Väst, inkl LBK-logga på ryggen

Beskrivning Väst (svart)
Pris inklusive klubbtryck: 750 kr, med jami-reklam: 660 kr

En väst med lätt och smidigt tyg som väger endast 400g och har många
fickor. Finns från XXXS-XXXL
Träningsväst Pro Light
Yttersta lagret: Microfiber material som andas
Foder: tekniskt Coolmax som håller huden torr
Kragen av skönt terindatyd
Reflexband
Åtdragbar snörning i fållen och midjan, ficka för kamprulle på vänster
sida, stor genomgående ryggficka, tex för leksak. Två stora fickor fram,
samt två fickor med dragkedja upptill. D-ringar både på fram- och
baksidan
Det finns två olika varianter att välja på, utan jami-reklam och med jamireklam. Om ni beställer västen utan jami-reklam kommer LBK-loggan
placeras i nerkant på västen. Om ni beställer västen med jami-reklam
kommer jami-reklamen stå i nerkant och LBK-loggan upptill.

Byxa, inkl LBK-logga på vaden

Beskrivning byxa Wega/Wiggo
Pris: 980 kr (900 kr exkl logga)

Praktisk byxa i stretch-materiel för bra rörlighet och komfort, 5 fickor
Byxan finns i följande färger:
Grå, Rosa, Blå, Olivgrön och Svart
Dam och Herrstorlekar, se storlekstabell på nästa sida
92% polyester, 8% spandex. Maskintvätt 40°.
Loggan kommer att tryckas på vaden, obs loggan är röd.

Storlekstabell för byxorna

T-shirt, inkl LBK-logga på sidan

Beskrivning T-shirt (grå)
Pris inklusive klubbtryck: 140 kr

Unisex t-shirt.
T-shirten finns i två färger, grå (bilden) och mörkgrå.
Storlekar: XS-4XL, vi upplever storlekarna som små!
Mörkgrå: 85% bomull, 15% viskos
Grå: 99% bomull, 1% viskos)
Tvättråd: 40° C. Vikt 280 g/m2

LBK-logga

Separat LBK-logga
Pris: ca 60 kr + tryckkostnad (25 eller 50kr beroende på övrigt vi trycker)

LBK-logga i storleken 190 x 52 mm
Kan tryckas på egna plagg. Plaggen måste lämnas in, då det inte går att
få till tillräckligt högt tryck för att kunna få dit den själv.
Observera att den enda färgen på loggan just nu är röd

