HJÆLPEMIDLER
Fra Huset Venture – 2018/2019

HJÆLPEMIDLER
MED PERSONLIG STIL

INDHOLD:

I Huset Ventures „Sy og Design“ har vi en unik erfaring med produktion af hjælpemidler
i tekstil og fremstilling af tøj til mennesker med handicap. Vi går meget op i, at vores
produkter er smarte og præsentable og passer til den enkelte persons smag.
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Vi producerer og leverer både til privatpersoner, institutioner, hospitaler, kommuner og
dagtilbud. Vores faglighed er i top, og vi tilpasser altid produkterne til netop dig, både
hvad angår funktionalitet og design. Finder du ikke, hvad du søger i dette katalog, så
kontakt os alligevel. Vi finder som regel en løsning – baseret på en ide fra dig eller fra os.
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Vi sender gerne
Hvis du bor langt væk, sender vi produkterne til dig. Skal du f.eks. have lavet bukser,
kan du evt. sende et par af dine nuværende bukser – så har vi dine mål og kan tilpasse
dine nye bukser efter dette. Nemmere bliver det ikke! Vi byder dig velkommen som
kunde i ”Sy og Design” i Huset Venture og håber på et godt samarbejde.

Ud over de produkter du finder i kataloget laver vi en lang række
personligt tilpassede hjælpemidler.
Af eksempler kan nævnes:

• Tørklæder til at skjule tracheostomi eller opsuge savl. Trekantede med velcro- eller
trykknap-lukning. Tube-tørklæder m.m.
• Shoppere, der kan bæres over skulderen, rundt om halsen eller hænge på f.eks. kørestolens håndtag. Vendbare og med stærk bund.
• Fodpose. Fungerer som én stor hjemmesko. Specielt egnet til kørestolsbrugere.
• Hatte og kasketter til at skærme mod solen eller dække over et hårtab.
• Spisestykker og hagesmække på specialmål, spisestykker med opsamling.
Spisestykker der fæstnes rundt om livet. Heldækkende spisestykker med ærmer.

Se mere på husetventure.dk/storkobenhavn/hjaelpemidler

VENTURE-SMÆKKE
Venture-smække – også kaldet hagesmække eller
savlesmække – er en æstetisk løsning til personer, der
savler. Oversiden er i bomuld, der kan opsuge en stor
mængde væske, mens bagsiden er i vandafvisende fleece,
der holder det øvrige tøj tørt.
I særlige tilfælde kan man vælge at lægge en vandafvisende membran mellem de 2 lag eller udskifte bomuldsforsiden med ISOLI, som kan opsuge en større mængde væske.
Vi har et stort udvalg af materialer og tilpasser altid
farve- og mønstervalg ud fra ønsker, alder og køn, således
at produktet passer til personens øvrige stil.
Som udgangspunkt leveres Venture-smække med tryklåse,
men de kan efter ønske også leveres med velcro-lukning.
Venture-smække kan også bruges til at skjule tracheostomi
eller som almindeligt tørklæde.
I skemaet ser du vores mest solgte modeller. Har du andre
ønsker så kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, hvordan
vi bedst løser dit behov.
På vores hjemmeside kan du se hvilke materialer, vi har på
lager. husetventure.dk/storkobenhavn/hjaelpemidler – se
under ”Stofprøver hagesmækker” i menuen ”Hjælpemidler.”

10 % rabat!
Ved bestilling af min. 10 stk. i samme farve og størrelse
giver vi 10 % rabat.

FORMÅL
Opsuger savl

EGENSKABER
Holder tøjet tørt

LUKNING
Trykknap

STØRRELSER
Se skema

VEDLIGEHOLD
Vask ved 40 grader
Tåler tørretumbling

MATERIALER
Forside i sugende bomuld
Bagside i vandafvisende materiale
Mange farver og mønstre

Venturesmæk
2-lags

Størrelse
forkortelse

Lukning med bindebånd

Barn xx-small
(<2 år)

BXXS

Overside i isoli, der kan opsuge
mere væske

Barn x-small
(2 - 4 år)

BXS

3-lags med vandafvisende
membran i midten

Barn small
(5 - 8 år)

Længde
Hals (cm.)
hals-spids (cm.)

Pris

11

24-27

75 kr.

