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JIMI -regular farkut
TOM -slim fit farkut

Tyylikkäät unisex-malliset 
pyörätuolifarkut näyttävät tavallisilta, 
mutta istuvuus on suunniteltu 
pyörätuolinkäyttäjälle. Kaksi mallia: 
suora, klassinen regular-malli sekä rei-
sistä ja pepusta tiukempi slim fit -malli. 
Pitkä vetoketju, taskujen sijoittelu sekä 
liukas etukappaleen vuori helpottavat 
pukemista. Suosittu malli, josta ErgoMo-
de-mallistossa myös puuvillakuosinen 
Timo ja juhlava villakangaskuosi Timi.

Värivaihtoehdot:
Musta ja 
farkunsininen

Materiaali: 
Farkkukangas  puu-
villapohjainen denim.

Pesu- ja huolto-ohjeet: Suositellaan pesukone pesua korkeintaan 40 ˚C, jolloin kankaan jousto-ominaisuudet säilyvät. 
Älä pese valkaisevilla pesuaineilla, äläkä linkoa suurilla kierrosnopeuksilla, varsinkin puuvillaisiin värjättyihin kankaisiin 
voi tulla linkouksessa pysyviä raitoja. Käytä alhaisia lämpötiloja, mikäli kuivaat kuivausrummussa.

  Hinta Jimi: 105,00 € sis. alv. 24 % (ilman alv. 84,68 €).  
  Hinta Tom: 105,00 € sis. alv. 24 % (ilman alv. 84,68 €).

1602-19 Musta Jimi
1602-69 Farkunsininen Jimi

1610-19 Musta Tom 
1610-69 Farkunsininen Tom

Suosikkifarkut jalkaan – niin miehille kuin naisille!
Vuodesta toiseen myydyimpiä tuotteitamme on ollut Jimi-farkut perinteisellä farkku-
kuosilla. Sekä miehille että naisille sopivat Jimit näyttävät tavallisilta, mutta tuotekehi-
tyksen myötä niihin on tehty monta innovatiivista lisäystä. Jimin rinnalle on tullut myös 
Tom – oikeista paikoista hieman kireämpi slim fit- malli! Monta pukemista helpottavaa 
innovatiivisuutta! 

1. Pyörätuolikäyttäjän mitoitus: korotettu takaosa, mataloitettu etuosa
.
2. Kuminauhakiristys takakappaleessa lisää istuvuutta ja tuo joustoa.
3. Haarasaumaan ulottuva vetoketju helpottaa riisumista.
4. Liukas vuori etukappaleessa helpottaa pukemista.
5. Kaksi mallia, kaksi väriä– koot XS:stä 4:n X L-kokoon.
6. Etuosaan ylös sijoitetut taskut tavaroineen eivät paina nivusia.
7. Vetoketjussa pitkä vedin, napin sijalla tukeva hakanen, jonka saa kiinni myös hyödyntämällä pitkiä vyölenkkejä.

UNISEX -malli, paljon kokoja. JIMI -regular farkut ja TOM -slim fit farkut.

JIMI, TOM XS         S       M      L   XL  2XL   3XL      4XL       

VYÖTÄRÖ JA LANTIO          94     102    110      118      126  134   142       150 

ETUSAUMA 23       24      24     25    25    26     26         27
TAKASAUMA           52       54      56     56    58    58     60         62      
JALAN SISÄPITUUS              83        83      83     83    83    83     83         83


