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DARO har mere end 40 års erfaring og brænder for at designe og fremstille tøj til børn, voksne og 
seniorer med forskellige funktionsnedsættelser. Tøj som kan give en øget livskvalitet, komfort og  
lette hverdagen og som også kan agere hjælpemiddel for plejepersonalet og de pårørende, hvor af-  
og påklædningen er særlig udfordret. 

Vores sortiment spænder bredt. Vi tilbyder både standardvarer med dag til dag levering hjem til dig,  
din kommune eller institution eller specialprodukter som er tilpasset præcist til dig. 

DARO er tøj med omtanke og muligheder til den du er.
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

Scan og gå til webshoppens: 
Jakker

01 Kørejakke Apollo
Funktionel jakke med mange detaljer. 
Til dig, hvor en jakke kan være svær 
at få af og på. Lange ærmelynlåse for 
lettere hånd tering, kort forlængde og 
mulighed for forskellige ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-60 
Varenr. (børn): 3-606

02 Kørejakke Mr. Bike
Funktionel jakke med smart biker-look.
Til dig, hvor en jakke kan være svær 
at få af og på. Lange ærmelynlåse for 
lettere hånd tering, kort forlængde og 
mulighed for forskellige ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-38 

03 Anorak Gaia
Funktionel og rummelig anorak, som er 
nem at tage på forfra. Kort forlængde 
og mulighed for forskellige ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-50
Varenr. (børn): 3-506

04 Jakke Hera
Funktionel og rummelig jakke, som er 
nem at tage på både forfra og bagfra. 
Kort forlængde og mulighed for for-
skellige ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-51
Varenr. (børn): 3-516

05 Quiltet jakke
Smart og rummelig overgangsjakke 
med praktisk magnet lukning foran. 
Lukkes bagtil med gribebånd. Kort 
forlængde og mulighed for forskellige 
ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-36

06 Softshelljakke Tjalfe
Smart overgangsjakke i vind- og vand-
afvisende softshell. Nem håndtering 
og lukkes bagtil med gribebånd. Kort 
forlængde og mulighed for forskellige 
ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-40 

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

02

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

04

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

06

01

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

03

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

05

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

Jakker  

+BØRN
SPECIALSYES SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

SPECIALSYES SPECIALSYES

DESIGN SELV
Syes efter dine mål
Valgfri farve/farver
Valgfri kvalitet
Flere foertykkelser
Flere tilvalgsmuligheder

https://www.daro.dk/produkter/overtoj/jakker/korejakke-mr-bike/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/jakker/jakke-hera/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/jakker/softshelljakke-tjalfe/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/jakker/korejakke-apollo/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/jakker/anorak-gaia/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/jakker/quiltet-jakke/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

01 Frakke Taurus
Flot og funktionel A-facon frakke med 
et bredt skørt, der dækker ned til midt 
på lårene. Den er nem at tage på og kan 
laves med forskellige åbne ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-02 

02 Frakke Leo
Flot og funktionel A-facon frakke med 
et bredt skørt, der dækker ned til midt 
på lårene. Den er nem at tage på og kan 
laves med forskellige åbne ryglængder.
Varenr. (voksne): 3-70 

03 Vinterregnslag
Varm og vandtæt vinterudgave af alle 
vores regnslag. Isoleret med Thinsu-
late og foret med blød fleece. Vælg frit 
mellem vores fem modeller; Omega, 
Meteor, Neptun, Cassiopeia eller Pluto.
Varenr. (voksne): Vinterregnslag

04 Kappe
Varmt køreslag, der er nem og hurtig at 
tage over sig og som dækker knæene. 
Køreslaget er isoleret med Thinsulate 
og foret med blød fleece. 
Varenr. (voksne): 3-45 

05 Poncho med hætte
Varmt køreslag med lukket ryg og fast 
hætte. Nem og hurtig at tage over sig 
og som dækker knæene. Køreslaget er 
isoleret med Thinsulate og foret med 
blød fleece. 
Varenr. (voksne): 3-061 
Varenr. (børn): 3-061610TH

06 Poncho med krave
Varmt køreslag med høj fleeceforet 
krave. Nem og hurtig at tage over sig 
og som dækker knæene. Køreslaget er 
isoleret med Thinsulate og foret med 
blød fleece. 
Varenr. (voksne): 3-062 
Varenr. (børn): 3-062610TH

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

02

S M L XL XXL 3XL

04

140 S ML XL/
XXL 3XL

06

01

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

03

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

05

140 S ML XL/
XXL 3XL

Frakker og køreslag  

Scan og gå til webshoppens: 
Frakker eller Køreslag

SPECIALSYES

+BØRN
VANDTÆTFAST I SORTIMENT

Vandafvisende
Vandsøjletryk 10.000
Vindtæt og åndbar
Vaskbar ved 40°C
Thinsulate og blød foer

SPECIALSYESSPECIALSYES

LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/overtoj/koreslag/poncho-med-krave/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/koreslag/kappe/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/koreslag/poncho-med-haette/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/koreslag/vinter-regnslag/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/frakker/frakke-leo/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/frakker/frakke-taurus/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/frakker/frakke-taurus/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

