpåverkan.

CE-märkt medicinteknisk produkt
Somnas Kedjetäcke® är en CE-märkt medicinteknisk Klass I-produkt. Vår dokumentation 
avseende evidens och produktsäkerhet har noggrant granskats av Läkemedelsverket. 
I och med detta omfattande arbete kan vi säkerställa en hög säkerhet för patienter och 
användare samt att förskrivningen sker på en evidensbaserad grund. Vi kan påvisa 
att Somna Kedjetäcke® har en lugnande effekt samt att det även finns belägg för att 
Somna Kedjetäcke® gör det enklare att komma till ro och förbättrar sömnkvaliteten.

Oeko-Tex® Klass 1
Tack vare Oeko-Tex-certifikat av Somnas Kedjetäcke® inom den strängaste klassen: 
Standard 100, Klass I, kan vi med säkerhet veta att våra Kedjetäcken är säkra att använda.
De är ej allergiframkallande och inga farliga ämnen utsöndras. Testerna avser Kedje-
täcket som helhet, inklusive vaddering samt de galvaniserade och pulverlackerade 
stålkedjorna. För att uppnå Klass I är det strikta krav vid de kemiska analyserna för 
att känsliga individer, såsom mycket små barn, med säkerhet ska kunna ha en Klass I 
produkt mot sin hud utan risk för hälsovådlig effekt. 

REACH
Somna möter kraven i REACH-förordningen. Detta säkerställs genom att samtliga av 
företagets noggrant utvalda leverantörer verkar inom EU och därmed måste möta 
kraven i REACH, men även för att Somnas produkter byggs upp av harmlösa ämnen 
genom hela tillverkningsprocessen.

TEKO
Somna uppdateras kring lagkrav inom textilbranschen via vårt medlemskap i TEKO 
(Sveriges textil- & modeföretag). Då vi verkar i flera länder måste vi förhålla oss till 
de strängaste kraven, vilket stundom är hårdare krav än Sveriges lagar. TEKO ligger i 
framkant inom CSR- och hållbarhetsfrågor. Genom detta får Somna tillgång till inno-
vativa lösningar och visionära miljömål.



KEDJETÄCKE® 

Kedjetäcke® är ett tyngdtäcke framtaget för att lindra oro, ångest och sömnsvårighe-
ter. Tyngden, trycket och den omslutande effekten bidrar till en lugnande effekt och 
förbättrad sömnkvalitet.  

Funktion och Design    
Våra kedjetäcken har en 2 i 1-funktion; en vadderad sida som ger ett jämnt och djupt 
tryck och en kedjesida som ger en tydlig taktil stimulering. Vilken sida man väljer att 
vända mot kroppen är individuellt. De olika sidorna har tydliggjorts genom att tyget på 
kedjesidan har ett mönster med halvmånar.

Kedjorna är flexibla och formar sig efter kroppens konturer vilket ger en tät omslutning. 
De lägger sig sammanlänkade från topp till tå och lämnar inga mellanrum. Trycket blir 
därmed jämnt och effektfullt oavsett längd på kroppen.



Vadden i våra täcken har en konstruktion med små porer och hålrum som gör att 
täcket andas och effektivt transporterar bort fukt och ånga. På detta vis skapas en 
behaglig och torr sovmiljö under hela sömncykeln. 

Täckena är delbara för lätt hantering vid tvätt. Det delas med en längsgående drag-
kedja för att undvika avbrott i kedjornas tryck samt att ena delen kan användas som 
filt. För att skapa en behaglig och mjuk upplevelse mot hals och ansikte är dragkedjan 
nedsänkt, hörnen rundade samt att kanterna på täckets kortsidor inte har några kor-
sande kedjor.

Täckets båda delar har en unik färgmarkering för respektive vikt. Detta gör det enkelt 
att matcha ett tvådelat täcke som tvättats tillsammans med andra täcken samtidigt, t 
ex hos tvätterier. 

SVALT ELLER VARMT?
Efterfrågan på marknaden är stor på ett så svalt tyngdtäcke som möjligt. Vi på Somna har 
därför valt att testa värme- och isolationsförmågan i våra täcken för att på bästa sätt kunna 
guida våra kunder. Testerna genomfördes på det oberoende testinstitutet RISE IVF i Mölndal. 
Resultaten visas i diagrammet nedan. 

