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Sadeviitta
Miellyttävä ja hyvin suojaava sadeviitta käytettäväksi 
esim. pyörätuolilla liikuttaessa. Sadeviitan kangas on 
ohutta vedenpitävää  polyamidi -kangasta, joka on miel-
lyttävä pukea, taitella ja kuljettaa matkalla mukana. Ko-
konsa puolesta sadeviitta suojaa pyörätuolissa istuvaa 
aina polviin asti. Viitta kestää 40 asteen konepesun. 

Koot
XS - M n. 150 - 170 cm pituiselle henkilölle, 
jolloin viitan etupituus 107 cm ja takapituus 80 cm

L - XXL n. 170 - 190 cm pituiselle henkilölle, 
jolloin viitan etupituus 122 cm ja takapituus 95 cm

Fleeceviitta
Lämmin fleeceviitta. Helppo pukea, suojaa polvia ja on 
miellyttävä sekä sisä-, että ulkokäytössä. Edessä kätevä 
tasku pienten tavaroiden kuljettamiseen. Toimii hyvin 
myös käsien suojana lämmittäen niitä.

Koot
XS - M n. 150 - 170 cm pituiselle henkilölle, 
jolloin viitan etupituus 107 cm ja takapituus 80 cm

L - XXL n. 170 - 190 cm pituiselle henkilölle, 
jolloin viitan etupituus 122 cm ja takapituus 95 cm
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Jalkapussi
Jalkapussi pitää pyörätuolilla ulkona liikuttaessa jalat 
kuivana ja lämpimänä. Pussin päällinen on vedenpitä-
vää polyamidi-kangasta ja sisävuori lämmintä ja kosteut-
ta sitovaa polyesterfleece-kangasta. Pussin vyötäröllä 
on velcro-tarrakiinnitys, joka on säädettävissä 70 - 150 
cm mitoille.

Koot
XS/S sopii 152 - 164cm pituisille henkilöille, 
sivusauman pituus pussissa 105 cm

M/L sopii 164 - 176cm pituisille henkilöille, 
sivusauman pituus pussissa 113 cm

XL/XXL sopii 176 - 194cm pituisille henkilöille, 
sivusauman pituus pussissa 120 cm 40



V
A

A
T

T
E

E
T

3puhla.fi   |   puhla.com

Kauluspaita

Avopaita

Helppokäyttöinen tarrakiinnityksellä suljettava kaulus-
paita. Paita on helposti siliävä ja kestää 40 asteen kone-
pesun. Saatavilla sekä lyhyt- että pitkähihaisena. 

Materiaali puuvilla 60%, polyesteri 40%. 

Koot
M kaulus 40 cm, rinnanympärys 116 cm 
ja takapituus 79,5 cm

L kaulus 42 cm, rinnanympärys 122 cm 
ja takapituus 80 cm

XL kaulus 44 cm, rinnanympärys 128 cm 
ja takapituus 80,5 cm

40

Puhlan mukava päiväkäyttöön tarkoitettu avopaita on 
hihallinen ja kaula-aukollinen, mutta selästä avoin pu-
sero. Mallinsa ansiosta se on helppo pukea ja riisua. Täs-
säkin asusteessa on nimikointia varten oma paikka.

Materiaali puuvilla 100%.
Koot XS, S, M, L, XL, XXL 
Värit vaaleanpunainen (raita), punainen (raita), tum-
mansininen (raita), tummanharmaa

40

Pitkä avopaita Puhlan pitkä avopaita on hihallinen, mutta selästä avoin 
ja väljästi mitoitettu. Mallinsa ansiosta se on helppo pu-
kea ja riisua. Hihansuut ovat resorittomat ja kiristämät-
tömät. Tässäkin asusteessa on nimikointia varten oma 
paikka.

