DAPRFASHION.NL

DAPR Fashion
ONZE ROLSTOELCAPES
MAKEN OMMETJES
LEUKER!
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Met de rolstoelcape voorkom je gedoe met een jas èn
het ziet er modieus uit. Daarmee wil je gezien worden.
Fijn voor de rolstoelgebruiker, mantelzorger en
zorgprofessional.
Laat je zien! Dit is onze uitnodiging en belofte. We geven
je mogelijkheden, waarmee jij gezien wil worden.
In deze brochure zie je ons aanbod rolstoelcapes die we
voor je beschikbaar hebben.
Veel, fijne ommetjes gewenst!
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DE ROLSTOELCAPE
DRAAGT BIJ AAN
LIEFDEVOLLE ZORG.

De rolstoelcape is eenvoudig aan te trekken door mantelzorger of
zorgprofessional. Het voorkomt gedoe met een jas.
De drempel om naar buiten te gaan wordt kleiner of verdwijnt.
Kies voor de kleur en uitstraling die het beste past.
De rolstoelcape draagt bij aan liefdevolle zorg.
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DE ROLSTOELCAPE
Geschikt voor de geliefde partner,
vader, moeder, opa of oma
De rolstoelcape is geschikt voor
de passieve rolstoelgebruiker.
De passieve rolstoelgebruiker is
iemand die in de rolstoel zit,
maar deze niet zelf
voortbeweegt.

Dat kunnen mensen zijn met dementie, spierziekten, ALS, dwarslaesie,
Parkinson, MS, reuma of hersenletsel.
De passieve rolstoelgebruiker is ook een geliefde partner, vader,
moeder, opa of oma, voor wie het belangrijk is om zoveel mogelijk
gedoe te voorkomen. Dat maakt liefdevolle zorg makkelijker voor de
mantelzorger of zorgprofessional.
De rolstoelcape voorkomt gedoe
en laat mensen er goed uit zien.

Makkelijk naar buiten,
Even een frisse neus,
De wind die zachtjes je huid streelt
En alleen de oplettende kijker ziet,
de twinkeling in je ogen,
de glimlach om je mond,
dat je geniet.
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DE ROLSTOELCAPE
voorkom gedoe

De rolstoelcape is een uitkomst bij beperkte schoudermobiliteit. Het
voorkomt het pijnlijke gesjor van een jas aan doen. En het bespaart
energie.
Ook erg fijn wanneer iemand angstig wordt of weerstand biedt bij het
aan doen van een jas. Doordat de rolstoelcape geen mouwen heeft
worden schouders ontlast.
De rolstoelcape heeft een ruime halsopening. Het aantrekken over het
hoofd wordt daardoor heel makkelijk. Ook als mensen het vervelend
vinden om iets over het hoofd aan te trekken.
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“ALS MANTELZORGER JE GELIEFDE
KUNNEN HELPEN, DAT GEEFT EEN
GOED GEVOEL”

- winddicht
- waterafstotend
- ademend
- licht in gewicht

Afnemen met vochtige doek
Eventueel in wasmachine
niet in droger

Het materiaal dat voor deze rolstoelcapes wordt gebruikt,
is softshell.
Waar niet vaak aan gedacht wordt, is wat de invloed is van het gewicht
van de kleding die op je leunt. Hoe lichter in gewicht, hoe minder het
lichaam wordt belast. Daarmee bespaar je niet alleen energie, maar
vaak ook pijn en ongemak.⠀
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“MIJN VROUW IS NET VERHUISD NAAR
EEN INSTELLING. ZE HEEFT DEMENTIE,
IK DENK DAT ZE HET PRINTJE ERG
MOOI VINDT.”

We hebben 4 type rolstoelcapes.
warme rolstoelcape kort
warme rolstoelcape lang
warme rolstoelcape lang met een lange rits
zomer rolstoelcape (niet in deze brochure opgenomen, wel op de
website)
Alle capes hebben 1 universele maat en zijn voor zowel dames als
heren geschikt.
De levertijd is afhankelijk van voorraad en varieert tussen 1 en 7
werkdagen. In de webshop staat dit per product vermeld:
daprfashion.nl/rolstoelcape
Voor alle capes geldt: 14 dagen niet goed, geld terug garantie.
Bekijk het aanbod op de volgende pagina's.
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"DE CAPE KAN SNEL EN MAKKELIJK AAN EN UIT,
ZODAT WE ER NIET MEER TEGENOP
ZIEN OM BUITEN TE GAAN. DE KORTE CAPE IS
GOED VAN LENGTE (MIJN VADER IS
NIET GROOT), HIJ KOMT TOT NET OVER DE KNIE."

Deze cape wordt het hele jaar door
gedragen. Door de lengte tot de knie
is het ook een cape die goed
gedragen kan worden in het voor- en
najaar.

€ 145,-

In de winter kan deze gedragen
worden met een plaid over de
benen. Als iemand koudegevoelig is,
is dit ook een fijne cape voor de
zomer.

