
PARHAAT POHJAT™

työhyvinvointia jalkojen parhaaksi

PARHAAT POHJAT™ PAKETIT:

1 pari 2 paria 3 paria 

alennus-% (* 20% 30% 40%

jalkapäivä (** 150 € 
(ovh. 300 €)

yksi maksuton 
päivä / vuosi

kaksi maksuton-
ta päivää / vuosi

*     Alennus suositushinnoista (ks. sivu 2) 
**   Jalkojen Hyvinvointipäivä, kesto yrityksen henkilöstömäärästä riippuen 1-3h. 
Tilaisuus järjestetään yrityksen tiloissa.

VAIVOJEN HOITO 
YRITYKSELLE KALLISTA

TUKIRANKAVAIVAT 
YLEISIÄ

PARHAAT TYÖPAIKAT - 
PARHAAT TYÖNTEKIJÄT

teija.siren@ja-tenhunen.fi
www.ja-tenhunen.fi

040 577 9456 | Teija Siren 
 

Kysy lisätietoja:
J.A. Tenhunen Oy on tukkukauppa jalkojen ja kenkien hyvinvoinnin 
parhaaksi. Valikoimassa on mm. tuki- ja mukavuuspohjallisia, 
kenkien hoitoaineita, kengännauhoja,sekä muita jalkojen ja kenkien 
hyvinvointituotteita. 
J.A. Tenhunen Oy on perheyritys kolmannessa polvessa ja se on perustettu 
vuonna 1915. 
Feetlet.fi on J.A. Tenhunen Oy:n verkkokauppa kuluttajille.

75%:lla ihmisistä on jonkinasteinen 
jalkojen virheasento, jonka 

aiheuttamista tukirangan vaivoista 
toiset kärsivät jopa päivittäin.
Niska-hartiaseutu, selkä, lonkat 

ja polvet, nilkat ja jalkaterät 
voivat oireilla jo pienenkin jalan 

virheasennon seurauksena.

Tukirankavaivojen hoito voi 
tulla yrityksille erittäin kalliiksi: 

sairaslomat, hoitokäynnit, 
yksilöllisesti muotoiltavat pohjalliset 

jne. 
Tarjoamme laadukkaan 

edullisen, ja nopean vaihtoehdon 
jalkavaivojen ennaltaehkäisyyn ja 

hoitoon.

Parhaat työpaikat saavat ja pitävät 
parhaat työntekijät. 

Henkilöstöeduilla on merkittävä 
vaikutus työntekijöiden työssä 

viihtyvyyteen. Hyvinvointiin 
välittömästi vaikuttavat edut 

parantavat työn tuottavuutta ja 
lisäävät työssä viihtyvyyttä.

• Parhaat Pohjat™ työhyvinvointipalvelu sopii yhtä hyvin 
kymmenen hengen kuin tuhannen hengen yritykselle. 

• Pohjallisilla lisää mukavuutta, tukea ja jalkojen 
hyvinvointia jo olemassa olevissa työ- ja vapaa-ajan 
jalkineissa.

• Pedag-pohjallisten valikoimasta löytyy ratkaisu kaikille 
työpaikoille: toimistoon, tuotantolaitoksiin, tehtaisiin, 
sairaaloihin, ulko- ja sisätöihin.

• Jalkojen hyvinvointipäivät tuovat jalkojenhoidon 
ammattilaiset yrityksen tiloihin kertomaan 
jalkavaivoista ja niiden ennaltaehkäisystä.

• Yritys maksaa vain pohjallisista.

työkenkään
työ- ja vapaa-ajan 

kenkään
työ-, juhla- ja va-

paa-ajan kenkään

Esimerkki-
paketti / 

työntekijä



Pedag VIVA®

Pedag VIVA® Sport

Pedag WORKER

Parhaat Pohjat™ esimerkkituotteet

 

 

Nahkaisilla VIVA® -pohjallisilla saat tuntuvaa mukavuutta jalan 
herkille alueille sekä raikkautta ympäri vuoden kaikkiin kenkiin.

1. Päällisen laadukas aito nahka hengittää ja imee hyvin 
kosteutta.

2. Alapuolella tehokas aktiivihiili ehkäisee epämiellyttäviä hajuja.
3. Kantapehmuste vaimentaa kantaan kohdistuvia iskuja ja 

pehmentää askelia.
4. Metatarsaalipehmuste tukee jalkaterän poikittaiskaarta.
5. Holvikaarentuki rentouttaa ja ehkäisee holvikaaren laskeumaa.

Muotoilluilla VIVA® -pohjallisilla teet tasapohjaisista kengistä jalalle 
mukavammat.Joustava, mutta kestävä tuki ei löysty kovassakaan 
käytössä, vaan säilyttää alkuperäisen muotonsa askelesta toiseen.

VIVA® SPORT antaa tuntuvaa mukavuutta jaloillesi pehmentäen ja 
vaimentaen tehokkaasti jalkoihin kohdistuvia iskuja. Tämä pehmeä 
tukipohjallinen sopii hyvin myös kovalla alustalla seisomatöitä tekeville 
erinomaisen joustavan materiaalinsa ansioista. VIVA® SPORT helpottaa 
ja ehkäisee “luupiikin”, plantaarifaskiitin, oireita. Pehmyt materiaali auttaa 
kipeää jalkaa ja pohjallisen tuki venyttää hellästi tulehtunutta jännettä.

1. Päällisen tekninen kuitu vie kosteuden jaloista nopeasti pois.
2. High-tech vaahtomuovi vaimentaa iskuja ja eristää kylmältä.
3. Kantapehmuste vaimentaa tärähdyksiä sekä rentouttaa jalkoja ja 

selkärankaa.
4. Metatarsaalipehmuste tukee jalkaterän poikittaiskaarta.
5. Anatominen muotoilu tukee tehokkaasti pitkittäiskaarta, vähentää 

rasituksen oireita ja ehkäisee holvikaaren laskeumaa.

Käsinpesu. Tuuleta pohjalliset käytön jälkeen.

Muotopohjallisilla teet tasapohjaisista kengistä jalkaystävälliset. 
Pohjallisten tuki on kestävää muovia ja pitää muotonsa myös kosteana, 
eikä se menetä tukiominasuuksiaan kovassakaan käytössä

Kestävä tukipohjallinen kovaan käyttöön. Pedag WORKER on 
fyysiseen työhön ja ulkoiluun suunniteltu tukipohjallinen. 
Kestävä pintamateriaali tekee siitä täydellisen pohjallisen 
esimerkiksi vaellus- ja työkenkiin. 
1. Kestävä pintamateriaali ei kulu kovassakaan käytössä.
2. Aktiivihiili imee hyvin kosteutta ja poistaa hajuja.
3. Kantapehmuste vaimentaa kantaan kohdistuvia iskuja.
4. Metatarsaalipehmuste tukee jalkaterän poikittaiskaarta.
5. Holvikaarentuki rentouttaa ja ehkäisee holvikaaren laskeumaa.   

  
Anatomisesti muotoiltu tukipohjallinen tekee tasapohjaisesta kengästä 
miellyttävän käyttää. Sopii monenlaisiin kenkiin. 

Lisää jalkojen ja kenkien hyvinvointituotteita www.feetlet.fi

SVH:
24,15 €

SVH:
24,15 €

SVH:
16,49 €

kaikki hinnat ALV 0%


