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DISCLAIMER: De getoonde stofkleuren kunnen aanzienlijk afwijken van de 

werkelijkheid en dienen enkel ter indicatie. Kleurweergave kan daarnaast 

sterk varieren per type scherm of drukwerk. Vraag voor een realistische 

kleurweergave om een stofstaal.



603
“Blauw-Zwart”

602
“Zwart-Grijs”

604
“Grijs-Wit”

605
“Blauw-Wit”

velours

995
“Nachtschatten Rood”

993
“Nachtschatten Zwart”

690
“Uni Zwart”

994
“Nachtschatten Blauw”

077
“Jeans zwart”

078
“Jeans blauw”

085
“Geel, Hond-motief”

De door Summit gebruikte veloursstoffen zijn van 
degelijke kwaliteit en kennen een hoge slijtvastheid. 
Daarnaast zijn alle veloursstoffen standaard voorzien 
van een incontinentielaag aan de binnenzijde. 

BrandvertragendIncontinentie
laag

Temperatuur
regulerend

Sterk en 
duurzaam



kunstleer

B12
“Zwart”

1581
“Lichtblauw”

2027
“Citrusgreen”

1199/B08
“Donkerrood”

2006
“Blue Steel”

1453/B22
“Blauw”

B21
“Aubergine”

2025
“Bubblegum”

1454/B14
“Vuurrood”

2042
“Ultraviolet”

B25
“Petrol”

Just Colour line

Brandvertragend

Brandvertragend

Met het gebruik van kunstleer krijgt de orthese een 
mooie afwerking. Doordat kunstleer eenvoudig te 
reinigen is, wordt dit bijvoorbeeld ook veel toegepast 
bij kinderen.

Sterk en 
duurzaam

Sterk en 
duurzaam

Antimicrobieel

Antimicrobieel

Weekmaker
vrij

Weekmaker
vrij

VuilafstotendEenvoudig te 
reinigen

Eenvoudig te 
reinigen

Waterbestendig

Ademend



012-C
“Blauw”

243
“Blauw”

011-C
“Zwart”

013-C
“Lichtblauw”

245
“Zwart”

015-C
“Rood”

246
“Grijs”

badstof

Platilon
Incontinentie

laag

Platilon bekleding is voorzien van een speciale 
coating. Het materiaal is hierdoor vloeistofdicht, 
maar laat wel lucht door (ademend). Het is tevens 
antibacterieel en vuil is eenvoudig afneembaar.

Badstof wordt veel gebruikt vanwege het zitcomfort, 
mede veroorzaakt door zijn ventilerende eigenschap. 
Daarnaast kent badstof een goede rekbaarheid.

Eenvoudig te 
reinigen

Ademend Hoge
rekbaarheid

Sterk en 
duurzaam

Sterk en 
duurzaam

BrandvertragendAntimicrobieel



Zwart

101 
3D mesh, Zwart

102 
3D Mesh fijn, Zwart

COOL Skai

extra
ventilerend

Summit COOL Skai is een speciaal type kunstleer dat 
minder snel opwarmt in direct zonlicht. Daarnaast is 
het o.a. door de Nano toplaag bestendig tegen chloor, 
vuil en schimmel. Dit maakt het erg geschikt voor 
toepassing op polsterdelen.

Wanneer extra ventilatie van belang is, kan gekozen 
worden voor een 3D mesh in het rugdeel. Hierbij is 
keuze uit twee soorten: de standaard 3D mesh of 
een extra fijne 3D mesh. Behalve een goede ventilatie 
kent met name de fijne variant daarnaast ook een zeer 
goede rekbaarheid.

Brandvertragend Sterk en 
duurzaam

Antimicrobieel Vuilafstotend Eenvoudig te 
reinigen

Temperatuur
regulerend

Brandvertragend Hoge
rekbaarheid

Sterk en 
duurzaam

Ademend



Summit Benelux BV

Hamburgweg 10a

7418 ES  Deventer

t +31 (0)570 54 19 29

i www.summit-benelux.com

e info@summit-benelux.com

Kijk voor ons totale 
aanbod en meer op:
summit-benelux.com

heeft u
vragen over 
een product?
neem gerust 
contact met 
ons op!


