
Funkčnost a 
komfort pro 

seniory     



Taška Playcare je výsledkem zkušenosti a know-how firmy Playmarket. Playcare je určena starším lidem nebo 

těm, co mají problémy s pohyblivostí. Při každodenním používání pomáhá těmto lidem a poskytuje jim nezávislost 

a pohodlí, které tolik potřebují při nakupování.

Nová taška Playcare má ergonomické polohovatelné madlo, které lze nastavit na potřebnou výšku postavy a 

nabízí skvělou stabilitu a bezpečí při manévrování. Navíc, konstrukce podvozku, je konstruována tak, aby se mohl 

člověk pohybovat bez obtíží při chůzi.  

Na základě vysledovaných potřeb seniorů, Playcare přináší dvojítou tašku, kdy horní díl, lehce snímatelný, 

dovoluje uživateli vkládat i vyndavat předměty, aniž by se musel ohýbat. Textilní tašku ( oba její díly ) lze odejmout 

či připnout od konstrukce pomocí fixačního zipu.  Aby se mohla využít celá kapacita tašky, jednoduše se otevře 

vnitřní víko spodního dílu.
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l  Funkčnost a komfort pro naše seniory

Taška Playcare je výsledkem zkušenosti a know-
how firmy Playmarket. Playcare je určena starším 
lidem nebo těm, co mají problémy s pohyblivostí. 
Při každodenním používání pomáhá těmto lidem a 
poskytuje jim nezávislost a pohodlí, které tolik 
potřebují při nakupování.

Nová taška Playcare má ergonomické polohovatelné 
madlo, které lze nastavit na potřebnou výšku 
postavy a nabízí skvělou stabilitu a bezpečí při 
manévrování. Navíc, konstrukce podvozku, je 
konstruována tak, aby se mohl člověk pohybovat 
bez obtíží při chůzi.  Na základě vysledovaných 
potřeb seniorů, Playcare přináší dvojítou tašku, kdy 
horní díl, lehce snímatelný, dovoluje uživateli 
vkládat i vyndavat předměty, aniž by se musel 
ohýbat. Textilní tašku ( oba její díly ) lze odejmout 
či připnout od konstrukce pomocí fixačního zipu. 
Aby se mohla využít celá kapacita tašky, jednoduše 
se otevře vnitřní víko spodního dílu..

l Horní taška l Celková taška

16,5 l.

39,5 l.

l Pohodlná podpora s velkou stabilitou

X



l Vstup do spodní tašky

l Otvor do horní tašky

l Dvojité otáčivé 
přední kolečka do 
všech směrů

l Odnímatelná taška
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l Nastavitelné madlo               
s protiskluzným povrchem

l Kompatní složení

l Bezpečnostní odrazky

l Skládací mechanismus