81405

17

24-27

85 kr.

BS

64897

17

31-32

90 kr.

Barn medium
(8 - 12 år)

BM

65898

20

32-33

105 kr.

Se skema

Barn large
(11 -16 år)

BL

64899

23

33-34

120 kr.

PRIS

Voksen small
(+ teenagere)

VS

81406

25

40-44

135 kr.

Se skema

Voksen medium

VM

81195

28

40-44

150 kr.

Voksen large

VL

81407

31

40-44

160 kr.

ALTERNATIVER
Lukning med velcro

Anden størrelse eller facon,
tilpasset brugeren

HMI

HMI

Vandafvisende membran: 30 kr. pr. stk. uanset størrelse.
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SPISESTYKKER
Vi producerer spisestykker i god kvalitet og i flot, æstetisk
design. Vi har stor erfaring med at tilpasse spisestykkerne
til den enkelte, og vi leverer også fleksible og neutrale
spisestykker til f.eks. institutioner og hospitaler.
Langt de fleste spisestykker laver vi med absorberende
bomuld på forsiden og vandafvisende materiale på
bagsiden. Vi bruger et let og lækkert bagsidemateriale, der
hverken knitrer eller bliver stift.
Som udgangspunkt laves alle spisestykker med trykknapper, men de kan også leveres med velcrolukning.
I skemaet ser du vores mest solgte modeller. Har du andre
ønsker, så kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, hvordan
vi bedst løser dit behov.
På vores hjemmeside kan du se hvilke materialer, vi har på
lager. husetventure.dk/storkobenhavn/hjaelpemidler – se
under ”Stofprøver spisestykker” i menuen ”Hjælpemidler.”

10 % rabat!
Ved bestilling af min. 10 stk. i samme farve og størrelse
giver vi 10 % rabat.

FORMÅL
Opfanger spildt mad og drikke

EGENSKABER
Holder tøjet tørt

LUKNING
Trykknap

STØRRELSER
Se skema

VEDLIGEHOLD
Vask ved 40 grader
Tørretumbling forkorter holdbarheden

MATERIALER
Forside i sugende bomuld
Bagside i vandafvisende materiale
Mange farver og mønstre

ALTERNATIVER
Lukning med velcro
Lukning med bindebånd
Overside i frotté
3-lags med vandafvisende membran i
midten og frotté på begge sider
Anden størrelse eller facon

HMI

Spisestykker
2-lags

Størrelse
HMI
forkortelse

Længde hals- Bredde
spids (cm.)
(cm.)

Hals
(cm.)

Pris

Se skema

Barn small

BS

36

32

29-33

155 kr.

Barn medium

BM

48

36

31-35

165 kr.

Barn large

BL

56

41

33-37

170 kr.

Barn flexibel

BF

81197

36

32

34-45

160 kr.

Voksen small

VS

64464

47

38

44

165 kr.

Voksen medium

VM

55

41

44

170 kr.

Voksen large

VL

63

44

44

175 kr.

PRIS
Se skema

6

81196

69499
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HELDÆKKENDE
SPISESTYKKER
Heldækkende spisestykker fås i flere størrelser og kan tilpasses den enkeltes behov – kan også dække f.eks kørestol.
Hvis personen spiser selv, kan vi med fordel lave huller til
armene.

FORMÅL
Beskytter mod spildt mad og drikke

EGENSKABER
Holder tøjet tørt

De heldækkende spisestykker fremstiller vi som udgangspunkt af ét lag stof i et vandafvisende materiale. Efter
ønske kan de leveres i andre materialer og i flere lag.

Kan også dække kørestol/stol

Vi leverer som standard heldækkende spisestykker med
trykknapper, men de kan efter ønske leveres med
velcrolukning.

Trykknap

Kan bruges som regnslag ved let regn

LUKNING

De heldækkende spisestykker kan både bruges til afdækning ved spisning og til beskyttelse mod spild af
drikkelse. Endvidere kan de bruges som regnslag ved
lettere regn.

10 % rabat!
Ved bestilling af min. 10 stk. i samme farve og størrelse
giver vi 10 % rabat.