Vi har dessutom jämfört värme- och isolationsförmågan i våra täcken med och utan kedjor 
då det har påståtts att viktelementen i tyngdtäcken alltid påverkar TOG-värdet. Resultaten för 
dessa olika tester blev exakt detsamma, vilket innebär att kedjorna i våra täcken inte har nå-
gon inverkan på varken värme- eller isolationsförmågan.   

*Uppmätt enligt SS-EN ISO 15831.

TOG (Thermal Overall Grade) är en 
internationell standard som visar
ett textilt materials isolationsförmåga.
För täcken ligger TOG-värdet på ca 1-15.
Lägre värde indikerar svalare täcke medan
högre värde visar på varmare täcke.
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MODELLER
Kedjetäcke® är originalet/vårt klassiska och vårt mest populära täcke. Det är utformat för att 
vara så svalt som möjligt.

Kedjetäcke® Sensitive är extra vadderat på den vadderade sidan vilket ger ett varmare täcke 
som är mjukt och fluffigt. Det kan passa personer som t ex är frusna av sig, har smärtproble-
matik och/eller känsliga för hårt tryck.

Kedjetäcke® Balance är uppbyggt med två olika tjocklekar på kedjorna som även är mer 
centralt placerade i täcket, i linje med kroppens position. Detta kan vara gynnsamt för personer 
som önskar extra taktil stimulering, har en tunnare kroppsbyggnad eller önskar mest tyngd mitt 
på kroppen. 



Kedjetäcke® Sensitive 

”Detta täcke är fast men följsamt. Tyngden hjälper till att varva ner både fysiskt och psy-
kiskt och den inre stressen avtar. Täcket skänker en behaglig och avslappnande känsla.”

Kvinna, sorg och ångest (Kedjetäcke®)

”Ett täcke som med sin tyngd och design omsluter användaren på ett effektivt sätt och 
ger en kännsla av lugn och trygghet. Både kropp och hjärnan slappnar av och det gör 
det lättare att somna.” 

Man, ADHD (Kedjetäcke® Balance)

Kedjetäcke® 

Kedjetäcke® Balance

6 kg

8 kg

10 kg

12 kg

14 kg

4 kg

SPECIFIKATION

Vitt kantband

Ljusblått kantband

Ljusgrått kantband
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Vuxen 150x200 cm 

Vuxen 150x200 cm 

Vuxen 150x200 cm 

6 kg

8 kg

10 kg

12 kg

14 kg

4 kg8 kg

MATERIAL
Textil: 90% Polyester, 10% Polypropylen, Yttertyg i flamsäkert Trevira CS-material. 
Fyllning: 100% Stålkedjor

6 kg

8 kg

10 kg

12 kg

14 kg

4 kg= ingen färgmarkering



KEDJEFILT®

Kedjefilt® är en tyngdfilt som formar sig tätt kring kroppens konturer och bidrar till 
ett lugn och en känsla av trygghet. Vanligt är att använda den när man behöver 
samla ihop sig, vid kortare pauser dagtid för att lindra oro och ångest men även 
kvällstid för att komma ner i varv inför sänggående. 

Kedjefilt® finns i två olika utföranden, en kort och en lång, där båda varianter kan 
användas både i sittande och liggande position. Den korta filten lämpar sig extra 
bra att lägga i knät medan den långa passar bra om man vill svepa den om sig 
eller vid vila.

Precis som Kedjetäcke® har filten en 2 i 1-funktion, en vadderad sida som ger ett 
jämnt tryck och en kedjesida som ger ökad taktil stimulans. Tyget är i ett slitstarkt 
och mörkgrått material för praktisk användning utan överdrag.  



Kedjefilt® kort 

70x125 cm   

4 kg   

”Har provat kedjefilt på fötterna hos en patient med neuropati, det gav god effekt”

Fysioterapeut, Palliativ avdelning.

”Jag gillar den så mycket, den är perfekt... så nu kan jag sitta med benen stilla och det 
är jätteskönt!”

