
VIIMA-vadderad  cape 

En vadderad cape, som har fått mycket positiv feedback av flera assistenter 
som hjälper i påklädning och som gör det lätt att ta sig ut! Ställ bakdelen bakom 
ryggen och dra upp dragkedjan från framsidan. Lyfta upp huvan och spänn den vid 
behov för att skydda öron! Innerfodret har finns stora fleecefickor, dit man kan 
sticka in händerna i värmen. En favoritdräkt till friluftsliv för många från våren till 
hösten, för när man sitter på sin plats, behöver man värme. På vintern kan capen 
kombineras med Taiga-täckbyxor eller med Tundra-åkpåse för ben, vilka är lätta  
att klä på.     

Måttabelll:

Viima                                      S               M               L      

Framlängd                       89              97           105 

Baklängd                                      67              75             83  

Fållbredd                              210            246           278

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.

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

Material: Ytmaterialet vattenavstötande polyester, vadd 
inne, innerfodret fleece.

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

PRIS: 265 € (inkl. moms 24%). Skattefritt pris 213,71.

Färgalternativ: Mörkblå, svart, mörkröd.

1107-69 Mörkblå 1107-19 Svart 1107-59 Mörkröd 

Ut utan dröjsmål i Viima-cape!

1. Lätt att klä på även om man sitter på stolen – bakdelen är kort, framdelen  
 skyddar även över knäna.

2. I dragkedjan har det en draglänk och en hållbar struktur. Undvik dock   
 onödig kraft, då du drar upp dragkedjorna och kontrollera, att tyget inte  
 hamnar mellan kedjans tandning och söndrar kedjan.

3. För händer finns det stora fleecefickor, dit det är lätt sticka in händerna.

4. I Finland planerad, en hållbar specialvaddfyllning för skandinaviska           
 förhållanden, fukt- och smutsavstötande ytmaterial.

5. Reflexband på framdelen.

6. En huva som kan spännas och en välskyddande hög 
 krage.

7. En unisex-modell, som går att kombinera med 
 Taiga-täckbyxors eller med Tundra-benpåsens 
 olika färger.