STØRRELSER
Se skema

VEDLIGEHOLD
Vask ved 40 grader
Tørretumbling forkorter holdbarheden

MATERIALER
Ét lag vandafvisende materiale
Sort, mørkeblå eller mørk rød
Med eller uden huller til armene

ALTERNATIVER
Lukning med velcro
Lukning med bindebånd
2-lags med overside,
der kan opsuge væske.
Anden størrelse eller facon,
tilpasset brugeren

HMI
77529

PRIS
Se skema
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Spisestykker
1-lags

Størrelse
forkortelse

Længde
hals-bund (cm.)

Pris

Heldækkende kort

HDK

75

325 kr.

Heldækkende lang

HDL

135

450 kr.

Heldækkende lang
m. hul til armene

HDL+Æ

135

490 kr.
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KØRESTOLSTASKER
Vi fremstiller funktionelle og unikke kørestolstasker efter
individuelle behov – tilpasset specielt til dig og din kørestol.
Vi bruger et vandafvisende materiale, som er forholdsvist
stift, således at det er let for dig at få ting ned og op fra
tasken.
Taskerne laves med et eller flere rum og med lynlås, velcro
eller klap – alt efter dit ønske. Vi laver alt fra små tasker
med plads til pung og nøgler til store tasker med plads til
bøger eller Ipad.
Taskens placering og fæstning på kørestolen afhænger af
kørestolens udformning og dine ønsker. Ofte sættes større
tasker bagpå, mens mindre tasker kan placeres foran eller
på siden.
I samarbejde med dig integrerer vi tasken med stolen, så
den er nem at komme til og ikke sidder i vejen.

FORMÅL
Opbevaringstaske til montering
på kørestol

EGENSKABER
Let at afmontere
Tilpasses brugeren, formålet og
kørestolen
Kan placeres foran, bagpå eller på siden

LUKNING
Magnetknap/lynlås/løbegang/velcro

STØRRELSER
Individuelt

VEDLIGEHOLD
Aftørres med fugtig klud

MATERIALER
Kraftigt sort eller rødt stof
Slidstærkt, vandafvisende og afstivet

ALTERNATIVER
Andre materialer
Individuelt design
Regulerbar bærehank
Flere rum

HMI
65010

PRIS
Vejledende prisliste
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Vejledende prisliste for kørestolstasker

Pris pr. stk.

Grundpris (materiale og et rum uden lukning)

200-280 kr.

Lukning lynlås/løbegang

120 kr.

Klap

125 kr.

Klap med lukning magnetknap/velcro/spænde

150 kr.

Ekstra rum/lomme med lukning

140-240 kr.

Ekstra rum/lomme uden lukning

120 kr.

Hank/strop

80 kr.

Justerbar hank

165 kr.

Velcrostrop (pr.stk.)

30 kr.
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BETRÆK TIL
RESPIRATORSLANGER
FORMÅL

Vi har udviklet et smart betræk til beskyttelse af respiratorslanger til personer med tracheostomi.

Æstetisk beskyttelse af respiratorslange

Betrækket er udført i sort pilotnylon og beskytter respiratorslangen mod regn og kulde.

Beskytter mod vind og vejr

Betrækket er vaskbart og nemt at montere. Da stoffet er
glat, sidder slangen behageligt under tøjet. Der er fæstning
i begge ender, så det ikke falder ned og ikke glider op ved
overgangen til respiratoren.
Betrækket kan tilpasses individuelt og fås i to modeller.
Den ene model er med elastik i begge ender. Den anden
model har elastik i den ene ende og velcro i den anden,
således at det er muligt at få adgang til sensorslange.

EGENSKABER

LUKNING
Velcro

STØRRELSER
Individuelt

VEDLIGEHOLD
Maskinvask ved 30 grader

MATERIALER
Sort pilotnylon

ALTERNATIVER
Velcrolukning med adgang
til sensorslange

HMI
71334

PRIS
2 kr. pr. løbende cm. (min. 200 kr.)

Pris: 2 kr. pr. løbende cm.
(min. 200 kr.)
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BETRÆK TIL
VARMEDUNKE
Hvis man sidder stille hele dagen, bliver fingrene nemt
kolde – især hvis man ikke kan bevæge dem.
Her kan en varmedunk med et godt varmt og blødt betræk
være løsningen. Det er vigtigt, at betrækket har en vis
tykkelse for, at man ikke brænder fingrene, og vi syr som
udgangspunkt betrækkene i flere lag og gerne med uld.

