
TAIGA-täckbyxor
1609-69 Mörkblå 1609-19 Svart

Långa dragkedjor – påklädning lyckas även i rullstol!

1. Byxorna kan öppnas i två delar, då det är lätt att sätta 
på dem även i sängen eller då man sitter på stolen. 
 

2. En tvåvägsdragkedja som en lång draglänk och en 
hållbar struktur. Undvik dock onödig kraft, då du 
drar fast dragkedjorna och kontrollera, att tyget inte 
hamnar mellan kedjans tandning och söndrar kedjan. 
 

3. Modellen är anpassad för rullstolsanvändare och ger 
god passform.     
 

4. Ett halt foder som underlättar påklädning.   
 

5. Reflexband på framdelen.     
      

6. En unisex-modell, som kan kombineras med Tuisku-
täckjacka, som finns i 5 olika färger och alla storlekar.

Måttabell:

TAIGA                             XS    S   M    L  XL        XXL XXXL

Midja och höft     86  93 100 107 114  121    128
Mitt bak              56          56          58   58   58    60      60

Inre längd  90 cm eller när du beställer Taiga-byxor, meddela benens inre längd.

TILLVERKARE: Ergo Mode Ky, Kauppakatu 6, FI-83500 OUTOKUMPU
 +358 50 375 6947     www.ergomode.fi

Ergo Mode är en finsk klädtillverkare, som tillverkar kläder för specialbehov och som är bunden att agera etiskt och att använda trygga material i sin produktion.

Populära täckbyxor för en aktiv motionär! En modell som 
passar både kvinnor och män. Byxorna är lätta att klä på 
även, när det är besvärligt att röra och påklädningen kräver 
mycket assistans. Täckbyxorna innehåller flera praktiska  
 lösningar, som underlättar både självständig    
         påklädning som assistentens arbete. Tack vare 
de                de långa dragkedjorna, kan byxorna kläs

på även i sängen eller i rullstolen: placera bakdelen 
på rullstolens sittdel och sätt dig på den, sticka 
fötterna i byxbenen, fästa midjan med gummiband 
och till sist dra upp sidodragkedjorna!

Ett material av verligt god kvalitet – ett mikrotyg som skyddar mot vind och fukt och en specialvadd som 
tål flera tvättar och hålls luckert. Storlekar från XS till 3XL, skillt kan man beställa storlekar upp till 5XL!

Färgalternativ:
Mörkblå och svart.

Material:
Ytmaterialet 
vattenavstötande polyester, 
vadd-polyesterstickning inne, 
innerfodret halt polyester.

Tvätt- och skötselråd:
Maskintvätt i max 40 grader 
rekommenderas, då tygets 
specialegenskaper bevaras 
bättre. Använd ej sköljmedel. 
Torka ej i torktumlaren.

259,00€ (inkl. moms 24%). 
Skattefritt pris 208,88.


