
Saa Bluu winnaar publieksprijs Support Innovatie Awards!  

Op Support 2018, het event voor mensen met een bewegingsbeperking, familie, omgeving 

en betrokken (zorg)professionals, zijn de Innovatie Awards uitgereikt. Uit zeven 

genomineerden heeft de innovatie van Saa Bluu de publieksprijs in ontvangst mogen 

nemen.  Met een duidelijke meerderheid van maar liefst 36% van de stemmen koos het 

publiek voor de kledingbeschermer. Er werd gekeken naar relevantie, bruikbaarheid, 

actualiteit, toegankelijkheid en het innoverende vermogen van het product.  

 
 
SAA BLUU goods for the grey and glorious 
 
Iedereen wil er netjes bij zitten aan tafel en niet met een lelijke, witte slab om. Een slab! 
Volwassenen neergezet als baby’s en met de nadruk op het gebrek; men morst!  
In de nazomer van 2018 is het eindelijk zover. We lanceren Saa Bluu, een nieuw en 
onderscheidend merk met textiele producten voor senioren. Het eerste product van Saa 
Bluu is een waardige kledingbeschermer van superieure kwaliteit, ontwikkeld vanuit 
respect voor hulpbehoevende ouderen. 
 

Saa Bluu kledingbeschermer met lange mouw             Saa Bluu kledingbeschermer zonder mouw 

 
Saa Bluu komt in verzet tegen de huidige, te klinische, vormgeving van producten voor 
deze doelgroep; te weinig eigentijds, te weinig menswaardig, te veel gericht op de 
tekortkoming of gebrek.  
De kledingbeschermer is uniek omdat deze is ontwikkeld vanuit respect, met een positieve 
visie en een eigentijdse look. Er zijn diverse prints voor zowel mannen als vrouwen zodat 
de stijl beter aansluit bij de identiteit van de gebruiker. 
 
In dit product ziet de drager er waardiger uit en is er meer kans op sociale acceptatie 
tijdens bv. een gezamenlijke maaltijd, zo draagt het bij aan de vitaliteit van de gebruiker 
en het concept “positieve gezondheid”. In dit concept staat de mens centraal en worden 
kwaliteiten als eigenwaarde, welbevinden en sociaal geaccepteerd worden als belangrijk 
erkend in het ervaren van gezondheid.  
 

Het textiele materiaal van de Saa Bluu kledingbeschermer is superieur. Door gebruik te 
maken van nanotechnologie zijn er functionele eigenschappen aan het stof toegevoegd; 
vuilafstotend vermogen, vochtopname en sneldrogend. Het product is heel gemakkelijk 
schoon te vegen met een doekje, wordt hygiënisch schoon in de wasmachine en is 
duurzaam in gebruik. De kledingbeschermer is 100% waterdicht, zodat kleding netjes en 
droog blijft. 
 



De Saa Bluu kledingbeschermer biedt optimaal comfort en functie voor de gebruiker. De 
meerwaarde zit vooral in de look met mooie fotografische prints en de handfeel van de 
stof, hierdoor ziet de kledingbeschermer eruit als kleding en voelt en valt het ook als 
kleding. Met de kledingbeschermer van Saa Bluu kan schaamtegevoel worden weggenomen 
en voor de mantelzorger en verzorgende is het een gemakkelijk en efficiënt product voor 
een huiselijke sfeer. 
 

www.saabluu.com 

 

  