FORMÅL
Varmer kolde fingre eller tæer

EGENSKABER
Æstetisk og praktisk løsning
Betrækket lægges uden om en
varmedunk og mindsker risikoen for
forbrænding

LUKNING
Knapper

STØRRELSER
42 x 27 cm.

VEDLIGEHOLD
Uldvask ved 30 grader

MATERIALER
2 lag uld
Mange farver

ALTERNATIVER
Andre størrelser
Andre materialer
Lukning med lynlås
Lukning med bindebånd

PRIS
315 kr.

Pris: 315 kr.
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SENGEPOSER
Sengeposen er oprindeligt udviklet til hospitalsbrug, men
privatpersoner kan bestemt også drage fordel af dens funktionalitet.
Sengeposen er ideel til opbevaring af stort set alt og gør
den sengeliggende mere selvhjulpen, da det er muligt at
opbevare mange ting som f.eks. en varm trøje, læsestof,
håndarbejde, effekter til træning og meget andet indenfor
rækkevidde.

FORMÅL
Opbevaring monteret på sengen

EGENSKABER
Kan rumme meget
Kan nås fra sengen

LUKNING
Ingen lukning
Stor plastikring holder posen åben

Sengeposen er en stofpose, der kan fæstnes til sengen ved
hjælp af velcrobånd. Den har en plastikring i toppen, der
sikrer, at det altid er nemt at tage ting op eller lægge ting
ned i den.
Sengeposen kan udarbejdes i forskellige mål og farver.
Standardmodellen måler 60 cm. i omkreds og 52 cm. dyb.

STØRRELSER
Omkreds 60 cm.
Længde 52 cm.

VEDLIGEHOLD
Vask ved 60 grader (kryber lidt)

MATERIALER
Bomuld:
Grå eller beige

ALTERNATIVER
Andre størrelser
Andre materialer
Andre farver

PRIS
280 kr.

Pris: 280 kr.
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VELFÆRDSPUDE
Vores lækre varme/kuldepuder kan bruges til velvære –
eller som alternativ smertebehandling.

FORMÅL

Nedkøling eller opvarmning af muskler
Velvære

Vores puder er fyldt med enten rensede kirsebærsten eller
med ris.Puden med ris opvarmes i mikroovnen. Da risene
ligger i små rum, spredes en lindrende og ensartet varme.
Puden med kirsebærsten nedkøles i fryseren. Da stenene
ligger i små rum, spredes en lindrende og ensartet kulde.

EGENSKABER
Posen med ris kan opvarmes i mikroovnen

Posen med kirsebærsten kan opvarmes i
mikroovnen eller nedkøles i fryseren
Vaskbart betræk

LUKNING

Kan desuden opvarmes i mikroovn.

Overlap

Det tilhørende betræk er udført i slidstærkt materiale og
tåler maskinvask.

Small, medium eller large

STØRRELSER

Firkantet

VEDLIGEHOLD

Betræk: Vask ved 40 grader

MATERIALER

Betræk: Bomuld
Indvendig pose: Bomuld
Fyld: Ris eller kirsebærsten

ALTERNATIVER

Andre materialer
Andre størrelser

TILBEHØR

Betræk

HMI

Betræk - 65007
Kirsebærsten - 64903
Ris - 65006

PRIS

Small inkl. betræk 240 kr.
Medium inkl. betræk 260 kr.
Large inkl. betræk 280 kr.
Firkantet inkl. betræk 280 kr.
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Priser fra 240 kr.
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LAPCOVER /
KØRESTOLSDÆKKEN
Et lapcover eller kørestolsdækken er et dækken, der lægges
over benene og spændes rundt om livet på brugeren eller
fæstnes på kørestolen.
Et kørestolsdækken er derfor et godt alternativ til både et
tæppe, regnbukser, skibukser eller forklæde. Et kørestolsdækken varmer benene og beskytter mod vind og vejr. Det
er enkelt i brug og nemt at montere, uden at brugeren skal
op at stå eller ud af stolen.
Et nemt alternativ til varmt tøj eller regntøj, når du er på
farten. Det fås både som langt og kort og laves i forskellige
materialer – alt efter hvilken egenskab, der ønskes.