Tjej, Asperger, ADHD och ångesttillstånd

MATERIAL
Textil: 75% Polyester, 17% Bomull, 8% Polypropylen 
Fyllning: 100% Stålkedjor

Kedjefilt® lång

70x200 cm   

5 kg & 7 kg

SPECIFIKATION



KEDJEVÄST®

Kedjeväst® är en tyngdväst som används dagtid. Omslutningen, tyngden och trycket 
från västen kan förbättra användarens kroppsuppfattning, ge en känsla av trygghet 
samt öka koncentrationsförmågan. Västen kan användas inför en aktivitet för att 
lugna, under en aktivitet för att lättare kunna genomföra den eller efter en aktivitet 
för återhämtning. Exempel på aktiviteter där den påvisat god effekt är vid krävande 
uppgifter i skolan/på arbetsplatsen, att kunna vistas bland mycket folk, resor/evene-
mang och vid träning/terapi för balans och kroppskännedom.
 
För att uppnå bästa effekt bör kedjevästen användas tätt mot kroppen med bara en 
t-shirt eller linne under. Kedjorna ligger horisontellt i kanaler runt bålen, inga kedjor 
är placerade över byst och axlar för att undvika risk för skav/obehag. Tack vare 
dess smidiga och nätta design kan en tröja eller jacka användas över västen utan 
att den syns.
 
MODELLER
Kedjeväst 2.0 justeras genom tre band som knäpps med spännen samt en tunn mjuk 
vaddering mot axlarna för extra komfort.  Tyngdkragen bidrar med tyngd på axlarna 
som kan hjälpa till att känna sig grundad. Fästs med två tryckknappar

Kedjeväst® Balance justeras i omfång med resårband och kardborre kan justeras i 
längd genom kardborre vid axlarna. Västens breda anpassningsförmåga samt tuffa 
och nätta design har gjort den till vår mest populära. Den tillhörande tyngdkragen 
är ergonomiskt utformad och bidrar med både tyngd och omslutning.



”Den gav en riktig kram och jag blev lugnare då jag hade ångest vid detta tillfälle. Jag 
uppskattade den ordentliga kramen jag fick av den. Det kändes som jag satt ihop igen 
och inte var splittrad pga ångesten.”

Tjej, Asperger, ADHD och ångesttillstånd

Kedjeväst® 2.0   
110/122  1 kg
128/140   1,5 kg
146/158   2 kg 

XS  2 kg
S  2,5 kg
M   3 kg
L  3,5 kg 
XL  4 kg
    
Anpassad krage ingår. Vikt på krage 
är för junior 1,5 kg samt vuxen 2,5 kg.

Kedjeväst® Balance 
Junior (4-8 år) 1 kg
XS  2 kg 
S/M  2,5 kg
M/L  3 kg
L/XL  3,5 kg

Anpassad krage ingår; Junior - 1kg, 
XS - 1,5kg, samt S-XL - 2kg.

”Jag tar på mig västen på jobbet när huvudet och kroppen bara rör ihop sig. Västen ger 
mig lugn och ro, jag känner mig trygg när jag har den på .” 

Man, Intellektuell funktionsnedsättning

MATERIAL
Textil: 70% Polyester, 30% Bomull
Fyllning: 100% Stålkedjor

SPECIFIKATION



SOMNA® TYNGDKRAGE 

Somna® Tyngdkrage hjälper till att sänka spänningar i kropp och axlar. Den 
ergonomiska designen ger en omslutande effekt då den går ut över bröstkorgen 
och ner mellan skulderbladen utan att belasta nacken. Den har en tunn vaddering 
vid axlarna för bästa komfort. 

Tyngdkragen kan användas både i stillasittande och aktivitet. Vid stress, koncen-
trationssvårigheter och återhämtning kan den hjälpa användaren att känna sig 
grundad och ge ett lugn, och vid t ex statiskt arbete eller balansträning ge ökad 
kroppsuppfattning. 



Somna® Tyngdkrage 
S-XL 2 kg   
XS 1,5 kg   
Junior  1 kg

Storlekarna är anpassade till storleken 
för Kedjeväst® Balance.

Överdrag i olika färger finns att köpa
som tillbehör. Tillgänglighet av färger 
och mönster kan variera efter säsong. 

