KAO Rehab
Box 168
631 03 Eskilstuna
076 - 4010098

KAO Rehabs värmeprodukter m/prislista
Våra huvudprodukter är av märket Hestra, känt for sin
kvalitet rakt igenom. Alla produkterna har värmetrådar
mellan ytterfodret och innerfodret vilket medför att det
inte rör huden. Värmetråden är förstärkt med kevlar och
är mycket stark. Batteritid väljer man ut beroende på
aktiviteter. Se nedanför. Batterierna är integrerade i en
batterificka eller i produktets skaft. Produkter, batterier
och laddare har snabba DC kontakter som är säkra och
enkla att använda. KAO Rehabs produkter är klassade
som medicinska specialhjälpmedel.

Batterier

KAO kan erbjuda batteripaket, BP= BatteriPaket med olika förbrukningstider, t.ex. BP 2.3T är
2 batterier â 2.3 timmars användning. Antal volt har inget med tiden att göra.

7,4volt batterier

BP 2.3T Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion. BatteriPaketen innehåller 2 batterier á 48 gram +
1st Friwo laddare Art.nr 1834051/Mascot 2240- 7,4v

3,7volt batterier

BP 2,8T Art.nr FRE-103450-2800mAh-3,7vLi-Ion. BatteriPaketen innehåller 2 batterier á 30 gram +
1 st Friwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241-3,7v
BP 5T Art.nr CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion. BatteriPaketen innehåller 2 batterier á 98gram + 1
stFriwo laddare Art.nr 1832657/Mascot 2241 3,7v

Batteri info

Hur länge varar batteriet? I KAO Rehabs produkter är det antal mAh som bestämmer det,
t.ex. 2800 mAh är ekvivalent till ca 2,8 timmar eller 5000 mAh är ca 5 timmar.
Batteri i mudd eller på innerfodret. För batteriet in i fickan med batterikontakten mot
dragkedjan och produktens kontakt. Se bild. Koppla samman kontakterna. För att få värme,
tryck på on-off knappen på produkten, så att indikationslampan lyser. For mer
information,se bruksanvisning och produkt informationen. Du kan ladda batterierna i fickan

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

Art 17050 Tyg Wind Stopper handske. Stl 7-12
Mjuka och god tyghandskar som lämpar sig bra i kallt väder, tack
vare materialet Taifun som håller sig mjukt och rörligt i kallt
väder. Detta gör att produkten är mångsidig i olika aktiviteter.
Windstopper har vindtät primaloftisolering, samtidigt som
produkten är vattenavvisande. Handsken har en god anatomisk
utformning, bra grepp, samt mycket behaglig att använda.
Utformningen av handsken gör att den är lätt att ta av och på även
för de som har nedsatt grepp och muskelkraft. Produkterna har
mudd med batterificka som öppnas och stängs med blixtlås.
Produkten och batterikontaken är enkla att använda, även för de
med nedsatt grepp/muskelkraft eller nedsatt syn. Levereras
komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd,
se tillbehör. Produkten finns endast i svart färg.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 17050 Windstopper handske
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 17050 Windstopper handske

BP2,8T
3600 kr
BP5T
4200 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

Extra värme för extra kalla händer
Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr 17050 Windstopper handske
Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

Art 32550 Tyg Gauntlet SR handske Stl 7-12
Slitstarka handskar med löst innerfoder med vindtätt isolering.
Ytterskalet är vattentätt polyamid som andas och har ett slitstarkt
greppmönster inne i handflatan och på fingrarna. Produkten har
en krage med snörning och lås. Batterifickan har blixtlås och sitter
på innerfodret. Utformingen av fingrarna är lätt böjda och passar
därmed vår egna anatomiska utformning. Produkten har 3-dubbel
tyglager. Innerfodret kan användas separat t.ex. vid inomhusbruk.
Produktets krage gör att den är lätt att ta på och av. Levereras
komplett med batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd,
se tillbehör. Produkten är svart.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 32550 Gauntlet handske
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 32550 Gauntlet handske

BP2,8T
3600 kr
BP5T
4200 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

Extra värme för extra kalla händer
Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr 32550 Gauntlet handske
Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art 32620 CZone Powder tyg handske. Stl 7-11
Mycket lätta och behagliga handskar producerade i vattentät,
vindtät och ventilerande mikropolyester. Produkten har
impregnerat getskinn inne i handen. Handsken har
primaloftisolering och borstat fleece som innerfoder. Produkten
har en stor krage där batteriet är integrerat med en blixtlåsficka.
Utformingen av fingrarna är lätt böjda och med det passar vår
egna anamtomiska utformning. De är lätta att ta av och på.
Levereras komplett med batterier och laddare. Önskar du
förlängningssladd, se tillbehör. Produkten är blåsvart.