Materiaali puuvilla 96%, lycra 4%.
Koot XS, S, M, L, XL
Värit karpalo, tummansininen, tummanharmaa

40



V
A

A
T

T
E

E
T

4 puhla.fi   |   puhla.com

Hoitohaalari, hihaton

Hoitohaalari, 3/4-hihat

Väljästi mitoitetun hoitohaalarin vetoketju aukeaa se-
lästä polvitaipeeseen asti. Puhlan omaa mallistoa oleva 
hoitohaalari on hengittävä, mukava päällä ja helppo pi-
tää puhtaana. Tässäkin asusteessa on nimikointia varten 
oma paikka.

Tilauksesta voimme valmistaa hoitohaalareita myös yk-
silöllisiä tarpeita varten, joista voi kysyä lisätietoa yhte-
ystietojemme kautta.

Materiaali puuvilla 96%, elastaani 4%.
Koot XS, S, M, L, XL
Värit karpalo, tummansininen, tummanharmaa
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Väljästi mitoitetun hoitohaalarin vetoketju aukeaa se-
lästä polvitaipeeseen asti. Puhlan omaa mallistoa oleva 
hoitohaalari on hengittävä, mukava päällä ja helppo pi-
tää puhtaana. Haalarin 2/3 pituiset hihat auttavat ylä-
vartaloa pysymään lämpimänä. Tässäkin asusteessa on 
nimikointia varten oma paikka.

Tilauksesta voimme valmistaa hoitohaalareita myös yk-
silöllisiä tarpeita varten, joista voi kysyä lisätietoa yhte-
ystietojemme kautta.

Materiaali puuvilla 96%, elastaani 4%.
Koot XS, S, M, L, XL
Värit karpalo, tummansininen, tummanharmaa

40
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Kevyet lämpötossut

Lämpötossut

Kevyet lämpötossut on valmistettu polyesteristä tehdys-
tä tekoturkiksesta ja ne ovat oiva apu viileneviä ilmoja 
vastaan. Suuri suuaukko takaa helpon puettavuuden. 
Pohjassa on liukumisen esto. 

XS  33-35
S  36-39
M  39-43
L  44-47

60

Jos henkilö kärsii kylmistä jaloista huonon verenkierron 
vuoksi tai muusta syystä on tässä vertaansa vailla oleva 
apu. Lämpötossut on valmistettu polyesteristä tehdystä 
tekoturkiksesta. Suuri suuaukko ja kaksi tarranauhaa ta-
kaavat helpon puettavuuden ja jaloissa pysymisen. Poh-
jassa on liukumisen esto. Tossuja voidaan käyttää myös 
vuoteessa oltaessa. 

S  36-39
M  39-43
L  44-47

60

Housut
Collegekankaiset käyttöhousut, ajattomalla ja muodik-
kaalla leikkauksella. Taskut edessä ja viistoon tehtynä 
mahdollistavat helpon ja vaivattoman käytön. Kuminau-
halla säädettävissä olevat vyötärö ja lahkeensuut, sekä 
korkeampi takakorkeus varmistavat sopivuuden. Tilat-
taessa tulee mitata vyötärö ja lantio sekä ilmoitettava 
lahkeen sisämitta. Tilaukset yhteystietojen kautta.

S   vyötärö 96 cm  lantio 100 cm
M  vyötärö 102 cm  lantio 106 cm
L  vyötärö 108 cm  lantio 112 cm
XL  vyötärö 114 cm  lantio 120 cm 
XXL  vyötärö 120 cm  lantio 126 cm 
4XL  vyötärö 150 cm  lantio 150 cm

40
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Toimipisteet

Porvoo
Jukka 044 284 1998 
myynti@puhla.fi

Tampere
Kirsi 045 136 2212 
kirsi@puhla.fi

Kokotaulukot
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XS S M L XL
A 81 83 93 105 107
B 13 14 15 16 17
C 52 57 61 67 73
D 36 40 43 47 50
E 121 125 138 148 160
F 71 72 76 85 91

XS S M L XL
A 61 61 62 62 65
B 71 72 75 78 81
C 59 62 65 68 71
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Hoitohaalari

Avopaita

Postiosoite

PL69, 06101 Porvoo
Suomi - Finland

Tilaa netissä


