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801 REX 
Vindtålig träningsjacka med invävd reflextråd vid axel, rygg och ärmslut för att öka 
synligheten i mörker. Tvåvägsdragkedja fram med reflex. Mesh i ryggen för ventila-
tion. Matchande zip-pullers med invävd reflextråd. Sidfickor med dragkedja.  
Jackan kan vikas in i sidfickan och är enkel att ta med på träningen.

MATERIAL 100% polyester TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

803 ROX  
Träningsväst med lätt padding. Invävd reflextråd för att öka synligheten i mörker. 
Meshpartier i sidan för ventilation. Tvåvägsdragkedja fram med reflex och ficka bak.

MATERIAL 100% polyester TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

825 TIM  
Träningsshorts i fyrvägsstretch för ökad komfort. Resår med dragsko i midjan.  
Fickor i sidan och reflextryck på sidan av benen.

MATERIAL 90% polyester, 10% elastan TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

802 REXIA  
Vindtålig träningsjacka i dampassform 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.

MATERIAL 100% polyester TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

FRISKVÅRD

Reflexpartier på axlarna

Vik ihop jackan till en nätt väska.

PRIS: 548,-  PRIS: 438,- 

PRIS: 273,- PRIS: 548,- 
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810 TED 
Rundhalsad tränings t-shirt med meshpartier i sidor och övre del av rygg förventilation. 
Reflextryck på ärmar för att öka synligheten i mörker. Ficka i vänster nederkant.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan VIKT 170 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

811 TEA 
V-ringad tränings t-shirt i dampassform med meshpartier i sidor och övre del av rygg för ventilation. 
Reflextryck på ärmar för att öka synligheten i mörker. Ficka i vänster nederkant.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan VIKT 170 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 218,- PRIS: 218,- 
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805 SAM 
Långärmad träningströja med meshpartier i sidor för ventilation. Reflexdragkedja  
i hals och reflextryck i sidor fram och mitt bak. Ficka i vänster nederkant.  
Zip-puller med invävd reflextråd.

MATERIAL Färg 94 är 92% polyester, 8% elastan.  
Färg 99 är 90% polyester, 10% elastan. VIKT 200 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

820 TROY 
Träningstights 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.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan VIKT 300 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

821 TESS 
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.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan VIKT 300 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

806 SARA 
Långärmad träningströja i dampassform med meshpartier i sidor för ventilation.  
Reflexdragkedja i hals och reflextryck i sidor fram och mitt bak.  
Ficka i vänster nederkant. Zip-puller med invävd reflextråd.

MATERIAL Färg 94 är 92% polyester, 8% elastan.  
Färg 99 är 90% polyester, 10% elastan. VIKT 200 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 438,-

PRIS: 438,- PRIS: 438,-

PRIS: 438,-
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812 RAY  
Funktions t-shirt i 100% återvunnen polyester. Flatlocksömmar ton i ton.  
Snabbtorkande kvalité som transporterar bort fukt från kroppen.

MATERIAL 100% polyester VIKT 140 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.  
120-140-160 finns i färg 01, 28, 65 och 99.

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

MATERIAL 100% polyester VIKT 140 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.
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