Saarijärven Pullistuksen seuravaatteet tilattavissa 1.4. saakka
Tilattavissa olevat mallit:
Kuvissa eri design kuin mikä tilataan. Kaikki paitamallit tulevat olemaan seuran
väreissä (punainen pääväri, mustia tehosteita) ja liekki – kuviolla. Kaikki
housumallit ovat mustia ja niihin ei tule painatuksia tai kuviointeja. Sulkuihin
merkityt koot ovat tilattavissa, muttei sovituskokoina toimistolla. Tilauksen voi
tehdä toimistolla tai Terhille: 040-1793989 / terhi.pullistus@gmail.com
Caliber – paita 44€
UNISEX MALLI
koot (130), 150, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Ohut, mukava, mutta kestävä TRAIL TECH –materiaali
yhdistettynä O-VENT reikäkangas paneeleihin
takaavat sekä hyvän hengittävyyden että
käyttömukavuuden täysin uudella tavalla. Hieman
väljemmän leikkauksensa sekä halkionsa ansiosta sitä
voidaan käyttää joko pelkästään tai alemman
kerroksen päällä. Paidassa on 3cm korkea kaulus sekä
lyhyt vetoketju, jossa tuulisuoja

Combat – paita 42€
UNISEX MALLI
koot 130, 150, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Combat on vartalonmyötäinen kilpailupaita, joka on
valmistettu kestävästä, pehmeästä ja ohuesta TRAIL
TECH kankaastamme. Kyseessä on kankaan rakenteen
ansiosta erinomaisesti hengittävä suunnistuspaita,
jonka vuoksi sitä voi käyttää myös lämpiminä
kesäpäivinä. Paidassa on lyhyt vetoketju ja noin 4 cm
korkea kaulus.

Combat ls – pitkähihainen paita 47€
UNISEX MALLI
koot (130), (150), XXS, XS, S, M, L, XL, (XXL),(XXXL)
Leikkaukseltaan tiukka pitkähihainen paita
intensiiviseen harjoitteluun ja kilpailuun. Paidassa on
raglan –hihat sekä 4cm korkea vetoketjullinen kaulus.
Ohut ja pehmeä, mutta kestävä TRAIL TECH kangas
takaa käyttömukavuuden ja hyvän hengittävyyden

Tekninen t-paita 35€
UNISEX TAI NAISTEN MALLI
Koot 130, 150, XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Tekninen T-paita pehmeästä TRAIL X-TECH materiaalista,
jossa on erinomainen kosteudensiirtokyky. Raglanhihat
sekä ergonominen muotoilu takaavat vapaat liikeradat.

Hihaton juoksupaita 34€
UNISEX TAI NAISTEN MALLI
Koot (130), 150, XXS, XS, S, M, L, XL, (XXL)
Hihaton juoksupaita miellyttävästä ja kevyestä TRAIL TECH
kankaastamme. Saatavilla sekä unisex että naisten
leikkauksella.

Tyttöjen lyhyt juoksutoppi 35€
TYTTÖJEN / NAISTEN MALLI
Koot (130), (150), XXS, XS, S, M, (L), (XL)
Uusi, lyhyt juoksutoppi naisille erittäin korkeanlaatuisesta
ranskalaisesta materiaalista kehitelty erityisesti
yleisurheilua ajatellen.

Pitkä toppi 38€
TYTTÖJEN / NAISTEN MALLI
Koot (130), 150, XXS, XS, S, M, L, XL, (XXL)
Pitkä toppi naisten leikkauksella erittäin korkealaatuisesta
ranskalaisesta materiaalista. Hengittävä mesh –takaosa takaa
erinomaisen käyttömukavuuden sekä kosteuden siirron.

Pitkät juoksutrikoot 39€
UNISEX MALLI
Koot (130), 150, XXS, XS, S, M, L, XL, (XXL)
Erityisen ohuet, pitkät juoksutrikoot valmistettu erittäin
miellyttävästä TRACK STRETCH -materiaalista. Meshmateriaalista valmistetut osiot lisäävät hengittävyyttä.
Säädettävä vyötärö ja lantiolla avaintasku. Pohkeiden
kohdalla lyhyet vetoketjut ja useita heijastavia
yksityiskohtia, jotka mahdollistavat turvallisen
harjoittelun pimeässä.

Lyhyet juoksutrikoot 29€
NAISTEN MALLI
Koot (150), XXS, XS, S, M, L, (XL)
Erityisen ohuet, lyhyet juoksutrikoot valmistettu
erittäin miellyttävästä TRACK STRETCH -materiaalista.
Säädettävä vyötärö ja useita heijastavia yksityiskohtia,
jotka mahdollistavat turvallisen harjoittelun pimeässä.
Naisten leikkaus.

Lyhyet juoksutrikoot 33€
UNISEX MALLI
Koot (130),(150), XXS, XS, S, M, L, XL,XXL
Erityisen ohuet, puolipitkät juoksutrikoot valmistettu
erittäin miellyttävästä TRACK STRETCH -materiaalista.
Säädettävä vyötärö, lantiolla avaintasku ja useita
heijastavia yksityiskohtia, jotka mahdollistavat
turvallisen harjoittelun pimeässä.

Pesäpallon pelipaita 39€
UNISEX MALLI
Koot 130, 150, XXS, XS, S, M, L, XL
Uusi peliliivi modernilla tyköistuvalla leikkauksella.
Ohutta erittäin hyvin hengittävää kangasta. Puolipitkät
hihat, joissa on tilaa sponsorilogoille.

