
Ruksaky 

Spoločnosť Case Logic známa výrobou púzdier na fotoaparáty, mobily, mp3-prehrávače rozšírila svoje vý-

robky podľa špeciálnych požiadaviek vozíčkarov. Kvalitné materiály, prvotriedne spracovanie, moderný 

dizajn a výborná funkčnosť zabezpečili vysokú obľúbenosť produktov Case Logic na celom svete. 

Ruksak je pomocou dvoch prestaviteľných popruhov 

možné prichytiť takmer na každý mechanický alebo 

elektrický vozík. Z vonkajšej strany ponúka dve praktické 

vrecká na predmety, ktoré musia byť poruke. Odolný 

zips uzatvára veľký vnútorný priestor rozdelený na dve 

časti. Aj tu nájdete malé vrecká na menšie predmety. 

Ruksak je na spodnej strane zúžený, teda sa nikdy ne-

zapletie do kolies. Veľkosť: 34x38,5x10 cm 

Ruksak je pomocou dvoch prestaviteľných popruhov 

možné prichytiť takmer na každý mechanický alebo 

elektrický vozík. Z vonkajšej strany ponúka dve praktické 

vrecká na predmety, ktoré musia byť poruke. Odolný 

zips uzatvára veľký vnútorný priestor rozdelený na dve 

časti. Aj tu nájdete malé vrecká na menšie predmety. 

Ruksak je na spodnej strane zúžený, teda sa nikdy ne-

zapletie do kolies. Veľkosť: 43x39x11,5 cm 

Taštička je upevnená na opierku rúk pomocou popruhu 

„so suchým“ zipsom. Veľkosť: 22 x 23 x 6,5 cm 

Väčšie púzdro je upevnené pod sedadlom vozíka a slúži 

na odkladanie väčších predmetov ako ja napr. fľaša s 

nápojom.  

Taštička je spojená s týmto púzdrom lankom ukončeným 

karabínkou. Je určená na menšie cennejšie predmety, 

napr. mobil, doklady.  

Veľkosť: 37 x 25 x 14 cm 

Taštička je upevnená na opierku rúk pomocou dvojitého po-

pruhu „so suchým“ zipsom.  Zbytočný pobyt taštičky je zabrá-

nený ďalším popruhom v dolnej časti. Na malé predmety slúži 

zipsom opatrené sieťované vonkajšie vrecko. Ostatná väčšia 

časť Taštičky je chránená zipsom. 

Veľkosť: 26 x 21,5 x 10 cm 



Posledná taštička je upevnená ľubovoľné miesto na vozíku alebo 

rolátore pomocou troch velcro popruhov. Je určená na drobné 

predmety, ako napr. mobil atď.  

Veľkosť: 16,5 x 16,5 x 5 cm 
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