
Klær for rullestolbrukere

Besøk nettbutikken vår på www.oytex.no

Ytterklær og regntøy - Søm etter mål og behov
Reparasjon og vedlikehold

www.oytex.no

Øytex ble stiftet i 1990,og har siden den tid levert 
klimabeskyttene bekledning til rullestolbrukere.

Gjennom to generasjoner har Øytex hatt fokus på god 
sømkvalitet og utvalgte materialer som beholder sine gode 
egenskaper under bruk over tid. Våre mest solgte standard 
produkter blir produsert i Estland, men alt av målsøm blir 
gjort i Florø ,og vi får våre materialer fra norske og svenske 
bedrifter. Kvalitetetssikring er innført i alle ledd, fra innkjøpt 
vare til ferdig produkt.

Øytex holder til i Florø i Sogn og Fjordane. 
Du finner oss i Strandgata 36 – midt i kystbyen.

Øytex AS - Strandgata 36 - 6900 Florø 
Telefon: 57 74 55 20 - www.oytex.no - post@oytex.no

OM ØYTEX

Art.nr. 321

Art.nr. 330 Art.nr. 329

Regntrekk - ufôret

Fotvarmer Ermebeskyttere

• Vanntette glidelås med refleksbiser.
• Innsydd båndstrikk rundt hele trekket.
• Dekker hele bruker og stol.
• Oppbevaringspose følger med.

• Glidelåslukning framme.
• Pelsfôret.
• Sys etter mål: Lengde: fra 

hæl til tå.  Høyde: fra hæl til 
ønsket høyde.

• Evt. skostørrelse (gå 
gjerne opp 1–2 størrelser i 
forhold til din opprinnelige 
skostørrelse).

• Ermebeskytter til å bruke 
utenpå jakke erme for å 
beskytte erme og unngå 
slitasje og skitt, når en  
kjører manuell rullestol.

• Farge: Sort
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Art.nr. 307

Regncape - kort

Jakke og bukse

• Kort vanntett cape med innvendig fôret muffe/lomme. 
• Enkel å ta på. Åpning bak for håndtak til manuell rullestol.
• Kort på sidene, fin å kombinere med våre øvrige kjøreposer  

og fottrekk.
• Vanntett glidelås med praktisk og dekorativ refleksbiser i front.
• Fòret med lett pelsfor.

Art.nr. vinter 350-00 | sommer 350-04 Art.nr. 370 Art.nr. 310

Art.nr. vinter 360-00 | sommer 360-04

Art.nr. jakke 327 | 
        bukse m.sete 326 | bukse u.sete 346

Kjørepose med sete - vinterfôret Regntrekk med arm - delbart Regncape - lang

Kjørepose uten sete - vinterfôret

• Kan strammes til rundt midjen og leggene slik at den blir 
kroppsnær. Glidelås er plassert i front. Mulig med innsteg fra 
begge sider. Avtagbart fremstykke. 

• Posen er tilpasset evt. bruk av sele.
• Lomme ved fotenden gjør det mulig å legge inn ekstra isolasjon 

der det trengs mest – under føttene. Formsydde knær og fôrede 
klaffer bak glidelåsen.

• Fôret med fiberpels og vattinnlegg som gir meget gode 
varmeegenskaper.

• Fåes også i «sommerutgave» med tynt pelsfôr.

• Heldekkende regntrekk som gir god beskyttelse for bruker og 
rullestol. Plagget er vann- og vindtett, «pustende», med tapede 
sømmer. Overdelen har en spesialsydd ryggklaff som forenkler 
av- og påkledning.

• Yttercape som kan festes til stol og hettedel, og beskytter mot 
regninn i rullestolen. (Passer også til stol med høy nakkestøtte). 
Regntrekket er laget i et behagelig Soft Shell-stoff hvor innsiden 
er belagt med fleece.

• Fotdel kan deles fra overdel ved behov. Mulighet for enkel 
tilstramming rundt leggene. Dekorative refleksbiser i front.

• Regncapen har trykknapp i sidene til å feste rundt håndledd.
• Bakstykke kan legges over ryggen på rullestol, for å beskytte mot 

regn inn i stolen.
• Leveres i i et behagelig Soft Shell-stoff hvor innsiden er  

belagt med fleece.

• JAKKE: Vind og vanntett, «pustende» med tapede sømmer. 
Vattert fòr med innvendig lomme med glidelås.

• Tilpasset rullestolbrukere, kortere i front.
• Glidelås i front med utenpåliggende klaffe.
• Leveres med dekorative refleksbiser i front. 
•  

KJØREBUKSE: Kan åpnes i begge sider med toveis glidelås.
• Vattert fôret. Enkel å ta på.
• Borrelås regulering i livet og nede på beina.
• Kan sys etter mål: Livvidde, hoftevidde, skrittlengde.
• Standard størrelse: small – medium – large – xlarge.
• Buksen kan også leveres med og uten sete.

• Varm og funksjonell kjørepose som er lett å kle på mens man 
sitter i stolen. Den er åpen i setet og har to glidelås i begge sider 
fra knehasen og ned til hæl.

• Fôret klaff med borrelås bak ryggen gjør den lett å tilpasse rundt 
liv/hoftene.

• Mulighet for enkel tilstramming rundt leggene.
• Fåes også i «sommerutgave» med tynt pelsfôr.