FORMÅL
Beskytter mod vind og vejr

EGENSKABER
Godt alternativ til overtræksbukser

LUKNING
Ingen lukning

STØRRELSER
Lang og kort model

VEDLIGEHOLD
Individuelt

MATERIALER
Fleece, uld eller vandafvisende
materiale
Mange farver

ALTERNATIVER
Kan udformes som forklæde
Flere lag
Lukning med elastik og velcro

PRIS
Fra 475 kr.

Priser fra 475 kr.
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RUMPEVARMER
Mange kørestolsbrugere oplever at blive kolde om bagdel
og lænd, fordi kulden sniger sig ind nede fra, hvilket for
nogle fører til hyppige blærebetændelser.

FORMÅL
Holder lænd og bagdel varm

EGENSKABER

En rumpevarmer fungerer efter samme princip som et sjal,
men varmer lænd og bagdel i stedet.

Mindsker træk nedefra

Rumpevarmeren har 2 lange ender, der kan vikles rundt om
brugeren. På denne måde kan den fæstnes på personen, så
også gående med f.eks. ondt i lænden kan have glæde af
den.

Bindebånd

Oftest sys rumpevarmeren i en standardstørrelse og i 2 lag
fleece, men kan efter ønske udformes i forskellige størrelser
og materialer som f.eks. uld.
Dette produkt kan evt. kombineres med et lapcover til at
have over forsiden af benene eller med et sjal, som er
kortere bag til (til kørestolsbrugere).

LUKNING

STØRRELSER
Onesize

VEDLIGEHOLD
Uld: Uldvask ved 30 grader
Fleece: Vask ved 40 grader

MATERIALER
Mange farver
Uld eller fleece

ALTERNATIVER
Andre materialer
Andre størrelser
Lukning med velcro
Lukning med knapper

PRIS
Fleece: 395 kr.
Uld: 665 kr.

Priser fra 395 kr.
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BUKSER OG
SPECIALBUKSER
Vi producerer funktionelle og præsentable bukser til folk
med særlige behov.
Det kan være kørestolsbrugere, hvor man ikke ønsker
generende lommer eller bukser med særlige lukninger, der
gør dem lettere at få af og på eller bukser med plads til
gipsben, skinne eller urinpose.

FORMÅL
Bukser, der tilpasses den enkeltes behov

EGENSKABER
Tilpasses individuelle behov f.eks:
- Kørestolsbrugere (højere bagtil)
- Gipsskinne
- Adgang til urinpose

Vi har stor erfaring med både fine selskabsbukser,
cowboybukser, joggingbukser mv.

- Uens ben

LUKNING
Individuel

STØRRELSER
Individuel

VEDLIGEHOLD
Individuel

Vejledende prisliste for bukser

Pris

MATERIALER

Startpris (Buks med 2 ben, elastik i talje)

725 kr.

Gylp + linning
(lynlås + knap)

160 kr.

Bæltestropper

70 kr.

2 lynlåse foran
(fra talje til midt på lårene)

160 kr.

Åbning i ét ben fra fod til over knæ
(lynlås eller velcro)

105 kr.

Åbning i 2 ben fra fod til over knæ
(lynlås eller velcro)

160 kr.

Åbning i sidesøm fra fod til talje – ét ben
(delbar lynlås eller velcro)

155 kr.

Højere bagtil

Åbning i sidesøm fra fod til talje – ét ben
(delbar lynlås eller velcro)

230 kr.

HMI

2 forlommer

160 kr.

69871

2 baglommer

130 kr.

PRIS

Evt. materialetillæg ved dyrt eller vanskeligt materiale

Mange materialer
Mange farver
Individuelt design

ALTERNATIVER
Åbent ben med velcro
Åbent ben med knapper
Åbent ben med lynlås
Plads til ble
Åbning med 2 lynlåse foran
Elastik i talje
Gylp

Vejledende prisliste
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KAPPE TIL
KØRESTOLSBRUGERE
FORMÅL

En kappe til kørestolsbrugere er kortere bagtil og er således let at tage af og på, mens man sidder i stolen.

Holder kroppen varm

Der kan evt. laves hul til armene, og lukningen kan udformes på forskellig vis efter behov.