MATERIAL
Textil: 55% Polyester, 45% Bomull 
Fyllning: 100% Polyester (Granulat)

”När jag jobbade förut hade jag ofta ont i huvudet, men när jag började använda 
nackkudden så blev det bättre”

Kvinna, Stress och spänningshuvudvärk

”Jag brukar prata och gunga på stolen. Det minskade när jag använde nackkragen. 
Jag kunde jobba bättre så det blev positivt.”

Elevcitat från case studie i skola

SPECIFIKATION



EVIDENS 

Positive effects of a weighted blanket on insomnia
Ackerley R, Badre G, Olausson H (2015). J Sleep Med Disord 2(3): 1022. 

The study looks at the effects of the Somna® Blanket in 31 subjects who suffer from 
insomnia. The subjective results showed that the participants liked sleeping with the 
Somna® Blanket. They felt that it was easier to settle down to sleep, and that they 
slept better. They also said they felt more refreshed in the morning. Objectively, the 
study found that the sleeping period increased, and that movements during sleep 
decreased when participants slept with the Somna® Blanket. In summary, the resear-
chers found (both objectively and subjectively) that the participants could sleep more 
calmly when they used the Somna® Blanket.

På Somna har vi över 10 års erfarenhet av tyngdprodukter som visar på hur brukare 
blivit hjälpta och fått en ökad livskvalitet. Dock är det viktigt att även kunna påvisa 
denna effekt på en klinisk nivå. I vårt arbete är det av stor vikt att arbeta med en 
evidensgrundad förskrivning, därför har vi i kommande avsnitt sammanställt ett antal 
forskningsrapporter som styrker detta.



Weighted blankets for insomnia in affective disorder and ADHD – a clinical follow 
up study
Bodil Ekholm, The Affective Disorder outpatient clinic at Psychiatry Southwest, Karolinska 
University Hospital Huddinge. Mats Adler, Institution for Clinical Neuroscience, Karolin-
ska Institutet, Sweden (2018).
 
A clinical follow-up study has been conducted at the Affective Disorder outpatient clinic 
at Psychiatry Southwest, Karolinska University Hospital Huddinge in Sweden. 199 psychi-
atric patients with affective and ADHD diagnoses and co-occurring insomnia were in-
cluded consecutively and treated with weighted blankets as a part of a clinical routine. 
139 chain blankets and 79 ball blankets were prescribed. The patients were evaluated 
before and after four weeks use of the blanket concerning time to sleep onset and ten 
sleep-related symptoms, using a self-rating scale, and after one year by a telephone 
interview.

The use of weighted blankets reduced the median time to fall asleep from 70 to 30 
minutes (p<0.001) and led to a significant improvement of ten other sleep-related sympt-
oms at the follow up after four weeks. After one year the positive effects on sleep were 
still maintained.

In spite of the positive results, studies with controlled design are warranted.



Evaluating the Safety and Effectiveness of the Weighted Blanket with Adults During 
an Inpatient Mental Health Hospitalization
Champagne, T., Mullen, B., Dickson., D & Kr-ishnamurty, S. (2015). Occupational Therapy 
in Mental Health, 31:3, 211-233

The aim of the study was to investigate the safety and effectiveness of the standar-
dized use of a 30-pound (14 kg) weighted blanket (WB). A total of 30 adults from 
an acute inpatient mental health hospitalization participated. Safety measured data 
included blood pressure, pulse rate, and pulse oximetry monitoring, with and without 
the 30-pound WB. Measurements regarding the safety concluded that the use of the 
30-pound weighted blanket did not cause any adverse influence on physiological safety 
in terms of blood circulation, as evidenced by the three vital signs data collected, for 
all the 30 participants. The effectiveness of the weighted blankets measured that the 
STAI-10 results showed that 60% of the participants had a positive effect while using 
the weighted blanket. The 0-10 self-rating showed that 66.7% had a significant reduction 
in anxiety using the weighted blanket. The study indicates that the use of a WB was 
100% safe and effective for 60% of the adult participants.

Effects of Weighted Vests on Attention, Impulse Control, and On-Task Behaviour in 
Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Lin H-Y, Lee P, Chang W-D, Hong, F-Y (2014) American Journal of Occupational Therapy, 
68, 149-158. 