Scan og gå til webshoppens:  
Overtræksbukser og køredragt 

01 Overtræksbukser
Varme, rummelige og vandafvisende 
overtræksbukser. Let håndtering via de 
gennemgående lynlåse i hver side, som 
kan åbne bukserne helt op. Høj gen-
nemskæring bagtil og kortere foran. 
Varenr. (voksne): 2-02 
Varenr. (børn): 2-025

02 Overtræksbukser Ridebuks
Varme, rumme lige og vandafvisende 
overtræksbukser til dig, der elsker at 
ride. Let håndtering via de gennem-
gående lynlåse i hver side, som kan 
åbne bukserne helt op. Påsyet stykke 
imiteret ruskind bagpå, høj gennem-
skæring bagtil og kortere foran.
Varenr. (voksne): 2-41 
Varenr. (børn): 2-415

03 Overalls
Varme, rummelige og vandafvisende 
overalls med smæk foran, seler med 
klik spænde og elastik i fodmanchetten. 
Let håndtering via de gennemgåen-
de lynlåse i hver side, som kan åbne 
bukserne helt op. Høj gennemskæring 
bagtil og kortere foran. 
Varenr. (voksne): 2-03
Varenr. (børn): 2-035

04 Køredragt
Varm, rummelig og vandafvisende 
køredragt med mange detaljer. Dragten 
kan lynes helt op i både ærmer og fra 
kraven og ned til hver fodmanchet, 
hvilket letter håndteringen. Kraven er 
højere bagtil og hele dragten er isoleret 
med Thinsulate og blød fleeceforing. 
Varenr. (voksne): 2-00
Varenr. (børn): 2-005

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

0201

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

Overtræksbukser og køredragt

+BØRN
SPECIALSYES SPECIALSYES

+BØRN DESIGN SELV
Syes efter dine mål
Valgfri farve/farver
Valgfri kvalitet
Flere tilvalgsmuligheder
Unikt til dig

03

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

+BØRN
SPECIALSYES

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

04

+BØRN
SPECIALSYES

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

04

+BØRN
SPECIALSYES

03

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

+BØRN
SPECIALSYES

https://www.daro.dk/produkter/overtoj/overtraeksbukser-og-koredragt/overtraeksbukser-ridebuks/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/overtraeksbukser-og-koredragt/overtraeksbukser/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/overtraeksbukser-og-koredragt/overalls/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/overtraeksbukser-og-koredragt/koredragt/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/overtraeksbukser-og-koredragt/koredragt/
https://www.daro.dk/produkter/overtoj/overtraeksbukser-og-koredragt/overalls/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

01 Kørepose Facon I
Varm og blød kørepose med sæde og 
rygdel. Isoleret med Thinsulate og foret 
med fleece. Lynlås som går hele vejen 
ned og deler bundpladen i to og som 
har dobbelte skydere, der sikrer nem 
betjening inde- og udefra.  
Varenr. (voksne): 1-00

02 Kørepose Facon II
Varm og blød kørepose med høj ryg og 
aftagelig overdel. Isoleret med Thinsu-
late og foret med fleece. Gennemgåen-
de 2-vejs lynlåse i hver side så overdel 
og bagstykket kan adskilles helt. Særlig 
god ved hyppige forflytninger.
Varenr. (voksne): 1-03 
Varenr. (børn): 1-035

03 Kørepose med gribebånd
Faconsyet, varm og blød kørepose som 
er ideel til dig, der er delvis selvhjulpen. 
Isoleret med Thinsulate og foret med 
fleece. Forstykke med over- og under-
fald, der lukkes med gribebånd. Nem at 
åbne og lukke med en hånd.
Varenr. (voksne): 1-04 
Varenr. (børn): 1-045

04 Kørepose til dobbelt 
benamputation
Faconsyet, varm og blød kørepose med 
sæde og høj ryg. Til dig der har fået  
amputeret begge ben. Køreposen har 
lynlås i hver side og elastik i taljen, der 
sikrer at den slutter tæt.
Varenr. (voksne): 1-06
Varenr. (børn): 1-06514

0201

Køreposer med sæde 

Scan og gå til webshoppens: 
Køreposer med sæde

FAST I SORTIMENT
Vandafvisende
Vandsøjletryk 10.000
Vindtæt og åndbar
Vaskbar ved 60°C
Thinsulate og blød foring

S ML XL XXL 98 110 120 130 140 150 160 165

S ML XL XXL

03

150 160

S ML XL

+BØRN
LAGERVARE

04

160

ML XL

+BØRN
LAGERVARE

LAGERVARE
+BØRN
LAGERVARE

03

150 160

S ML XL

+BØRN
LAGERVARE

04

160

ML XL

+BØRN
LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/koreposer-med-saede/korepose-facon-ii/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/koreposer-med-saede/korepose-facon-i/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/koreposer-med-saede/korepose-med-gribeband/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/koreposer-med-saede/korepose-til-dobbelt-benamputation/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/koreposer-med-saede/korepose-med-gribeband/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/koreposer-med-saede/korepose-til-dobbelt-benamputation/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