Let at tage af og på

EGENSKABER
Tilpasset kørestolsbrugere

Kappen kan leveres i forskellige materialer alt efter behov.
F.eks. i fleece eller med en vandafvisende forside og uld på
indersiden.

LUKNING
Knapper

STØRRELSER
Individuelt

VEDLIGEHOLD
Uld: Uldvask ved 30 grader
Fleece: Vask ved 40 grader

MATERIALER
Mange farver
Uld
Fleece
Vandafvisende

ALTERNATIVER
Lukning med velcro
Lukning med lynlås
Andre størrelser
Andre materialer

PRIS
Individuel

EKSEMPEL
1 lag uld og 1 lag fleece 1.330 kr.

Pris individuel
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KØRESTOLSTÆPPE
Et kørestolstæppe er faconsyet efter kørestolens mål.
Det dækker brugerens underside og har to klapper/ender,
som kan lægges over benene.
Kørestolstæppet er ideelt til brugere, der ikke bruger
kørestol permanent, men har brug for ekstra varme, når de
sætter sig i stolen.
Tæppet fæstnes på stolen, og brugeren kan således slå
klapperne/enderne til side og rejse sig.
For at enderne ikke skal komme i hjulet, når brugeren ikke
har dem om benene, kan de lægges fladt på sædet og fungere som ekstra polster.
Når man ikke ønsker at benytte tæppet, kan det let afmonteres eller rulles sammen til en lille pakke, der kan vippes
om bag ryglænet og således altid er ved hånden.
Tæppet kan udformes i mange materialer, f.eks. fleece,
fleece med vandafvisende forside eller uld.

FORMÅL
Holder kørestolsbrugeren varm

EGENSKABER
Produceres efter kørestolens mål
Fleksible anvendelsesmuligheder
God, hvis man skiftevis går og sidder
Kan rulles sammen til en lille pakke,
der kan hænge bag ved ryglænet

LUKNING
Bindebånd, der fæstnes på håndtag

STØRRELSER
Individuelt

VEDLIGEHOLD
Fleece: Maskinvask ved 40 grader
Uld: Uldvask ved 30 grader

MATERIALER
Fleece eller uld

ALTERNATIVER
2 lag med vandafvisende materiale
på ydersiden

PRIS
Fra 515 kr.

Priser fra 515 kr.
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PUDEBORD
Pudebordet er udviklet specielt til kørestolsbrugere og er
et lille bord til at have stående på skødet, hvor man f.eks.
kan sætte en laptop, en kop, lægge ting fra sig eller
arbejde ved.
Pudebordet består af en aftagelig pude med krøyerkugler,
hvorpå der er monteret en ergonomisk bordplade. Såvel
pude som bordplade leveres i standardstørrelse, men kan
bestilles i andre størrelser, således at pladen passer ind
mellem kørestolens armlæn og samtidig kan tilpasses i
højden, så bordet kommer til at passe til brugeren.
Puden kan vaskes.

FORMÅL
Bordplads integreret med kørestol

EGENSKABER
Ergonomisk bordplade monteret på
pude med krøyerkugler
Fleksibel bordløsning til kørestole

LUKNING
Ingen lukning

STØRRELSER
Onesize

VEDLIGEHOLD
Pladen aftørres med en fugtig klud
Puden kan vaskes

MATERIALER
Bord: Malet træ. Hvid
Betræk: Bomuld. Blå, mørk grå eller hvid
Fyld: Krøyerkugler

ALTERNATIVER
Andre størrelser og faconer
Andre farver

HMI
87931

PRIS
530 kr.

Pris: 530 kr.
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OPBEVARING AF URINPOSER OG URINKOLBER
FORMÅL

Betræk til urinposer og urinkolber er en pæn, æstetisk og
diskret løsning. Vi udformer betrækkene individuelt og efter
dit ønske.

Praktisk og æstetisk opbevaring af
urinkolber og urinposer

• Urinposeholdere designes til at sætte på benet – du kan
vælge mellem farverne sort og turkis.

Diskret og funktionel opbevaring

• Taske til urinpose udformes med velcro, så den er til at
montere på f.eks. kørestol.

Individuel

• Taske til opbevaring af urinkolber i vandafvisende materiale med lynlåslukning og strop.

Tasker til fæstning på kørestol: Se kørestolstasker side 10-11.