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 32620 CZone Powder
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 32620 CZone Powder

BP2,8T
3600 kr
BP5T
4200 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

Extra värme för extra kalla händer
Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr. 32620 CZone Powder

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

Art 20210 Skinnhandske Deerskin stl 7-11
Klassiska handskar för nordiska förhållanden. Mycket mjuka
med hjortskinn av hög kvalité. Mellanfodret med fiberfill som
har en god isoleringsförmåga mot kyla. Innerfodret är av mjukt
microfleece. Handskarna har en god anatomisk utformning
med en stor öppning som gör att de är lätta att komma in och
ut ur. Kommer komplett med batterier och laddare. Önskar du
förlängningssladd, se tillbehör.

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 20210 Deerskin
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 20210 Deerskin

BP2,8T
3800 kr
BP5T
4400 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

Extra värme för extra kalla händer

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr. 20210 Deerskin

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,3T
4200 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art 19051 Windstopper Tumvante

Praktisk och vindtät tumvante med förstärkning av getnappa
i innerhand. Getskinn gör att den är slitstark och passar som
vardagshandskar. Gore windstopper softshell skyddar mot
vind och fukt. Svart ruggad polyester utgör ett slitstarkt foder
som är borstat för att bli mjukare och binda mer luft för ökad
isolering. Primaloft polyester isoleringen är ett mjukt,
dunliknande polyester som är isolerande, ventilerande
och vattenavvisande. Resår håller handsken på plats runt
handleden och sluter till mot kall luft.
OBS! Stl.8 är helt slut och denna produkten har utgått hos
Hestra. Vi rekommenderar art. 1929 Bitte/Miko som
ersättare.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 19051 Windstopper Tumvante
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 19051 Windstopper Tumvante

BP2,8T
3600 kr
BP5T
4200 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

Extra värme för extra kalla händer
Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr. 19051 Windstopper Tumvante

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
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Art 30571 Tygvante Heli Ski stl 7-11
Bekväma och mjuka vantar producerade i vattentät, vindtät
och ventilerande mikropolyester.
Inne i handen är det impregnerat fårskinn. Som innerfoder
är det borstat fleece som gör att handen inte glider inne i
handsken. Heli ski är en kvalitetsprodukt med långt skaft
där batteriet ligger i en blixtlåsficka. Enkla att ta av och på.
Önskar du förlängningssladd, se tillbehör. Kommer i färgerna
svartblå/vit.

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 30571 Heli ski vante
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 30571 Heli ski vante

BP2,8T
3800 kr
BP5T
4400 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

Extra värme för extra kalla händer

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr. 30571 Heli ski vante

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,3T
4200 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art 32551 Tygvante Gauntlet SR med 3-dubbelt tyglager, stl 7-12
Mycket slitstarka vantar med löst innerfoder med vindtät
isolering. Ytterskalet är av vattentät polyamid som andas och
som har ett slitstarkt gripmönster inne i handflatan. Vantarna
har en krage med snörning och lås. Batterifickan har dragkedja
och sitter på innerfodret. Produkten har en bra anatomisk
utformning. Innerfodret kan användas separat t.ex. vid
inomhusbruk. Produkten har ett 3-dubbelt tyglager. Produktens
krage gör att den är lätt att ta av och på. Levareras komplett med
batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör.
Svart/mörk färg.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 32551 Gauntlet Sr vante
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 32551 Gauntlet Sr vante

BP2,8T
3600 kr
BP5T
4200 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

Extra värme för extra kalla händer
Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr. 32551 Gauntlet Sr vante

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
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Art 1929 Skinnvante Bitte/Miko stl 7-11
Mycket sköna skinnvantar i lamskinn. Skinnet gör produkten mjuk
och behaglig. Vantarna är bra skyddade mot kyla och blåst med
primaloftisolering. Produkten har en mudd där batteriet är
intigrerat i en ficka med blixtlås. Produkten har en genomtänkt
anatomisk utformning och är lätta att ta av och på. Levereras med
batterier och laddare. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör.
Produkten är svart.