Scan og gå til webshoppens:  
Knæposer uden sæde 

01 Knæpose
Faconsyet, varm og blød knæpose uden 
sæde. Isoleret med Thinsulate og foret 
med fleece. Blødt ribstykke under knæ-
haserne, hvorfra posen kan lynes helt 
ned i hver side. Nem at påmontere.
Varenr. (voksne): 1-01 
Varenr. (børn): 1-015

02 Knæpose med 
hælbespænding
Faconsyet, varm og blød knæpose uden 
sæde. Åbning til hælbespænding via 
bagstykket. Isoleret med Thinsulate og 
foret med fleece. Blødt ribstykke under 
knæ haserne, hvorfra posen kan lynes 
ned i hver side og forstykket kan adskil-
les fra bagstykket. Nem at påmontere
Varenr. (voksne): 1-11 
Varenr. (børn): 1-115

03 Knæslag med 
sædebagstykke
Faconsyet, varmt og blødt knæslag 
som kan deles i to. Ideelt til el-scooter 
eller crosser. Dækker fra taljen og ned 
til fødderne. Brede hoftestykker sikrer, 
at slaget slutter tæt. Sædebagstykke i 
regnstof som beskytter sædet.
Varenr. (voksne): 1-08
Varenr. (børn): 1-085

Knæposer uden sæde

FAST I SORTIMENT
Vandafvisende
Vandsøjletryk 10.000
Vindtæt og åndbar
Vaskbar ved 60°C
Thinsulate og blød foring

01

98 110 120 130 140 150 160

S ML XL XXL

+BØRN
LAGERVARE

02

98 110 120 130 140 150 160

S ML XL XXL

+BØRN
LAGERVARE

03

150

S ML XL

+BØRN
LAGERVARE

01

98 110 120 130 140 150 160

S ML XL XXL

+BØRN
LAGERVARE

02

98 110 120 130 140 150 160

S ML XL XXL

+BØRN
LAGERVARE

03

150

S ML XL

+BØRN
LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/knaeposer-uden-saede/knaepose/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/knaeposer-uden-saede/knaepose-med-haelbespaending/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/knaeposer-uden-saede/knaeslag-med-saedebagstykke/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/knaeposer-uden-saede/knaepose/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/knaeposer-uden-saede/knaepose-med-haelbespaending/
https://www.daro.dk/produkter/koreposer-og-knaeposer/knaeposer-uden-saede/knaeslag-med-saedebagstykke/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

01 Regnslag Omega
Let og blødt regnslag med ærmer og 
justerbar hætte. Ideel til elektriske kø-
restole med høj ryg og evt. nakkestøtte. 
Rummelig pasform og med elastikkant.  
Varenr. (voksne): 4-07
Varenr. (børn): 4-075

02 Regnslag Meteor
Let og blødt regnslag uden ærmer og 
med justerbar hætte. Ideel til elektriske 
kørestole med høj ryg og evt. nakke-
støtte. Rummelig pasform og med 
elastikkant. Dækker ryggen bagpå.
Varenr. (voksne): 4-05
Varenr. (børn): 4-055

03 Regnslag Neptun
Let og blødt regnslag med ærmer og 
justerbar hætte. Ideel til manuelle 
køre stole med lav ryg. Rummelig pas-
form og med elastikkant. 
Varenr. (voksne): 4-02 
Varenr. (børn): 4-025

04 Regnslag Cassiopeia
Let og blødt regnslag med ærmer og 
justerbar hætte. Ideel til manuelle  
kørestole med høj ryg. Rummelig pas-
form og med elastikkant. 
Varenr. (voksne): 4-06
Varenr. (børn): 4-065

05 Regnslag Pluto
Let og blødt regnslag uden ærmer og 
med justerbar hætte. Ideel til manu-
elle kørestole med lav ryg. Rummelig 
pasform og med elastikkant. 
Varenr. (voksne): 4-03
Varenr. (børn): 4-035

06 Regnslag Sigma
Let og blødt regnslag som dækker fra 
taljen og ned om fødderne. Rummelig 
pasform og med elastikkant nederst.
Varenr. (voksne): 4-08
Varenr. (børn): 4-085

02

04

01

03

Regnslag

Scan og gå til webshoppens: 
Regnslag

0605

100 120 140 160

S ML XL XXL

100 120 140 160

S ML XL XXL

100 120 140 160

S ML XL XXL

100 120 140 160

S ML XL XXL

100 120 140 160

S ML XL XXL

100 120 140 160

S ML XL XXL

FAST I SORTIMENT
Vandtæt og tapede sømme
Vandsøjletryk 10.000
Vindtæt og åndbar
Vaskbar ved 40°C
Inkl. opbevaringspose

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/regnslag/alle-regnslag/regnslag/regnslag-meteor/
https://www.daro.dk/produkter/regnslag/alle-regnslag/regnslag/regnslag-omega/
https://www.daro.dk/produkter/regnslag/alle-regnslag/regnslag/regnslag-cassiopeia/
https://www.daro.dk/produkter/regnslag/alle-regnslag/regnslag/regnslag-neptun/
https://www.daro.dk/produkter/regnslag/alle-regnslag/regnslag/regnslag-sigma/
https://www.daro.dk/produkter/regnslag/alle-regnslag/regnslag/regnslag-pluto/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

