Sommarens snabbaste kläder!
Vi har valt ut några träningskläder i klubbens färger som vi tänkt beställa
från husleverantören Trimtex. Vi tar inte hem ett lager utan bara era
beställningar. Leveranstiden är ca 7 veckor.
Kostnaden är ett självkostnadspris, blir vi fler än 10 som beställer ett plagg
sjunker priset till det lägre. Det kommer tryckas tre sponsorer SKIFU, IF
och Koneo på kläderna.
Produkt
Linne ”Run Singlet”
En perfekt träningstopp för er som gillar träning
med hög intensitet, som löpning, cirkelträning eller
crossfit. Linnet är lätt och luftigt. Smalpassform.

T-shirt ”Fast T-Shirt Short Sleeve”

Storlekar
Herr, Dam
XS till XXL

vid fler än
10st 349kr
Ungdom
130-160cl

259 kr

Herr, Dam
S till XXXL

499kr

Detta är vår bästa t-shirt och en klar favorit!
Superlätt och mjuk träningströja med suverän
passform. Den är elastisk och har stora
ventilationspaneler på ryggen och under ärmarna.
Den torkar extremt snabbt och du känner inte att
du svettas!
Luvtröja ”Flex hoodie”
Skön, funktionell och åtsittande huvtröja. Denna
passar på träning, under uppvärmning och för
många av oss har den även blivit en favorit på
fritiden. Ventilerande material med 4-vägs stretch
med reflexdetaljer på blixtlåset.

T-shirt ”Run t-shirt junior”
Vår bästsäljare till träningen. Denna t-shirt är lätt
och skön att ha på sig och passar på både korta
och långa löprundor. Den är tillverkad i ett
funktionsmaterial som ventilerar bra. I tillägg
finns det större ventilationspaneler i svettzoner på
rygg och under ärmarna för att ge dig extra
komfort. Funktionströjan passar till alla former av
träning.

Pris
399 kr

vid fler än
10 st
449kr

Herr, Dam
S till XXL

599 kr

Ungdom
130-160

499 kr

Ungdom
130-160

259 kr

vid fler än
10 st
549 kr

Free TX Tights
Mycket bekväma träningstights med optimal
rörelsefrihet och god fukttransport. Free TX Tights
är ett bra alternativ för dig som behöver ett par
sköna och funktionella tights. Tightsen passar för
löpning och annan träning ute både vår, sommar
och höst, och även inne på gymmet. Ficka med
dragkedja baktill, dragkedja nedtill på benen och
reflexdetaljer för säkrare träning i mörker.
Performance Jacket
Teknisk tränings- och överdragsjacka i ett vindoch vattenavvisande material som ger bra skydd
mot nedkylning. Jackan har tekniska förböjda
armar som ger mycket bra passform och full
rörelsefrihet. Träningsjackan har två praktiska
fickor med dragkedja och reflexer.

Herr, Dam
S till XXXL

379 kr

Ungdom
130-160

329 kr

Herr, Dam
S till XXL

749 kr

Ungdom
130-160

549 kr

vid fler än
10 st
379 kr
(samma)

vid fler än
10 st
649 kr

Bilderna är illustrativa, förutom tightsen kommer kläderna vara i våra klubbfärger och med vår
layout. Så snart vi har exempel på hur de kommer se ut skickar vi ut det.
Under nästa vecka får vi hem kläder för provning och att känna på.

Sista dag för beställning är fredag 24 juni.
Skicka din beställning till bjorn@familjenwalther.se