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 1929 skinnvante Bitte/Miko
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 1929 skinnvante Bitte/Miko

BP2,8T
3800 kr
BP5T
4400 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

Extra värme för extra kalla händer

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr. 1929 skinnvante Bitte/Miko

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,3T
4200 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art 31581 Gortex/CZone barnvante stl 3-7

Mycket starka barnvantar med vind och vattenavvisande
yttermaterial. Gortex har också en ventilerande egenskap.
Själva innerfodret består av polyester fiber sk. Microfleece.
Produkten har ett bra grepp, har snölås och justerbar rem
vid handleden. Stor krage som gör att den är lätt att ta av
och på. Batteriet sitter beskyddande på insidan av kragen
i en ficka med blixtlås. Produkten och batterikontakten är
enkla att använda. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör.
Finns endast i svart färg.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 32531 Gauntlet Sr barnvante mörk
Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
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Art 35781 Röd Kebnekaise barnvante stl 3-7
Art 35782 Blå Kebnekaise barnvante stl 3-7

En klassisk förebild till andra barnvantar. Utvändigt har den
vatten- och vindtätt triton tyg med isolerande innerfoder av
80% merinoull och 20% polyamid. Vantarna har en genomtänkt
anatomisk utformning. Produkten har en stor krage med snölås
och justeringsrem vid handleden. Batterificka med blixtlås sitter
på innerfodrets skaft. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör.
Uppge röd eller blå färg.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 35781 Röd Kebnekaise barnvante
Art.nr 35782 Blå Kebnekaise barnvante
Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,8T
3600 kr
3600 kr

extra batteri
300 kr/st
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art 30560 Leather Heli ski finger jr, löstagbart foder stl 3-7
Handskar till junior av mycket hög kvalité. De har
löstagbart innerfoder vilket gör att ytterfodret kan hängas
upp och torkas för sig. Handskarna är i vind- och
vattentätt ventilerande tyg. Army getskinn på insidan av
handen. Fodret är av Bember polyester med G-Loft
isolering. Handskarna har en genomtänkt anatomisk
utformad passform. Produkten har en stor krage med
snölås och justeringsrem vi handleden. Batterifickan med
blixtlås sitter på innerfodrets skaft. Önskar du
förlängningssladd, se tillbehör. Uppge cerise eller blå färg.

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 30560 Heli ski jr barnhandske blå
Art.nr. 30561 Heli ski jr barnhandske röd

BP2,8T
3600 kr
3600 kr

extra batteri
300 kr/st
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st
300 kr/st

Art 36421 Baby zip Svart/Blå stl 0-6
Art 36423 Baby zip Rosa/Orange stl 0-6

Mjuk och varm tumvante för de små barnen. Lätt att ta av och
på tack vare blixtlåset i sidan. Ovandel i vind-,vattentät och
ventilerande polyamidväv.
PU Digital på handens insida. Isoleringen består av Primaloft
mjukt, dunliknande polyester som är isolerande, ventilerande
och vattenavvisande. Fodret består av Bemberg/Polyester.
Dragband med kardborrestängning. Fäste för handcuffs.

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 36421 Baby zip svart
Art.nr. 36423 Baby zip rosa/orange

BP2,8T
3600 kr
3600 kr

extra batteri
300 kr/st
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st
300 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
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Art KR-006 Strumpa barn , stl 19-35