The study examines the effectiveness of using weighted vests for improving attention, 
impulse control, and on-task behaviour in children with attention deficit hyperactivity 
disorder(ADHD). In the study 110 children with ADHD were measured and the results 
showed that in the weighted vest condition, the participants did show significant impro-
vement in all three attentional variables of the CPT–II task, including inattention; speed 
of processing and responding; consistency of executive management; and three of four 
on-task behaviours, including off task, out of seat, and fidgets. No significant improve-
ments in impulse control and automatic vocalizations were found. The findings support 
the use of the weighted vest which could remedy attentional and on-task behavioural 
problems of children with ADHD.

Pilot study of a sensory room in an acute inpatient psychiatric unit
Theresa Novak, Justin Scanlan, Damien Mc-Caul, Nathan MacDonald, Timothy Clarke 
(2012). The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists.

This study examined the outcomes associated with the introduction of a sensory room 
in an acute inpatient psychiatric unit. Use of the room was associated with significant 
reductions in distress and improvements in a range of disturbed behaviours. Those 
individuals who used the weighted blanket reported significantly greater reductions in 
distress and clinician rated anxiety than those who did not. The sensory room was an 
effective intervention to ameliorate distress and disturbed behaviour, although this did 
not translate into reductions in overall rates of seclusion or aggression. Weighted blan-
kets appeared to be particularly useful. effective intervention to ameliorate distress and 
disturbed behaviour, although this did not translate into reductions in overall rates of 



The Use of a Weighted Vest To In-crease On-Task Behavior in Children With Atten-
tion Difficulties
VandenBerg, N. L. (2001). American Journal of Occupational Therapy, 55, 621–628.

In this study, students with documented attention difficulties and hyperactivity used a 
weighted vest while measuring their on-task behaviour during fine motor activities in the 
classroom. On-task behaviour increased by 18% to 25% in all students while wearing the 
weighted vest. The preliminary findings support the hypothesis that wearing a weighted 
vest to apply deep pressure increases on-task behav-iour during fine motor activities.

Effects of a weighted vest on attention to task and self-stimulatory behaviors in 
preschoolers with pervasive developmental disorders
Fertel-Daly D, Bedell G, Hinojosa J (2001). American Journal of Occupational Therapy, 
55, 629-640.

This study examined the effectiveness of using a weighted vest for increasing attention 
to a fine motor task and decreasing self-stimulatory behaviours in preschool children 
with pervasive developmental disorders (PDD). The findings suggest that for these 
children, the use of a weighted vest resulted in an increase in attention to task and 
decrease in self-stimulatory behaviours. The most consistent improvement observed was 
the decreased number of distractions.

Physiological Effects of Deep Touch Pressure on Anxiety Alleviation: The Weighted 
Blanket Approach
Hsin-Yung Chen, Hsiang Yang, Huang-Ju Chi, Hsin-Ming Chen (2013). Journal of Medical 
and Biological Engineering, 33(5), 463-470.

In the study, dental treatment is used as the source of anxiety to investigate the effects 
of Deep Touch Pressure (DTP) provided by a weighted blanket on the autonomic 
nervous system modulation for subjects with anxiety during dental treatment using phy-
siological measurements and behavioural assessments. The effects of DTP intervention 
between dental treatment phases, with a focus on the modulation of orchestration of 
sympathetic and the parasympathetic nervous system, are also investigated. 
The study provides physiological evidence to support the positive clinical effects of DTP 
for reducing anxiety in dental environments.

The effect of the wearing of weighted vests on the sensory behaviour of learners 
diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder within a school context
Fransli Buckle, Denise Franzsen, Juanita Bester (2011). South African Journal of Occupa-
tional Therapy, 41(3).

This study investigated the effect that wearing a weighted vest had on children in their 
in-seat behaviour, task completion speed and attention-to-task, in the classroom. The 
Phase group effect for in-seat behaviour and atten-tion-to-task indicated a statistically 
significant difference when learners wore weighted vests. The weighted vests improved 
the in-seat be-haviour and attention to task of learners diag-nosed with ADHD in a 
classroom context.

Samtliga studier är fritt sammanfattade av Somna AB.