Scan og gå til webshoppens: 
Bukser

01 Bukser med elastik 
og glat stykke
Højere og mere rummelige bagtil. Ingen 
lommer eller nitter bagpå og med flade 
sømme. Elastik i taljen, snydegylp, to 
bæltestropper og en knap.
Varenr. (voksne/børn):  02-12 

02 Bukser med gylp
Højere og mere rummelige bagtil med 
knap, knaphul og en lang gylplynlås 
foran. Fremstillet med fokus på tryksår 
og let håndtering. Elastikkant bagpå. 
Varenr. (voksne/børn):  02-06  

03 Bukser med 2S  
(2 skrå lynlåse)
Højere og mere rummelige bagtil. Ingen 
lommer eller nitter bagpå og med flade 
sømme. To skrå lynlåse fra midt talje og 
ud i siderne samt elastikkant bagpå.
Varenr. (voksne/børn):  02-08 

04 Bukser med GG 
(gennemgående lynlåse)
Højere og mere rummelige bagtil. Ingen 
lommer eller nitter bagpå og med flade 
sømme. To gennemgående lynlåse i 
siderne, så bukserne kan åbnes helt op.
Varenr. (voksne/børn):  02-04

05 Bukser med skrå GG  
(skrå gennemgående lynlåse)
Højere og mere rummelige bagtil. Ingen 
lommer eller nitter bagpå og med flade 
sømme. To skrå gennemgående lynlåse 
fra midt talje, ud i siderne og helt ned.  
Varenr. (voksne/børn):  02-03

06 Bukser med elastik
Højere og mere rummelige bagtil. Ingen 
lommer eller nitter bagpå og med flade 
sømme. Enkelt design og med elastik 
hele vejen rundt i taljen.
Varenr. (voksne/børn):  02-11 

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

02

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

04

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

06

01

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

03

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

05

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

Bukser

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

SPECIALSYES
+BØRN DESIGN SELV

Syes efter dine mål
Valgfri farve/farver
Valgfri kvalitet
Flere tilvalgsmuligheder
Unikt til dig

https://www.daro.dk/produkter/bukser/alle-bukser/bukser/bukser-med-gylp/
https://www.daro.dk/produkter/bukser/alle-bukser/bukser/bukser-med-gg-gennemgaende-lynlase/
https://www.daro.dk/produkter/bukser/alle-bukser/bukser/bukser-med-elastik/
https://www.daro.dk/produkter/bukser/alle-bukser/bukser/bukser-med-elastik-og-glat-stykke/
https://www.daro.dk/produkter/bukser/alle-bukser/bukser/bukser-med-2s-2-skra-lynlase/
https://www.daro.dk/produkter/bukser/alle-bukser/bukser/bukser-med-skra-gg-skra-gennemgaende-lynlase/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

01 Bukser med elastik  
og glat stykke til gående
Designet til dig der kan gå selv. Ekstra 
rummelige bagtil med plads til evt. ble. 
Snydegylp, to bæltestropper, knap og 
elastikkant næsten hele vejen rundt.
Varenr. (voksne/børn):  02-13

02 Damecardigan Abildgaard
Kort forlængde og rummelig pasform. 
Høj krave, gennemgående lynlås, 
raglan ærmer og skørt, der lægger sig 
pænt på lårene. Vælg mellem lukket ryg 
eller åbning med gribebånd.
Varenr. (voksne): 38-001 

03 Cardigan Conradsen
Kort forlængde og rummelig pasform. 
Høj krave, gennemgående lynlås og 
raglan ærmer. Vælg mellem lukket ryg 
eller åbning med gribebånd.
Varenr. (voksne): 38-003

04 T-shirt Davidsen  
med korte ærmer
Kort forlængde og rummelig pasform. 
Vælg mellem lukket ryg eller åbning 
med gribebånd. Fås i en lækker blød  
jerseykvalitet i mange farver.  
Varenr. (voksne): 41-022 

05 T-shirt Dinesen  
med lange ærmer
Kort forlængde og rummelig pasform. 
Vælg mellem lukket ryg eller åbning 
med gribebånd. Fås i en lækker blød  
jerseykvalitet i mange farver. 
Varenr. (voksne): 41-023 

06 Herrebluse Bendixen
Kort forlængde og rummelig pasform. 
Høj krave med kort lynlås og raglan-
ærmer. Vælg mellem lukket ryg eller 
åbning med gribebånd. Kontraststof 
ved lynlås og på skuldre.
Varenr. (voksne): 37-005 

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

02

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

04

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

06

01

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

03

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

05

Bemærk: Syes på dine mål i valgfri farve,  
kvalitet og med flere tilvalgsmuligheder.

