
Pirka-Seniorikengät
Pumpulin pehmeät ja höyhenen kevyet!

Suunniteltu suomalaiseen jalkaan, aidosti kotimaista työtä!

PIRKA-KENKÄ OY

Seniorikengät                                          Talvikengät                                 FinnOrto-jalkineet
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Seniorikengät

Pirka-Seniorikengät soveltuvat
koti- ja laitosjalkineiksi
Kevyen Pirka-Kengän käyttö pienentää kaatumariskiä
ja siten vähentää kaatumisten yhteydessä tapahtuvia
lonkkamurtumia. Hyvät, sopivankokoiset, tukevalla
kantakapilla olevat kengät parantavat merkittävästi
jalkaterien toimintoja  sekä vakaata pystyasentoa,
jolloin jalan kuormitus jakautuu tasaisemmin
kantapään ja päkiän kesken.

Pirka-erityiskenkiin voidaan tehdä yksilöllisiä
muutoksia:  tukipohjallistila, vaivasenluutila,
vasaravarvastila, remmin pidennys, eripari, vain
toisen jalan kenkä jne.

Pesu:
Konepestävä 40 oC, tasokuivaus huoneenlämmössä.
Ei linkousta, kuivauskaappia, kuivausrumpua tai
kloorivalkaisua.

Kenkiä ei saa jättää märkänä koneeseen tai pyykkikoriin.
Tarrat kiinni pestäessä. Jos kantakappi on menettänyt
muotonsa pesussa, sen voi muotoilla lämpimänä
uudestaan.

Korkea laaja lesti

Säädettävät tarrat

Pehmeä hengittävä päällinenTukeva kantakappi

Kevyt kiertojäykkyys
antaa sivuttaista tukea

Pitävä pohja

Pehmustettu sisäpohja

Ei painavia
saumoja

Helppo pukea

Pirka-Seniorikengät on suunniteltu
suomalaiseen jalkaan!



Seniorikengät

Naisten mallisto, koot 35 - 42                                                     Miesten mallisto, koot 41 - 48

Kangaskenkien
värimallit

233  (avokärki )

Kangaskenkä

Nahkakenkien väri:  musta pehmeä nappanahka tai pesunkestävä pinnoitettu nahka.

222  (avokärki )

122-uk  (umpikärki )

133  (avokärki )

133-uk  (umpikärki )

233-uk  (umpikärki )

122  (avokärki )

222-uk  (umpikärki )

Kangaskenkä

Nahkakenkä Nahkakenkä

harmaa

musta

vaaleanpunainen

 punainen

vaaleansininen

beige

viininpunainen

Avokärki

uk • Umpikärki

 sininen



Talvikengät

Erikoisleveä Pirka-
talvikenkä tukee nilkkaa
ja on helppo pukea jalkaan.

Koot: 36-47

Erikoisleveän Pirka-talvikengän ominaisuudet
hakevat vertaistaan: erityisen leveä lesti ja
molemmin puolin aukeava tarrakiinnitys
sujuvoittavat kengän pukemista jalkaan ja
kengän rakenne on suunniteltu sellaiseksi,
että se tukee tehokkaasti nilkkaa.
Kengän kumista valmistettu pitopohja antaa
turvaa liikkumiseen. Mukavuustekijöitä ovat
miellyttävä nappanahkapinta, jalkaa painavien
saumojen täydellinen puuttuminen sekä
molemmin puolin aukeava tarrakiinnitys.

Tukeva kantakappi
Erikoisleveä lesti

Irroitettava pohjallinen

Pohjamateriaali:
Tr-kumi Grip+ pitopohja

Päällismateriaali:
musta nappanahka

Molemmin puolin
aukeava
tarrakiinnitys

 Reilun kokoinen suuaukko
takaa, että kengän laitto jalkaan
sujuu helposti.

Aidosta lampaan
turkiksesta tai villasekoitteesta
valmistettu vuori pitää jalan
lämpimänä kovimmillakin
pakkasilla.

Erikoisleveä Pirka-talvikenkä

Kengän suunnittelussa
on huomioitu erityisesti
käytettävyys, korkea laatu,
turvallisuus ja pitkäikäisyys.



Malli 375
Musta / pinkki

FinnOrto-jalkineet

FinnOrto-jalkineiden suunnittelussa on kiinnitetty
huomiota moniin jalan viihtyvyyttä parantaviin seikkoihin,
joiden ansiosta jalkineet soveltuvat hyvin myös vapaa-aikaan.
Anatomisesti muotoiltu, vaihdettava ja pestävä sisäpohja.

Päällinen aitoa vuoritettua nahkaa. Vuori estää päällisen
venymisen ja lisää käyttöikää. Jalkineisiin sopivat myös omat
tukipohjalliset ja kiertojäykkä pohja tekee jalkineesta tukevan.

Malli 500
Musta / punainen

Malli 850
Musta / lila

Malli 800
Musta

Malli 370
Musta / valkoinen

Malli 2295 pohjallinen

Malli 550
Musta / vaaleanpunainen

Malli 375
Musta / vaalea lila

Malli 370
Musta / viininpunainen

Värit: • Musta • Valkoinen • Punainen • Pinkki •  Lila • Vaalea lila • Tumma sininen • Vaaleanpunainen
• Tuohi viininpunainen •  Nupukki punainen •  Nupukki ruskea

FinnOrto-jalkineet ovat aidosti suomalainen tuote
ja niissä on suomalaisten jalkaan sopiva lesti.
FinnOrto ja jalkasi kiittävät sinua!



Pirka-Kenkä Oy  •  Eevantie 2 A, 35320 Hirsilä  •  Puh. 03 3341951  •  info@pirka-kenka.com  •  www.pirka-kenka.com

PIRKA-KENKÄ OY

Aidosti suomalaiset
Pirka-Seniorikengät - parasta

jaloillesi!
Suomalaiset käyttöolosuhteet ja suomalaisen jalan erityispiirteet ja

anatomian huomioivat Pirka-Seniorikengät ovat paras valinta tarkoituksenmukaisuutta,
laatua ja kotimaisuutta arvostavalle.

Valitse Pirka-Seniorikengät - valitset parasta jaloillesi!
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