Klädkollektion Ymer Frisbee
Den klassiska Ymerloggan, Ymer Frisbeeloggan samt sponsorer ingår alltid. Vill
man ha namn på ryggen tillkommer en kostnad på 75:-/plagg.

För beställning kontakta:

033-102231
josefin@fotriktigt.se

Finns i storlekarna: S-3XL

Finns i storlekarna: XS-XXL

TÄVLINGSPIKÈ Herr & Dam:

Piké, 100% polyester, med mjuk skön känsla. Knappar och den undre

knappslån i avvikande färg. Eyelets under ärm och som en fin detalj på nackplatta. Kantband i nacke och sprund.
Färg: svart

Ordinariepris: 350:-

Klubbpris: 300:-

Finns i storlekarna 120, 140 & 160

TÄVLINGSPIKÈ Junior: 100% bomull med knappslå och knappar som går ton i ton. Sprund i sidan.
Färg: svart

Ordinariepris: 200:-

Klubbpris: 160:-

Finns i storlekarna XS-3XL

HOODIE Herr & Dam: Skön huvjacka i mjuk, elastisk och funktionell polyester. Huva med
dragsko, två fickor. Färg: Svart
Ordinariepris 700:-

Klubbpris: 560:-

Softshell finns i storlekarna
120, 140 & 160

Vindjacka finns i storlekarna 110/116, 122/128,
134/140, 146/152, 158/164

SOFTSHELL Junior: Stilren men robust med fast huva och två frontfickor med dragkedja. Microfleece och
kontrastfärgade detaljer på insidan. Försedd med dragsko nertill. Färg: svart

Ordinariepris: 550:-

Klubbpris: 470:VINDJACKA Junior: Lätt och vindavvisande löparjacka med två fickor med dragkedja och
reflekterande detaljer för extra synlighet. Färg: svart
Ordinariepris: 600:-

Klubbpris: 510:-

Finns i storlekarna S-3XL

Finns i storlekarna XS-XXL

JACKA Herr & Dam: Vatten- och vindavvisande softshelljacka i stretch med TPU-membran. Yttertyget är
bondat med mesh. Modellen har fina präglade kläppar och metallöljetter under ärmarna för ökad
andningsförmåga. Justerbara ärmslut och dragsko nedtill. Färg: Svart

Ordinariepris: 675:-

Klubbpris: 550:-

Finns i storlekarna XS-4XL

Finns i storlekarna XS-3XL

VINDJACKA Herr & Dam: Lätt och vindavvisande jacka med två fickor med dragkedja
och reflekterande detaljer för extra synlighet.
Färg: svart
Ordinariepris: 750:-

Klubbpris: 640:-

’

Herr finns i storlekarna C44-C56

Dam finns i storlekarna 34-46

BYXA Herr & Dam: Praktisk 5-ficks hybridbyxa i stretchig kvalitet för optimal rörelsefrihet och
komfort. Benfickor samt bakficka har dragkedjor försedda med zip-pullers i reflex. Knappar nedtill på
benet för reglering av fotvidd. Färg: Olive, Svart, Granit
Ordinariepris: 875:-

Klubbpris: 699:För beställning kontakta:

033-102231
josefin@fotriktigt.se
Den klassiska Ymerloggan, Ymer Frisbeeloggan samt sponsorer ingår alltid.
Önskas namn på ryggen tillkommer en kostnad på 75:-/plagg.