Bukser, Bluser, T-shirts og cardigans

SPECIALSYES SPECIALSYES
+BØRN

SPECIALSYES

SPECIALSYES SPECIALSYES

SPECIALSYES

Scan og gå til webshoppens: 
Bluser, T-shirts og cardigans

DESIGN SELV
Syes efter dine mål
Valgfri farve/farver
Valgfri kvalitet
Flere tilvalgsmuligheder
Unikt til dig

https://www.daro.dk/produkter/bluser-t-shirts-og-cardigans/alle-bluser-t-shirts-og-cardigans/cardigan-conradsen/
https://www.daro.dk/produkter/bluser-t-shirts-og-cardigans/alle-bluser-t-shirts-og-cardigans/damecardigan-abildgaard/
https://www.daro.dk/produkter/bluser-t-shirts-og-cardigans/alle-bluser-t-shirts-og-cardigans/herrebluse-bendixen/
https://www.daro.dk/produkter/bukser/alle-bukser/bukser/bukser-med-elastik-og-glat-stykke-til-gaende/
https://www.daro.dk/produkter/bluser-t-shirts-og-cardigans/alle-bluser-t-shirts-og-cardigans/t-shirt-davidsen/
https://www.daro.dk/produkter/bluser-t-shirts-og-cardigans/alle-bluser-t-shirts-og-cardigans/t-shirt-med-lange-aermer-dinesen/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

Scan og gå til webshoppens: 
Luffer

01 Termoluffer med  
gribebånd
Vandtætte kvalitetsluffer som sikrer 
dig varme og tørre hænder i al slags 
vejr. Isoleret med Thinsulate og foret 
med blød fleece. Lufferne fæstnes om 
hånd leddet med gribebånd.  
Varenr. (voksne/børn):  5-21 

02 Termoluffer med  
gribebånd og lynlås
Vandtætte kvalitetsluffer som sikrer dig 
varme og tørre hænder i al slags vejr. 
Lynlås midtpå i luffens fulde længde for 
nem placering af hånden. Isoleret med 
Thinsulate og foret med blød fleece. 
Lufferne fæstnes om håndleddet med 
gribebånd. 
Varenr. (voksne/børn):  5-22  

03 Termoluffer med 
tommeltot, rib og lynlås
Vandtætte kvalitetsluffer med tommel-
tot og tætsluttende ribdel som sikrer 
dig varme og tørre hænder i al slags vejr. 
Lynlås midtpå i luffens fulde længde for 
nem placering af hånden. Isoleret med 
Thinsulate og foret med blød fleece.
Varenr. (voksne/børn):  5-23 

04 Sutteluffer
Vandtætte og tynde kvalitetsluffer 
som beskytter dine hænder imod fugt. 
Tyndt og blødt foer i bomuldsjersey 
(ingen Thinsulate). Lufferne fæstnes 
om hånd leddet med gribebånd.  
Varenr. (voksne/børn):  5-24

05 Termoluffe til styreboks
Vandtæt kvalitetsluffe ved brug af 
styreboks. Sikrer dig en varm og tør 
hånd og styremulighed i al slags 
vejr. Tætsluttende ved hjælp af rib, 
elastik og gribebånd samt praktisk 
stof i antiskrid indvendig. Isoleret med 
Thinsulate og foret med blød fleece.  
Varenr. (voksne/børn):  5-41

02

04

01

4 6 8 10 12

03

Luffer

4 6 8 10 12

4 6 8 10 12 4 6 8

FAST I SORTIMENT
Vandtæt
Vandsøjletryk 10.000
Vindtæt og åndbar
Vaskbar ved 40°C
Thinsulate og blød foring

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

05

3 4 5 6

+BØRN
LAGERVARE

05

3 4 5 6

+BØRN
LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/luffer/termoluffer-med-gribeband-og-lynlas/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/luffer/sutteluffer/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/luffer/termoluffer-med-gribeband/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/luffer/termoluffer-med-tommeltot-rib-og-lynlas/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/luffer/termoluffe-til-styreboks/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/luffer/termoluffe-til-styreboks/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

01 Termostøvler  
med lynlås foran
Vandtætte og højskaftede støvler med 
lynlås foran, der sikrer dig varme og 
tørre fødder. Isoleret med Thinsulate 
og foret med blød fleece. Kan bruges 
som hjemmesko eller til at tage ud over 
sko eller fodkapsler. Nemme at tage på, 
og med gribebånd rundt om anklen, der 
sikrer at de slutter tæt.
Varenr. (voksne/børn):  5-406 

02 Termostøvler  
med lynlås bagpå
Vandtætte og højskaftede støvler med 
lynlås bagpå, der sikrer dig varme og 
tørre fødder. Isoleret med Thinsulate 
og foret med blød fleece. Kan bruges 
som hjemmesko eller til at tage ud over 
sko eller fodkapsler. Nemme at tage på, 
og med gribebånd rundt om anklen, der 
sikrer at de slutter tæt.
Varenr. (voksne/børn):  5-401 

03 Hue med skygge
Vind- og vandtæt hue med skygge 
og justerbar snøre. Isoleret med 
Thinsulate og foret med blød fleece. 
Huens nakke- og halsstykke placeres 
under din jakke, hvilket holder dig 
varm og tør. Åbnes/lukkes foran med 
gribebånd.
Varenr. (voksne/børn):  5-20

