
Klubbkläder 2017

Helagsbyxa Herr/Dam/Barn Klubbpris: 399kr

Teknisk fritidsbyxa i hög kvalité. Perfekta 
för vandring och ett rörligt jobb och 
friluftsliv. Stretchiga partier framtill från 
midja till lår samt baktill i nedre rygg och 
från bak till vader. Övriga partier i kraftigt, 
slitstarkt tyg. Impregnerade med 3M 
Scotchgard vilket innebär att plaggen är 
vattenavvisande, extra slitstarka med ett 
extra hållbart skydd. Midja med 
komfortresår i sidorna. Sidfickor, 
benfickor med dragkedja och lock med 
tryckknappar samt bakfickor med 
dragkedja. Förböjda knän. Ställbart och 
uttagbart band i benslut.

Maskintvätt 40°.

T-shirt Unisex Klubbpris: 60kr

Mjuk och skön T-shirt i högsta 
kvalité som håller formen.

100% bomull. (Antracit 65% 
polyester, 35% bomull)

Maskintvätt 40°.



Skalbyxa Klubbpris: 349kr

Vind- och vattentät skalbyxa i 
överdragsmodell med vattenpelare 
8 000 mm. Extra hög dragkedja i 
byxslutet upp till knät för att lättare 
kunna ta på och av – även när man 
bär stövlar eller kängor. 
Åtdragband med 
kardborreknäppning nedtill och 
längs dragkedjan. Resår i midjan 
med hällor för skärp samt gylf med 
dragkedja och knapp. Sidfickor 
med dragkedja.

100% polyester. Maskintvätt 40°.

Skaljacka Klubbpris: 550kr

Vind- och vattentät allroundjacka 
med andasfunktion. Vattenpelare10 
000 mm, andas 
5000g/m2/24h.Tvåvägs YKK-
dragkedja med vindslå. 
Inrullningsbar, avtagbar huva. En 
bröstficka samt två sidfickor – alla 
med lock och dragkedjor samt två 
innerfickor. Ställbara ärmslut och 
nederdel. Meshfoder i ryggen för 
bra ventilation.

Maskintvätt 40°. Material: Yttertyg: 
100% nylon, foder 100% polyester, 
membran 100% Polyurethane.



Linne dam från deval Klubbpris: 90kr

Linne som du har närmast kroppen 
kanske inte alltid syns mest men 
det spelar stor roll för den totala 
känslan. Med dubbla elastantrådar 
får du ett smidigt linne med slät, 
snygg finish. Praktiskt baslinne 
som passar både till träningen och 
festen.

Material: 95% bomull / 5% elastan.

Hoodtröja från deval Klubbpris: 249kr

Sweatshirtjacka med bra passform 
och fina detaljer. Skönt och 
slitstarkt material som passar 
utmärkt för alla typer av profilering. 
Två frontfickor och elastiska 
muddar. Metalldragkedja. Finns 
även i unisexmodell.

MATERIAL: 65% bomull / 35% 
polyester. 280 g/m2.



Fleccejacka 360kr

En mångsidig, funktionell och flexibel 
fritidsjacka. Perfekt som en lättare jacka 
eller som värmande mellanlager. Erbjuder 
värme, bra andasförmåga, torkar snabbt 
och absorberar fukt. Jackan har fodrad 
förstärkning mot vind och kyla över bål 
och rygg. Sidor och ärmar i mjuk, varm 
och stretchig powerfleece ger extra 
rörelsefrihet och komfort. Två sidfickor 
och en bröstficka med dragkedja. 
Förlängda ärmar försedda med tumhål.

Maskintvätt 40°. Yttertyg: 92% polyester, 
8% elastan samt 100% nylon. Fyllning 
100% polyester.
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