TVÄTT 

Högst 60°C – skonsamt 
tvättprogram

Tål ej blekmedel 

Ej torktumling 

Torka täcket direkt efter tvätt
Torkskåp max 40°C

Ej strykning

Använd inga vätskor starkare 
än perkloretylen vid kemtvätt

Rekonditionering kan
utföras i 70°C

Kedjeväst® 2.0, Kedjeväst® Balance

Kedjetäcke®, Kedjetäcke® Balance, Kedjetäcke® Sensitive 
Kedjefilt®

Somna® Tyngdkrage

Högst 60°C – skonsamt 
tvättprogram

Tål ej blekmedel 

Ej torktumling

Ej strykning

Använd inga vätskor starkare 
än perkloretylen vid kemtvätt

Krage

Ej kemtvätt

Tål ej uppvärming i 
Microvågsugn

Använd medföljande tvättpåse.

Använd medföljande tvättpåse.

Använd medföljande tvättpåse. Täcke med dragkedja delas före tvätt.

Högst 60°C – skonsamt 
tvättprogram

Tål ej blekmedel 

Ej torktumling

Ej strykning

Använd inga vätskor starkare 
än perkloretylen vid kemtvätt

Ej kemtvätt

Tål ej uppvärming i 
Microvågsugn

70°



PRODUKTLISTA

Artikelnr Artikelbenämning Mått/Vikt

500100 Kedjetäcke® 4 kg 150x200 cm

500105 Kedjetäcke® 6 kg 150x200 cm

500110 Kedjetäcke® 8 kg 150x200 cm

600860 Kedjetäcke® 8 kg Balance 150x200 cm

500115 Kedjetäcke® 10 kg 150x200 cm

500120 Kedjetäcke® 12 kg 150x200 cm

500125 Kedjetäcke® 14 kg 150x200 cm

500135 Kedjetäcke® Junior 3 kg 100x125 cm

500137 Kedjetäcke® Junior 4 kg 100x125 cm

500240 Kedjetäcke® Sensitive 4 kg 150x200 cm

500245 Kedjetäcke® Sensitive 6 kg 150x200 cm

500250 Kedjetäcke® Sensitive 8 kg 150x200 cm

500255 Kedjetäcke® Sensitive 10 kg 150x200 cm

500260 Kedjetäcke® Sensitive 12 kg 150x200 cm

500265 Kedjetäcke® Sensitive 14 kg 150x200 cm

500165 Kedjetäcke® Sensitive Junior 3 kg 100x125 cm

500166 Kedjetäcke® Sensitive Junior 4 kg 100x125 cm

600610 Kedjefilt® 4 kg 70x125 cm

600613 Kedjefilt® 5 kg 70x200 cm

600615 Kedjefilt® 7 kg 70x200 cm

600785 Kedjeväst® 2.0 XS 2 kg (+krage 2,5 kg)

600790 Kedjeväst® 2.0 S 2,5 kg (+krage 2,5 kg)

600795 Kedjeväst® 2.0 M 3 kg (+krage 2,5 kg)

600800 Kedjeväst® 2.0 L 3,5 kg (+krage 2,5 kg)

600805 Kedjeväst® 2.0 XL 4 kg (+krage 2,5 kg)

600770 Kedjeväst® 2.0 110/122 1 kg (+krage 1.5 kg)

600775 Kedjeväst® 2.0 128/140 1,5 kg (+krage 1.5 kg)

600780 Kedjeväst® 2.0 146/158 2 kg (+krage 1.5 kg)

600810 Kedjeväst® Balance Junior (4-8 år) 1 kg (+krage 1 kg)

600815 Kedjeväst® Balance XS 2 kg (+krage 1.5 kg)

600820 Kedjeväst® Balance S/M 2,5 kg (+krage 2 kg)

600822 Kedjeväst® Balance M/L 3 kg (+krage 2 kg)

600825 Kedjeväst® Balance L/XL 3,5 kg (+krage 2 kg)

500266 Somna® Tyngdkrage Junior 1 kg

500267 Somna® Tyngdkrage XS 1,5 kg

500268 Somna® Tyngdkrage S-XL 2 kg

= delbart med dragkedja.
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