Strumpa till barn i ett slitstarkt, elastiskt tyg med bra passform.
TM-tyget består av ull, polyester och elastan. Strumpan kan
användas som den är eller inne i egenvalda ytterstrumpor efter
årstid eller aktivitet som de ska användas till.
Ett litet lätt batteri sitter strax ovan ankeln eller med en
förlängningssladd i bälte/ficka.
Alla värmetrådar ligger dolda mellan 2 tunna lager tyg.
Produkten och batterikontakten är enkla att använda.
En mycket behaglig produkt som är enkel att ta på/av.
Tvättas i 40 grader med ulltvättmedel.
Önskar du förlängningssladd, se tillbehör.
Färg marinblå.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. KR-006 innerstrumpa barn
Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art KR 116 Strumpor till vuxna stl 36-48
Strumpa till vuxna i ett slitstarkt elastiskt tyg med bra passform.
Tyget är i ull, polyester och elastan. Strumpan kan användas som
den är eller inne i egenvald ytterstrumpa efter årstid och aktivitet
som den ska användas för. Ett litet lätt batteri sitter strax ovan
ankeln eller med förlängningssladd i bälte/ficka.
Alla värmetrådar ligger dolda. Produkten och batterikontakten är
enkel att använda. En mjuk och behaglig produkt som är enkel att
ta av/på. Tvättas i 40 grader med ulltvättmedel. Kan levereras
med förlängningssladd, se tillbehör. Färg marinblå.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr.KR-116 innerstrumpa vuxen

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion
Art.nr.KR-116 innerstrumpa vuxen

BP5T
4200 kr

extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
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Art KR- 226 knästrumpa barn stl 19-35
Knästrumpa till barn i ett slitstarkt elastiskt tyg med bra passform.
Tyget består av ull, polyester och elastan. Knästrumpan kan
användas som den är eller i en egenvald ytterstrumpa beroende
av årstid eller aktiviteten som den ska användas till. Alla
värmetrådar ligger dolda. Produkten och batterikontakten är
enkla att använda. Mycket behaglig produkt som är enkel att ta av
och på. Kan levereras med förlängningssladd, se tillbehör. Färg
marinblå.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. KR-006 knästrumpa barn
Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art KR-336 Knästrumpa vuxen stl 36-48
Knästrumpa till vuxna i ett slitstarkt elastiskt tyg med god
passform. Tyget är i ull, polyester och elastan. Knästrumpan kan
användas som den är eller inne i egenvald ytterstrumpa efter
årstid eller aktivitet den ska användas för. Ett litet lätt batteri
sitter strax nedanför knäleden. Alla värmetrådar ligger dolda.
Produkt och batterikontakten är enkla att använda. Tvättas i 40
grader med ulltvättmedel. Önskar du förlängningssladd, se
tillbehör. Färg marinblå.
Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr KR-336 Knästrumpa vuxen

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr KR-336 Knästrumpa vuxen

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion
Art.nr KR-336 Knästrumpa vuxen

BP5T
4200 kr

extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

Art KR-81221 Vante barn stl 3- 7
Vante till barn i ett slitstarkt, elastiskt tyg med bra passform. TMtyget består av ull, polyester och elastan. Vanten kan användas
som den är eller inne i en egenvald ytterprodukt efter vilken
aktivitet de ska användas till. Ett litet, lätt batteri sitter strax ovan
handleden. Alla värmetrådar ligger gömda. Produkten och
batterikontakten är enkla att använda. Ett mjukt och behagligt
produkt som är enkel att ta av och på. Önskar du
förlängningssladd, se tillbehör. Färg marinblå.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. KR-81221 Vante barn

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Art KR-81200 Vante vuxen stl 7-12
Vante till vuxna i ett slitstarkt elastiskt material med bra passform.
Tyget är i ull, polyester och elastan. Vanten kan användas som
den är eller inne i egenvald ytterprodukt efter årstid eller den
aktivitet som den ska användas till. Ett litet lätt batteri sitter i
mudden. Alla värmetrådar ligger dolda. Produkt och
batterikontakten är enkla att använda. Önskar du
förlängningssladd, se tillbehör. Tvättas i 40 grader med
ulltvättmedel. Färg marinblå.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr.KR-81200 Vante vuxen

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion
Art.nr.KR-81200 Vante vuxen

BP5T
4200 kr

extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art 34380 Handske polartech vuxen stl 7-11
Handskar med mjuk passform och förstärkta sömmar. Handsken
har dubbelt tyglager där värmetrådarna ligger skyddade mellan
dem. Kan användas både ute och inne som de är. Handskarna är
lätta att föra in i egenvald ytterprodukt efter årstid och aktivitet.
Produkten har diskret batterificka som öppnas och stängs med
blixtlås i en mudd. En mjukt behaglig produkt som är enkel att
ta av och på sig. Önskar du förlängningssladd, se tillbehör.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. 34110 innerhandske