01

1 2 3 4 5 6 7

Støvler og hue

Scan og gå til webshoppens: 
Støvler og hue

FAST I SORTIMENT
Vandtæt
Vandsøjletryk 10.000
Vindtæt og åndbar
Vaskbar ved 40°C
Thinsulate og blød foring

+BØRN
LAGERVARE

03

Barn S M/L XXL

+BØRN
LAGERVARE

03

Barn S M/L XXL

+BØRN
LAGERVARE

1 2 3 4 5 6 7

02

+BØRN
LAGERVARE

01

1 2 3 4 5 6 7

+BØRN
LAGERVARE

1 2 3 4 5 6 7

02

+BØRN
LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/stovler/termostovler-med-lynlas-foran/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/hue/hue-med-skygge/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/hue/hue-med-skygge/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/stovler/termostovler-med-lynlas-bagved/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/stovler/termostovler-med-lynlas-foran/
https://www.daro.dk/produkter/luffer-stovler-og-hue/stovler/termostovler-med-lynlas-bagved/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

Scan og gå til webshoppens: 
Undertøj, nattøj og badetøj

01 Dametrusser
Rummelig MAXI-model med høj 
gennem skæring og god pasform. 
Ideelle til blebrug. Lette at få af og på 
via gennemgående lynlåse i hver side. 
Tætsluttende via elastik i taljen samt 
kanten rundt i benene. Fås i hvid blød 
bomuldsjersey.
Varenr. (voksne/børn):  08-06 

02 Boxershorts
Rummelige boxershorts med høj 
gennem skæring og god pasform.  
Ideelle til blebrug. Lette at få af og på 
via gennemgående lynlåse i hver side. 
Blød elastik i taljen med stjernemotiv. 
Fås i hvid blød bomuldsjersey. 
Varenr. (voksne/børn):  08-05  

03 Bodystocking
Kan udformes på flere måder til netop 
dine behov. Fx med korte, lange eller 
uden ærmer og ben. Derudover flere 
mulige tilvalg: Lynlås i ryg, hul til sonde, 
trykknapper eller lynlås mellem bene-
ne mm. Tætsiddende model i hvid blød 
bomuldsjersey. 
Varenr. (voksne/børn):  08-01

04 Natdragt
Varm natdragt med lange ærmer og 
ben i en blød bomuldskvalitet. Let at få 
af og på via gennemgående lynlåse i 
hver side. Blød halskant, der beskytter 
mod irritation fra lynlåsene. Ideel til dig 
som kan blive kold i løbet af natten.
Varenr. (voksne/børn):  08-04

05 Aquabukser
Rummelige og vandtætte badebukser 
med tæt sluttende neopren kant i talje 
og lår samt tapede sømme. Ideelle til 
blebrug. Let at få af og på via gennem-
gående lynlåse i hver side. Syet i et 
vandtæt materiale med PU-belægning 
for en tryg tur i svømmehallen. 
Varenr. (voksne/børn):  02-13

Bemærk: Syes på dine mål  
i hvid blød bomuldsjersey.

02

Bemærk: Syes på dine  
mål og med flere  
tilvalgsmuligheder.

04

01

Bemærk: Syes på dine mål  
i hvid blød bomuldsjersey.

03

Bemærk: Syes på dine mål i mange  
forskellige farve og med flere  
tilvalgsmuligheder.

05

Bemærk: Syes på dine mål  
i farverne sort eller lilla.

Undertøj, nattøj og badetøj

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

+BØRN
SPECIALSYES

SPECIALSYES
+BØRN DESIGN SELV

Syes efter dine mål
Udvalgte farver
Flere tilvalgsmuligheder
Unikt til dig

05

Bemærk: Syes på dine mål  
i farverne sort eller lilla.

+BØRN
SPECIALSYES

https://www.daro.dk/produkter/undertoj-nattoj-og-badetoj/undertoj/boxershorts/
https://www.daro.dk/produkter/undertoj-nattoj-og-badetoj/nattoj/natdragt/
https://www.daro.dk/produkter/undertoj-nattoj-og-badetoj/undertoj/dametrusser/
https://www.daro.dk/produkter/undertoj-nattoj-og-badetoj/undertoj/bodystocking/
https://www.daro.dk/produkter/undertoj-nattoj-og-badetoj/badetoj/aquabukser/
https://www.daro.dk/produkter/undertoj-nattoj-og-badetoj/badetoj/aquabukser/
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TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

01 Spisesmække
Stor og blød spisesmæk med trykknap-
per i nakken. Kan effektivt benyttes 
under måltider ol. Består af to sugende 
bomuldslag med en vandtæt membran 
imellem. Regulerbar halshul alt efter 
størrelse via tre trykknapper i nakken. 
Varenr. (voksne/børn):  5-26 

02 Trekanter
Stor og blød trekant med trykknapper 
i nakken. Kan effektivt suge uønsket 
savl og ligner et rigtigt tørklæde med 
bløde folder. Består af to sugende 
bomuldslag med en vandtæt membran 
imellem. Regulerbar halshul alt efter 
størrelse via tre trykknapper i nakken.
Varenr. (voksne): 5-29 

03 Trekanter i  
mønstrede farver
Stor og blød trekant med trykknapper 
i nakken. Kan effektivt suge uønsket 
savl og ligner et rigtigt tørklæde med 
bløde folder. Fås i mange farver og 
mønstre, for et smart og personligt 
look. Består af to sugende bomuldslag 
med en vandtæt membran imellem. 
Regulerbar halshul alt efter størrelse 
via tre trykknapper i nakken.
Varenr. (voksne): Ass.

