
Kläder och produkter



Funktions T-shirt Dam - Artnr K13278-201
Storlekar: S-XXL
Beskrivning: Sportig funktions t-shirt med andasfunktion som håller dig 
torr och sval. 100 % polyester.

Funktions T-shirt Herr  - Artnr K13278-202
Storlekar: S-XXXL
Beskrivning: Sportig funktions t-shirt med andasfunktion som håller dig 
torr och sval. 100 % polyester.



Hoodie Dam - Artnr K13278-204
Storlekar: XS-XL
Beskrivning: Sweatshirt med huva och hel dragkedja. Två framfickor, 
ribbad mudd i ärmslut och avslut nedtill. Borstad insida. Smart detalj för att 
kunna bära hörlurar ingår. 65 % polyester och 35 % bomull.

Hoodie Herr - Artnr K13278-205
Storlekar: XS-XXXXXL
Beskrivning: Sweatshirt med huva och hel dragkedja. Två framfickor, 
ribbad mudd i ärmslut och avslut nedtill. Borstad insida. Smart detalj för att 
kunna bära hörlurar ingår. 65 % polyester och 35 % bomull.



Sweatpants Unisex - Artnr K13278-206
Storlekar: S-XXXL
Beskrivning: Joggingbyxor i unisexmodell med borstad insida. Fickor, 
dragsko i midja och resår nedtill. 65 % polyester och 35 % bomull.

T-shirt Unisex - Artnr K13278-203
Storlekar: S-XXXXL
Beskrivning: T-shirt i unisexmodell med en något smalare passform, 
rundstickad. Ribbad kant i halsen med elastan. 100 % bomull.



Overalljacka Dam - Artnr K13278-211
Storlekar: XS-XXL
Beskrivning: Mjuk och skön tränings- och uppvärmningsjacka i funktionsmaterial 
för optimal fukttransport. Fungerar även mycket bra som representationsjacka. 
Strategiskt placerade meshpaneler ger e�ektiv ventilation. 100 % polyester.

Overallbyxa Dam - Artnr K13278-213
Storlekar: XS-XXL
Beskrivning: Stretchig träningsbyxa i funktionsmaterial med extremt bra fukttransport för 
maximal prestationsförmåga. Tight, avsmalnande passform nedtill med dragkedja i benavslut. 
Sidfickor med dragkedja. Resår och dragsko i midjan. 100 % polyester.



Overalljacka Herr - Artnr K13278-212
Storlekar: XS-XXXL
Beskrivning: Mjuk och skön tränings- och uppvärmningsjacka i funktionsmaterial 
för optimal fukttransport. Fungerar även mycket bra som representationsjacka. 
Strategiskt placerade meshpaneler ger e�ektiv ventilation. 100 % polyester.

Overallbyxa Herr - Artnr K13278-214
Storlekar: XS-XXXL
Beskrivning: Stretchig träningsbyxa i funktionsmaterial med extremt bra fukttransport för 
maximal prestationsförmåga. Tight, avsmalnande passform nedtill med dragkedja i benavslut. 
Sidfickor med dragkedja. Resår och dragsko i midjan. 100 % polyester.



Regnjacka Dam - Artnr K13278-215
Storlekar: XS-XXL
Beskrivning: Lätt regnjacka med tejpade sömmar för träning i våta förhållanden. 
Meshfoder ger e�ektiv fukttransport och skön känsla mot huden. Avtagbar huva. 
100 % polyester.

Regnjacka Herr - Artnr K13278-216
Storlekar: XS-XXXL
Beskrivning: Lätt regnjacka med tejpade sömmar för träning i våta förhållanden. Meshfoder 
ger e�ektiv fukttransport och skön känsla mot huden. Avtagbar huva. 
100 % polyester.



Sportbag - Artnr K13278-217
Volym:  35 L
Mått: 50x30x25 cm
Beskrivning: Sportbag i Non Woven material. Justerbart och avtagbart axelband.
Ficka med dragkedja på sidan. Non Woven 95g och 600D polyester.

Sportbag - Artnr K13278-218
Volym:  10 L
Mått: 48x35,5 cm
Beskrivning: Sportig påsväska med dragsko upptill och ytterfack med dragkedja 
samt sidofickor. Diamond Non Woven 95g och 600D polyester.



Sportflaska - Artnr K13278-501
Volym:  750 ML
Beskrivning: Högkvalitativ sportflaska som rymmer 750 ml. Sportflaskan har ett 
ergonomiskt lock för att underlätta drickandet. 100 % läckfri. Fri från BPA kemikalier.