Produktet kan suppleres med vaskbare inderposer med
løbegang.

Benmodel: 215 kr.

EGENSKABER

STØRRELSER

ALTERNATIVER

PRIS
Tasker fra: 250 kr.
Inderposer til tasker: 150 kr.
Sæt med 1 taske og 3 inderposer: 480 kr.

Pris 215 kr.
(Benmodel)
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BODYSTOCKING
Vores lækre bodystocking er tilpasset dine personlige
behov. Vi laver vores bodystockinger på bestilling, og du får
dem derfor præcis som du skal bruge dem.
Vi har altid mange forskellige stoffer på lager, og der er
derfor mulighed for at finde et design for enhver smag.
Bodystockinger laves f.eks. med stropper, korte eller lange
ærmer. Amerikansk halsåbning, hul til sonde mv.

FORMÅL
Undertøj

EGENSKABER
Fikserer en eventuel ble
Varmer kroppen.

LUKNING
Trykknapper

STØRRELSER
110 – 164 cm.

MATERIALER
Bomuld

ALTERNATIVER
Andre materialer
Åbning til slange.

Andre størrelser

PRIS
Fra 425 kr.
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Variation over ærmer

Pris

Tillæg for
Tillæg for ameriTillæg for print
hul til sonde kansk halsudskæring (mønstre/motiver)

Strop (ingen ærmer)

425 kr.

50 kr.

15 kr.

40 kr.

Korte ærmer

455 kr.

50 kr.

15 kr.

40 kr.

Lange ærmer

465 kr.

50 kr.

15 kr.

40 kr.
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SOVE-/KØREPOSE
Vores sove-/kørepose er udformet som én stor pose med
ærmer og halsåbning. Der er således ikke bukseben, men et
stort rum til ben og fødder, hvorved de bedre holdes varme.
Som kørepose er den ideel i kørestolen. Som sovepose er
den god til brugeren, der sparker dynen af sig og ikke selv
er i stand til at tage den på igen. Desuden forhindrer den
at brugeren kan komme i kontakt med en evt. ble.
Posen laves som udgangspunkt med lynlåsåbning midt for,
men andre individuelle lukninger er også mulige. Posen
laves i størrelser og materialer efter behov – f.eks. fleece,
bomulds jersey, vatteret bomuld eller uld.

FORMÅL
Overtøj/sovepose

EGENSKABER
Varmer hele kroppen

LUKNING
Lynlås

STØRRELSER
Small, medium, large

MATERIALER
Fleece

ALTERNATIVER
Andre materialer f.eks. bomulds isoli,
uld, vatteret bomuld

PRIS
Fleece fra 525 kr.

Priser fra 525 kr.
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SAVLEÆRME
Savleærmerne er til personer, der tørrer savl af i eget ærme,
men gerne vil skåne det eksisterende tøj. Har man vores
savleærmer på opsuger de nemlig fugten og beskytter
tøjet.
Vi laver savleærmerne i to lag sugende bomuld med
indvendig elastik ved håndledet, så effekten bliver bedst
mulig.
Savleærmerne kan nemt skiftes og vaskes ved behov. Kan
både bruges af børn og voksne.

FORMÅL
Opsuger savl

EGENSKABER
Holder tøjet tørt

STØRRELSER
Se skema

VEDLIGEHOLD
Vask ved 40 grader.
Tåler tørretumling

MATERIALER
Bomuld

ALTERNATIVER
Andre størrelser

PRIS
Se skema
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Savleærme

Forkortelse

Længde (cm.)

Omkreds ved
håndled (cm.)

Pris for 2 stk.

Barn x-small

BXS

9

10-12

85 kr.

Barn small

BS

11

12-14

90 kr.

Barn medium

BM

15

14-16

105 kr.

Barn large
(kan også bruges til voksne)

BL

19

15-18

120 kr.
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SY OG DESIGN
– en del af Huset Venture
Kontaktperson:

Katja Piil
Produktionsleder
i afdelingen for hjælpemidler
Tlf. direkte: 29 12 46 80
E-mail: katjap@husetventure.dk
Huset Venture Storkøbenhavn
Telegrafvej 4, 1. sal
2750 Ballerup
Tlf.: 42 13 30 90
E-mail: sy@husetventure.dk
storkobenhavn@husetventure.dk

