
 

Vidste du ...
Specialdesignet tøj kan være et  
hjælpemiddel, hvis det i hver dagen 
kompenserer for funk tions ned
sættelse og sygdom eks. ved at det: 

• Letter af og påklædningen.
• Understøtter brugers egne  

ressourcer og mestringsevne.
• Reducerer håndtering, træk, løft 

og foroverbøjninger.
• Understøtter kliniske behov som 

fx. reduktion af sårudvikling, brug 
af mave sonde, stomi pose, ble mv.

 
Forhør dig ved din kommune om mulig
hederne for støtte jf. Serviceloven. 

§
§

Er det let at 
få af og på? 

Kan vi hjælpe dig?

Uanset hvem du er – kørestolsbruger eller om du har 
en anden form for nedsat funktionsevne – så betyder 
det rigtige tøj meget i hverdagen.

Velkommen til 
DAROtøj fra able

Damer
Herrer

Børn

Moderne, funktionelt og behageligt 
tøj til et aktivt liv i kørestol.

Tøj til
DIG

Hos DARO brænder vi for at lave tøj til alle typer 
handicap – tøj, som kan give dig en øget livskvalitet, 
komfort og lette din hverdag. Vi har mere end 35 års 
erfaring med at designe og sy moderigtigt og 
funktionelt tøj til både børn og voksne. Vi kan 
specialtilpasse tøjet præcis til dig og hjælper gerne 
med nye løsninger, hvis du har specifikke behov.

Har du spørgsmål eller brug for råd eller vejledning,  
så sidder vi altid klar til at lytte og sammen finder vi  
den løsning, der passer bedst til dig.

Vil du se og prøve tøjet?
Vi kommer gerne til dig, så du kan se, mærke og 
prøve tøjet. Det kan være hjemme ved dig selv,  
ved et fællesarrangement på fx. dit botilbud eller  
i dit netværk. Ring på tlf. 75 88 16 22 og bestil  
en tid. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Sidder og fungerer 
det som det skal?Er det smart  

og moderigtigt?

Kan jeg bevæge mig 
frit og ubesværet?Tilgodeser det 

præcist mine behov? 

Holder det mig
varm og tør?

Pia Tøttrup Kobberø
Salgskonsulent og ergoterapeut

t  40 89 01 00
@  ptk@ablenordic.dk

Skavholmvej 8C, 1. 
8520 Lystrup
Tlf. 75 88 16 22
daro@ablenordic.dk 
www.daro.dk by

Find os på 
facebook



Høj bagtil og lav fortil

Magnet

KUNDERNE SIGER ...
”Jeg kan se og mærke, at konsulenterne  

brænder for at komme med det bedste råd  
med hensyn til pasform og design af tøjet.”  

//Amela Lukovic, socialpædagog, Bo-Døgn Horsens.

DAROregnslag
Vand- og vindtæt til alle 
typer kørestole - børn som 
voksne. Blødt og åndbart 
kva litetsmateriale med 
tapede sømme og mange 
funktionelle detaljer.  
Fast lagervarer.

DAROkørepose
Vand- og vindtæt med 
høj isoleringsevne, blød 
fleeceforing og ren gø-
rings venlig bund. Vælg 
mellem flere forskellige 
modeller. Fås til både  
børn og voksne.

Vandtæt

Vindtæt

Åndbar

Tapet søm

Vaskbar

Vandtæt

Vindtæt

Åndbar

Vaskbar

Farver

Forskellige ryghøjder

KUNDERNE SIGER ...
”Stor ros til DARO for at komme med nye farver 

og stof som følger med tiden og moden.”  
//Dorit Poulsen, socialpædagog, Bo-Døgn Horsens.

Farver