DESIGN SELV
Vælg mellem mange  
farver og mønstre
Mulig mængderabat
Unikt til dig

2 4 6 8

0201

2L 4S 6S 8S

Spisesmække og savletrekanter

Scan og gå til webshoppens: 
Spisesmække og savletrekanter

03 (eksempel)

Bemærk: Frit valg mellem mange  
forskellige mønstre og farver.

SPECIALSYES
+BØRN

03 (eksempel)

SPECIALSYES
+BØRN

Bemærk: Frit valg mellem mange  
forskellige mønstre og farver.

03 (eksempel)

Bemærk: Frit valg mellem mange  
forskellige mønstre og farver.

SPECIALSYES
+BØRN

03 (eksempel)

SPECIALSYES
+BØRN

Bemærk: Frit valg mellem mange  
forskellige mønstre og farver.

FAST I SORTIMENT
Regulerbar halshul
Dobbelt lag i bomuld
Vandtæt midtermembran
Vaskbar ved 60°C
Mulig mængderabat 

+BØRN
LAGERVARE

+BØRN
LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/spisesmaekke-og-savletrekanter/savletrekanter/trekanter/
https://www.daro.dk/produkter/spisesmaekke-og-savletrekanter/spisesmaekke/spisesmaekke/
https://www.daro.dk/produkter/spisesmaekke-og-savletrekanter/savletrekanter/trekanter-i-monstrede-farver/
https://www.daro.dk/produkter/spisesmaekke-og-savletrekanter/savletrekanter/trekanter-i-monstrede-farver/
https://www.daro.dk/produkter/spisesmaekke-og-savletrekanter/savletrekanter/trekanter-i-monstrede-farver/
https://www.daro.dk/produkter/spisesmaekke-og-savletrekanter/savletrekanter/trekanter-i-monstrede-farver/


16  .  DARO  .  Produktkatalog_DA rev 01  .  20221121

TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

Scan og gå til webshoppens: 
Lejringspuder

01 Nakkepude
Til støtte om fx hoved og nakke ol. 
Fyldet kan varieres via lynlåsåbning. 
Betræk i 100% bomuld kan tilkøbes.
Varenr. (pude): 70-00
Varenr. (betræk):  71-00

02 Krumpude
Kan bruges til støtte af forskellige dele 
af kroppen i seng eller stol. Fyldet kan 
varieres via lynlåsåbning. Betræk i 
100% bomuld kan tilkøbes.
Varenr. (pude): 70-01
Varenr. (betræk):  71-01 

03 Firkantpude
Kan bruges som underlag til ben, arme 
og for støtte til kroppen. Fyldet kan  
varieres via lynlåsåbning. Betræk i 
100% bomuld kan tilkøbes.
Varenr. (pude): 70-02
Varenr. (betræk):  71-02 

04 3-benet pude
Løfter og støtter benene, samtidig med 
at den skaber afstand mellem knæene. 
Fyldet kan varieres via lynlåsåbning. 
Betræk i 100% bomuld kan tilkøbes.
Varenr. (pude): 70-03
Varenr. (betræk):  71-03 

05 Cylinderpude
Kan bruges i seng og stol til at støtte 
kroppen i en ønsket stilling. Fyldet kan 
varieres via lynlåsåbning. Betræk i 
100% bomuld kan tilkøbes.
Varenr. (pude): 70-04
Varenr. (betræk):  71-04 

06 Høj firkantpude
Kan fx lægges i skødet til at støtte 
hænder, spillekonsol eller bog. Fyldet 
kan varieres via lynlåsåbning. Betræk  
i 100% bomuld kan tilkøbes.
Varenr. (pude): 70-06
Varenr. (betræk):  71-06 

Lille Mellem Stor XL

02

XS Lille Mellem Stor XL

04

Onesize

06

01

Lille Mellem Stor

03

Lille Mellem Stor

05

Lille Mellem Stor

Lejringspuder

FAST I SORTIMENT
Flere anvendelses-
muligheder
Varierbart kuglefyld
Mulighed for betræk  
i flere farver

LAGERVARE LAGERVARE

LAGERVARE LAGERVARE

LAGERVARE LAGERVARE

https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/puder/krumpude/
https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/puder/3-benet-pude/
https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/puder/hoj-firkantpude/
https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/puder/nakkepude/
https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/puder/firkantpude/
https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/puder/cylinderpude/
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04