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Artnr FRE-CELL-365-1002-5200mAh-3,7vLi-Ion
Art.nr. 34110 innerhandske

BP5T
4200 kr

extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

Art 75500 Fernium arbets/fritidshandske vuxen stl 7-11
Handskar av mycket hög kvalité, kraftfulla och slitstarka. PU
material och Goretex gör produkten vind- och vattentät. Är
isolerat med ruggad polyester och innerfodret är av bortstad
fleece som motverkar att handen glider inne i handsken.
Produkten har en smal reflexlinje på fingrarna, resår i handleden
och en halvlång krage som gör att de är lätta att ta av och på.
Handsken har en bra anatomisk utformning rakt igenom, vilket
gör att den inte blir styv i kyla. Önskar du förlängningssladd, se
tillbehör. Färg svart.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 75500 Fernium handske
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 75500 Fernium handske

BP2,8T
3600 kr
BP5T
4200 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

Extra värme för extra kalla händer

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr 75500 Fernium handske

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Art 73110 Kobolt arbets/fritidshandske vuxen stl 7-12
Arbetshandska med getskinn på ovansidan, insidan och på
fingrarna. Handsken kallas för monteringshandske pga sin
mjukhet och smidighet. Thinsulat isolering gör att handsken är
smidig i kallt väder. Fodret är av borstat fleece så att handen inte
skall glida i handsken. Resår runt handleden hindrar kall luft att
komma in. Batterificka med blixtlås. Önskar du förlängningssladd,
se tillbehör. Vit/blå.

Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 73110 Kobolt handske
Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr 73110 Kobolt handske

BP2,8T
3600 kr
BP5T
4200 kr

extra batteri
300 kr/st
extra batteri
350 kr/st

Extra värme för extra kalla händer

Art.nr FRE-103450-2350mAh - 7.4v Li-Ion.
Art.nr 73110 Kobolt handske

BP2,3T
4000 kr

extra batteri
400 kr/st

extra laddare
300 kr/st
extra laddare
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

Art.nr KR-556 Sulor till barn och vuxna. Stl 19-48
Mycket hållbar sula i skinnimitation. Tunna sulor som tar liten
plats i skon. Värme över hela sulan. Sulorna har 50cm långa
ledningar. Batterifäste under knäet eller vid ankeln. Med
förlängningssladd på 60 eller 100 cm kan du ha batteriet i bältet
eller i fickan.
Art.nr FRE-103450-2800mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. KR- 556 Sula

BP2,8T
3600 kr

extra batteri
300 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Art.nr CELL-365-1002-5200mAh - 3.7v Li-Ion.
Art.nr. KR- 556 Sula

BP5T
4200 kr

extra batteri
350 kr/st

extra laddare
300 kr/st

Tillbehör
Art.nr 510-2018 splitter till laddare för 2 batterier
Art.nr 887-3080 förlängningssladd 60 cm
Art.nr 887-3075 förlängningssladd 100 cm

150 kr/st
150 kr/st
175 kr/st

Specialanpassade produkter
KAO kan erbjuda specialanpassade produkter av olika prefabrikerade produkter. Det är
viktigt att det blir uppgett mått som, cirkulära mått, längd, på tvären och andra nödvändiga
mått på en skiss eller teckning. Använd gärna vårat måttschema. Uppge namn och
telefonnummer. Vid frågor, ring KAO Rehab. Tel. 076-4010098

Villkor

Senaste leveransdatum anges i orderbekräftelsen.
Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar.
Alla priser i SEK och anges exklusive moms.
Fraktkostnad per leverans: 120 kr
KAO Rehab Sverige, Tel. 076 4010098 eller e-post kaorehabsverige@live.se

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

Beställning

Produktbeskrivning
Art.nr

Typ produkt

Måttschema
storlek

Batteripaket, BP

Not:

Tillbehörsmaterial.
Förlängningssladdar

60 cm 100 cm

Batteriväska Produktväska X-tra batteripaket BP

Returer/reparationer sändes till KAO Rehab, c/o CAGA Teknik AB
Getakulla 11, 432 77 Tvååker

