PR I S LI STA
Samtliga plagg finns i olika storlekar och färger.
Svart transfer-tryck på bröst och rygg (i vissa fall ett av alternativen).

Plagg

Funktions t-shirt i 100% återvunnen
polyester. Flatlocksömmar ton i ton.
Snabbtorkande kvalité som
transporterar bort fukt från kroppen.

Pris inkl. moms.
Ray func T - herr
Pris: 189:Ray func T - barn
Pris: 169:-

Funktions t-shirt med dampassform i
100% återvunnen polyester. Flatlock
sömmar ton i ton. Snabbtorkande
kvalité som transporterar bort fukt
från kroppen.

Roz func T - dam
Pris: 189:-

Seamless 3D fit är tillverkad med
sömlös teknik som garanterar
komfort och fri rörlighet. Tight
passform och kort ärm. Stretchig
kvalitet med fukttransporterande
egenskaper för maximal rörlighet och
prestanda. Räfflad rib nertill och på
ärmslut.

Women's TriDri® Seamless "3Dfit" Multi-sport Performance S/S
Top - dam
Pris: 299:-

Seamless 3D fit är tillverkad med
sömlös teknik som garanterar
komfort och fri rörlighet. Tight
passform och kort ärm. Stretchig
kvalitet med fukttransporterande
egenskaper för maximal rörlighet och
prestanda. Räfflad rib nertill och på
ärmslut.

TriDri® Seamless "3D-fit" Multisport Performance S/S Top - herr
Pris: 329:-

Funktionströja för dam med mycket
god fukttransporterande förmåga.
Perfekt som ett andra lager före,
innan eller under träning. Följsam
passform och raglanärm med öppning
för tummen. Hög hals, huva och
dragsko. Reflexdetaljer på huva och
en reflexhake i nacken. Rebrandable.

Girlie Cool Cowl Neck - dam
Pris: 575:-
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Plagg

Pris inkl. moms.

Funktionströja för herr med mycket
god fukttransporterande förmåga.
Perfekt som ett andra lager före,
innan eller under träning. Följsam
passform och raglanärm med öppning
för tummen. Hög hals, huva och
dragsko. Reflexdetaljer på huva och
en reflexhake i nacken. Rebrandable.

Men´s Cool Cowl Neck - herr
Pris: 575:-

Hoodjacka med tyngd och borstad
insida. Supersoft ytfinish (peachad)
och mycket bra passform.
Metalldragkedja och metallavslut på
snören i dragsko. Tear-off etikett.

W's Superstar Zip Through Hoodie
- dam
Pris: 675:-

College/hoddie med flatlocksömmar
och dubbelt tyglager i huvan och
genomgående ficka på magen.

Taber Hoddie - herr
Pris: 495:-

Material: 80% bomull, 20% polyester.
Storlekar: 120-140-160-XS-S-M-L-XL-XXL

Taber Hoddie - barn
Pris: 419:-

Funktionsshorts med solskydd
UPF30+. Material med mycket god
fukttransporterande förmåga som
håller dig torr närmast kroppen. Resår
i midjan och dragsko. Sidorfickor och
invändig ficka med plats för nyckel.
Innerbyxa.

Cool Shorts - unisex
Pris: 285:-

Fräck beanie mössa för alla tillfällen.
Fina avvikande sömmar. Höjd 26 cm.
One size.

Beanie Mössa - unisex
Pris: 120:-
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PR I S LI STA
Samtliga plagg finns i olika storlekar och färger.
Svart transfer-tryck på bröst och rygg (i vissa fall ett av alternativen).

Plagg

Linne med brottarrygg. Dekorativa
kontrastsömmar och passform som
följer kroppens naturliga form.
Strategiskt skurna paneler för bästa
andnings och rörelseförmåga.

Pris inkl. moms.

Women's TriDri® "Lazer cut" Vest
- dam
Pris: 239:-

Material 100% polyester
Storlekar XS-XL

Linne i soft-touch material för dam.
Dubbla, smala axelband som korsas i
rygg. Strategiskt placerade
meshpaneler för optimal
andningsförmåga. ”Second skin”passform och fungerar utmärkt som
ett första lager.

Women's TriDri® "Lazer cut"
Spaghetti Strap Vest - dam
Pris: 269:-

Material 88% polyester, 12% elastan
Storlekar XS-XL
Träningstights i dampassform med
mesh i knäveck och vid ok bak. Resår
med dragsko i midja och ficka på
insida linning. Dragkedja med reflex
vid benslut. Reflextryck på framsida
lår samt baksida vad.

Tess running tights - dam
Troy running tights - herr
Pris: 620:-

Material: 92% polyester, 8% elastan
Storlekar dam: XS-S-M-L-XL-XXL
Storlekar herr: S-M-L-XL-XXL-3XL
Tvättråd: 40°
Vindtålig träningsjacka med invävd
reflextråd vid axel, rygg och ärmslut
för att öka synligheten i mörker.
Tvåvägsdragkedja fram med reflex.
Mesh i ryggen för ventilation.
Matchande zip-pullers med invävd
reflextråd. Sidfickor med dragkedja.
Jackan kan vikas in i sidfickan och är
enkel att ta med på träningen.

Rex reflec jkt - herr
Rexia reflec jkt - dam
Pris: 775:-
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