Onesize

TIP! Klik på et billede og gå direkte til produktet på www.daro.dk 

01 Skødpude
Faconsyet og mere fyldig. Kan fx læg-
ges i skødet til at støtte hænder, spille-
konsol eller bog. Fyldet kan varieres via 
lynlåsåbning. Betræk i 100% bomuld 
kan tilkøbes.
Varenr. (pude): 70-07
Varenr. (betræk):  71-07 
 
02 NYHED  Køretæppe
Lunt og faconsyet tæppe som ikke 
går i hjulene eller blæser væk. Brede 
hoftestykker sikrer, at tæppet slutter 
tæt om livet. Lægges nemt over ben og 
fødder og kan bruges som supplement 
under fx regnslag, køre- og knæposer. 
Fremstillet i blød fnugfri fleece. 
Varenr.: 1-09

FAST I SORTIMENT
Kvalitetsmaterialer
Slidstærk
Vandafvisende
Justerbar

1 2 5

03

01

Lille Stor

Lejringspude, køretæppe, køresele og garageovertræk

Scan og gå til webshoppens: 
Køresele og garageovertræk

03 Køresele
En hjælp til at fastspænde bruge-
ren til kørestolens ryg. Regulerbar 
gribebånds lukning og syet i et sort  
og meget slidstærkt materiale.
Varenr.: 5-44 

04 Garageovertræk  
til el-scooter
Slidstærkt, vandafvisende og UV-resi-
stent kvalitetsmateriale, der beholder 
sin fleksibilitet selv ved frostgrader. 
Justerbar elastiksnor i nederst.
Varenr.: 21154

05 Garageovertræk  
til el-kørestol
Slidstærkt, vandafvisende og UV-resi-
stent kvalitetsmateriale, der beholder 
sin fleksibilitet selv ved frostgrader. 
Justerbar elastiksnor i nederst.  
Varenr.: 21168

LAGERVARE

Onesize

05
LAGERVARELAGERVARE

LAGERVARE

02

S ML XL

NYHED
LAGERVARE

LAGERVARER

https://www.daro.dk/produkter/andet/garageovertraek/garageovertraek-til-scooter/
https://www.daro.dk/produkter/andet/koresele/koresele/
https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/puder/skodpude/
https://www.daro.dk/produkter/andet/garageovertraek/garageovertraek-til-el-korestol/
https://www.daro.dk/produkter/lejringspuder/alle-lejringspuder/
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Rådgivning
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. Vi har stor erfaring med at finde unikke specialløsninger og god indsigt i og 

forståelse for de udfordringer, der kan være i en hverdag med funktionsnedsættelse. 

Specialtilpasninger
Du er unik og det er ikke sikkert at vores standardvarer passer til dig, din stil eller din udfordring. Derfor 

tilbyder vi også et stort udvalg af specialvarer som skræddersyes præcist til dig. Vi har et stort udvalg af farver, 
mønstre, kvaliteter og hertil forskellige foertyper, knapper, lynlåse mm. Kun fantasien sætter grænser.

Hjemmebesøg
Vi kommer gerne til dig, så du kan se, mærke og prøve tøjet hjemme i vante og trygge omgivelser. Vi kommer 
med kollektionsprøver på de ønskede produkter, stofprøver, målebånd mm. og sammen med dig og evt. din 

pårørende eller en hjælper, får du lov til at se og prøve tøjet i dit helt eget tempo. Vi kører i hele Danmark.

Demo på bosted ol.
Vi kommer gerne til jer med hele vores kollektion. Det kan være ved et fælles arrangement på jeres botilbud, 

i jeres netværk, i en brugercafé eller på et personalemøde ol. Fremvisningen kan være målrettet dig som 
beboer, dine pårørende eller de ansatte, der kan have et behov for at se, hvordan vores tøj kan aflaste dem  

i hverdagen. Vi kører i hele Danmark.

Besøg i showroom
Vi har to showrooms - et i Lystrup og et i Kolding. Her kan du/I trygt booke et besøg og komme og se, mærke og 

prøve tøjet, snakke ønsker til design og få taget mål mm. Vi har loftlift og diverse hjælpemidler til rådighed.

Ring og book et uforpligtende besøg på telefon 75 88 16 22.

Vi tilbyder
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DARO by able nordic a/s
Skavholmvej 8C, 1.
DK-8520 Lystrup
Danmark

t   (+45) 75 88 16 22
@   daro@ablenordic.dk 
w   www.daro.dk

Pia Tøttrup Kobberø
Salgskonsulent og ergoterapeut

t   (+45) 40 89 01 00
@   ptk@ablenordic.dk

Følg os her

Din DARO-kontakt
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Facebook LinkedIn YouTube

mailto:daro%40ablenordic.dk%20?subject=
http://www.daro.dk
mailto:ptk%40ablenordic.dk?subject=
https://www.facebook.com/daro.by.ablenordic
https://www.facebook.com/daro.by.ablenordic
https://www.linkedin.com/company/daro-by-able-nordic/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/daro-by-able-nordic/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCW5S39eqD2R0spxz_VUw5fA
https://www.youtube.com/channel/UCW5S39eqD2R0spxz_VUw5fA

