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RAINDEK® PARKA zateplená pláštenka

RAINDEK® RAIDER zateplená pláštenka

Parka je riešením pre 
chladné dni. Ľahko sa 
oblieka, bez potreby 
zosadnutia.

 Parka tiež zakrýva zadnú 
časť dolných končatín a 
udržuje vás v teple, keď to 
potrebujete.Výplň z 
materiálu THERMOLITE 
FL-3E

*Bez nutnosti presadať!
*Žiadne  zasahovanie 
do  vášho  systému 
sedenia.

Raindek Raider vypĺňa 
medzeru medzi Parkou a 
ETX. Izolácia pre nohy na 
použitie so stredným 
predným pripojením pre 
prídavné pohony a ručné 
bicykle. Vytvorené 
rovnakými špičkovými 
materiálmi ako naše 
pláštenky Raindek® Parka 
a ETX.

*Bez nutnosti presadať!
*Žiadne zasahovanie do 
vášho systému sedenia.

Veľkosti : XS/S, M, L/XL
Farby:

Veľkosti : XS/S, M/L, L/XL
Farby:
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RAINDEK® ETX zateplená pláštenka
ETX prekonáva výkonom 
a vzhaľadom na míle
čokoľvek, čo sa nachádza 
na trhu. ETX pokrýva 
všetko od pása až po 
chodidlá. Veľmi vhodná 
pláštenka pre elektrické 
invalidné vozíky.

Tiež pre juniorov!

*Bez nutnosti presadať!
*Žiadne zasahovanie do 
vášho systému sedenia.

Veľkosti : 110, 140, S, M, L, XL
Farby:

Čierna

Tmavo modrá

Čierna

Modrá

Čierna



RAINCAPE JUNIOR pláštenka do dažďa

RAINCAPE PLUS pláštenka

Modrá
Oranžová

3 VRSTVOVÁ LÁTKA 
GEO TECH STORM  je 
vode odolná, priedušná, 
vetruodolná, ľahká a 
odolná. Pláštenka 
Raincape junior bude 
chrániť našich mladých 
pred dažďom, vetrom a 
chladom. Choďte si von
zamokriť pneumatiky!

*Bez nutnosti presadať!
*Žiadne  zasahovanie 
do  vášho  systému 
sedenia.

Pláštenka Raincape Plus  
pre dospelých. Vyrobená 
pre lejakové a hektické 
podmienky! Ak sa  naozaj 
potrebujete niekam dostať, 
zoberte si so sebou 
pláštenku Raincape Plus. 
Táto pláštenka vás udrží v 
suchu!

*Bez nutnosti presadať!
*Žiadne  zasahovanie 
do  vášho  systému 
sedenia.

Veľkosti : 104, 116, 128, 140, 152
Farby:

Veľkosti : XS, S, M, L, XL
Farby:
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Bledo šedá

Tmavo šedá



QT BUNDA ČIERNA
Bunda QT má strih, ktorý berie do 
úvahy nutnosť "extra" priestoru pre 
brucho.

Veľkosti : M, L, XL, XXL

QT BUNDA MODRÁ
Bunda QT má strih, ktorý berie do 
úvahy nutnosť "extra" priestoru pre 
brucho.
Bunda je vyrobená tak, že uľahčuje 
použitie a zvyšuje vašu nezávislosť.
Zips MagZip® sa uzatvára s 
minimálnym úsilím. Táto bunda 
skutočne mení život k lepšiemu.

Veľkosti : M, L, XL, XXL

Bunda je vyrobená tak, že uľahčuje 
použitie a zvyšuje vašu nezávislosť.
Zips MagZip® sa uzatvára s 
minimálnym úsilím. Táto bunda 
skutočne mení život k lepšiemu.

Izolované s Primaloft® Gold ECO  
pre modernejší vzhľad, pohodlie        
a teplo.

Izolované  s Primaloft ® Gold 
ECO  pre modernejší  vzhľad, 
pohodlie        a teplo.



3-1 BUNDA MODRÁ

3-1 BUNDA ČIERNA
Vypasovaný strih bundy 3-1 
vyhovuje aktívnemu 
užívateľovi, má veľa 
priestoru v oblasti paží a je
veľmi univerzálna. Dá sa 
použiť ako vonkajšia 
softshellová bunda, alebo 
ako vnútorná thermo bunda 
alebo v kombinácii oboch 
ako zimná nepremokavá a 
priedušná bunda. Doslova 3 
bundy v jednom!

Veľkosti : XS, S, M, L, XL, XXL 

Veľkosti : XS, S, M, L, XL, XXL 

Izolované   materiálom 
Thermolite ® Pro Infrared , 
ktorý  zachytáva  tepelné 
žiarenie a udržiava teplo.

Vypasovaný strih bundy 3-1 
vyhovuje aktívnemu 
užívateľovi, má veľa 
priestoru v oblasti paží a 
jeveľmi univerzálna. Dá sa 
použiť ako vonkajšia 
softshellová bunda, alebo 
ako vnútorná thermo bunda 
alebo v kombinácii oboch 
ako zimná nepremokavá a 
priedušná bunda. Doslova 3 
bundy v jednom!

Izolované  materiálom 
Thermolite® Pro Infrared, 
ktorý zachytáva tepelné 
žiarenie a udržiava teplo.



RAINDEK® PARKA & RAIDER

RAINDEK®

RAINDEK® ETX

RAIN CAPE PLUS

RAIN CAPE Junior

3-1 JACKET
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VEĽKOSTNÁ TABUĽKA QT BUNDAVEĽKOSTNÁ TABUĽKA

Dĺžka

Hrudník
Pás
Dĺžka medzi ramenami
Dĺžka rukáva po rameno
Stredná predná dĺžka
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Oblečenie pre 
vozíčkárovl: 

Navrhujeme a 
vyrábame prémiové 
oblečenie a doplnky 

pre používateľov 
invalidných vozíkov.

Navrhnuté  na sedenie. 
Vyrobené  tak, aby  ste 
vynikali. 
Kvalita a štýl 
Inteligentný dizajn 
Vysoký výkon