De rolstoelcape is een lekker warme cape die winddicht en waterafstotend
is. De cape is van softshell met aan de binnenkant een fleece-laag. Hij
is met een gewatteerde stof gevoerd.
De cape gaat tot de knieën zodat de benen lekker warm en droog blijven.
De cape valt mooi over de armen heen. De achterzijde van de cape komt
tot de zitting van de rolstoel. Dat voorkomt teveel stof achter in de stoel en
houdt de rug goed warm.
Maatvoering:
Voorlengte: 70 cm
Mouwlengte: 70 cm
Achterlengte: 53 cm
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“VOOR DE GEBRUIKER ZO ECHT EEN
CADEAUTJE I.P.V. EEN ZORGHULPMIDDEL.
ROLSTOELCAPE MOOI GEMAAKT EN NETJES
AFGEWERKT. MAKKELIJK IN HET GEBRUIK.”

Deze rolstoelcape wordt het meest
gekozen in de winter. De cape is
lekker lang en komt ruim over de knie.
De cape kan worden gebruikt als
vervanging voor de winterjas.
Eventueel kan deze worden gebruikt
in combinatie met een plaid over de
benen.
€ 165,-

De rolstoelcape is een lekker warme cape die winddicht en waterafstotend
is. De cape is van softshell met aan de binnenkant een fleece-laag. Hij
is met een gewatteerde stof gevoerd.
De cape gaat over de knieën zodat de benen lekker warm en droog blijven.
De cape valt mooi over de armen heen. De achterzijde van de cape komt
tot de zitting van de rolstoel. Dat voorkomt teveel stof achter in de
stoel en houdt de rug goed warm.
Maatvoering:
Voorlengte: 90 cm
Mouwlengte: 70 cm
Achterlengte: 53 cm
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"DE DREMPEL OM MET MIJN VADER NAAR
BUITEN TE GAAN, IS NU VEEL KLEINER. GEEN
GEDOE EN GETREK MEER MET EEN JAS MET
MOUWEN!"

Deze rolstoelcape wordt gekozen
wanneer mensen het onprettig vinden
om een cape over het hoofd aan te
trekken. De cape kan helemaal worden
open geritst. De cape is lekker lang en
komt ruim over de knie. De cape kan
worden gebruikt als vervanging voor de
winterjas.
€ 220,-

Deze rolstoelcape heeft een hele lange rits en kan daardoor
helemaal geopend worden. Hij hoeft daardoor niet over het hoofd om aan
te doen. Extra fijn als mensen dat heel vervelend vinden of fysiek
hinder van ondervinden bijvoorbeeld als gevolg van dementie. Het is een
lekker warme cape die winddicht en waterafstotend is.
De cape is van softshell met aan de binnenkant een fleece-laag. Hij is met een
gewatteerde stof gevoerd. De cape gaat over de knieën zodat de benen lekker
warm en droog blijven. De cape valt mooi over de armen heen. De achterzijde
van de cape komt tot de zitting van de rolstoel. Dat voorkomt teveel stof achter
in de stoel en houdt de rug goed warm.
Maatvoering:
Voorlengte: 90 cm
Mouwlengte: 70 cm
Achterlengte: 53 cm
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BASISKLEUREN:
ZWART, DONKERGROEN EN
DONKERBLAUW
Warme rolstoelcape KORT
€ 145,-

Dark Night

Dapper

Classic

Warme rolstoelcape LANG
€ 165,-

Dark Night

Dapper

Classic
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LAAT JE ZIEN MET KLEUR!

Warme rolstoelcape KORT
€ 145,-

Seabreeze

Pretty in Pink

Roar

Royal Bloom

Warme rolstoelcape LANG
€ 165,-

Seabreeze

Pretty in Pink

Roar

Royal Bloom
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BESTEL JE FAVORIETE CAPE VIA:
DAPRFASHION.NL/ROLSTOELCAPE

Stofsamples:
Liever de stoffen eerst zien en voelen?
Het is mogelijk om eerst stofsamples op te vragen voordat je tot aanschaf over
gaat. Dat kan via:
https://daprfashion.nl/daprstarterspakket/
.Vul het formulier in en je krijgt van elke kleur een sample gestuurd.
Voor zorginstellingen:
Het is mogelijk om deze rolstoelcape aan te schaffen als instelling om
zo bewoners en cliënten voordeliger van rolstoelcapes te voorzien. Of
bijvoorbeeld te gebruiken bij buiten-activiteiten, handig om dan
rolstoelcapes paraat te hebben.
Interesse? Neem hiervoor contact met ons op. daprfashion.nl/contact

Verzendkosten:
NL: €0
BE: €5

14 dagen bedenktijd
Niet goed, geld terug

Eigen ontwerp
Geproduceerd in Nederland
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BIJ DAPR FASHION
DRAAIT HET OM DE MENS.

Heb je ook zo'n zin gekregen om lekker naar buiten te gaan? Gezellig
even samen een ommetje maken? Maar misschien heb je nog wat
vragen.
We staan je graag telefonisch of per e-mail te woord, zijn eerlijk in ons
advies en denken graag met je mee. (Ook als dat betekent dat ons
product niet hetgeen is wat je nodig hebt).
We vinden het belangrijk dat je goed kunt kiezen.
Dat is vrijheid.

Contactgegevens:
daprfashion.nl/rolstoelcape
info@daprfashion.nl
0646603564
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DAPR Fashion
WIJ WENSEN JE
VEEL FIJNE
OMMETJES!

