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Kläder för Vuxnä
Element Jacka
Mycket lätt och teknisk
träningsjacka med
reflexer. Jackan är
vindtät och
vattenavvisande och ger
bra skydd mot
nedkylning. Material som
andas och
ventilationszoner ger
jackan bra ventilerande
egenskaper. Den
ergonomiska passformen
och elastiskt material ger
utmärkt passform och
komfort samtidigt som det ger full rörelsefrihet. Reflexdetaljer möjliggör säker träning i
mörker.
Finns i Unisex och Womens. Storlek S-3XL
Medlemspris: 550 kr

Element Byxa
Mycket lätt och teknisk träningsbyxa med ergonomisk
passform. Byxan är vindtät och vattenavvisande och ger
bra skydd mot nedkylning. Material som andas på
baksidan ger bra ventilerande egenskaper. Den
ergonomiska passformen, elastiska materialet och
formsydda knän ger utmärkt passform och komfort
samtidigt som det ger full rörelsefrihet. Reflexdetaljer
möjliggör säker träning i mörker.
Finns i Unisex och Womens. Storlek S-3XL
Medlemspris: 350 kr

Feather Jacka
Teknisk och fjäderlätt
träningsjacka med huva,
tillverkad i ett vindtätt och
vattenavvisande material
för skydd mot väder och
vind. Material som andas
under armarna och
luftkanaler i ryggen ger
bra ventilerande
egenskaper. Jackan är
figursydd med förböjda
armar för full
rörelsefrihet. Låg vikt och
extremt tunt material gör
att den är lämplig som reservjacka under dagar med varierat väder. Audio-ficka med
dragkedja.
Finns i Unisex och Womens. Storlek XS-3XL
Medlemspris: 650 kr

Compress Long Tights
Högtekniska löpartights med ergonomisk passform och
unika kompressionsegenskaper.
Kompressionsegenskaper innebär att tightsen har zoner
för att stötta upp muskulaturen och ge ökad
blodcirkulation i musklerna. Det ger snabbare
återhämtning efter träningen samt förebygger skador.
Ergonomisk uppbyggnad med 34 paneler och zoner med
superelastiska 3D-material ger ökad rörelseförmåga och
optimal passform. Bakficka med dragkedja och
dragkedja vid nederkant på benen. Reflexdetaljer för
säker träning i mörker.
Finns i Unisex och Womens. Storlek XS-XXL
Medlemspris: 400 kr

Zipp Shirt
Ergonomisk passform
ger stor rörlighet och
tröjan sitter mycket bra
och behagligt på
kroppen.
Funktionsmaterial och
ventilationspaneler i
svettzoner ger bra
fukttransport och optimal
komfort. Kort dragkedja i
front.
Finns i Unisex och
Womens. Storlek S-3XL
Medlemspris: 349 kr

Run T-shirt
Teknisk och tättsittande
funktionströja med
ergonomisk passform och
ventilationspaneler i
svettzoner. Ergonomisk
passform garanterar stor
rörlighet och att tröjan sitter
mycket bra och nära
kroppen. Funktionsmaterial
och ventilationspaneler, ger
bra fukttransport och optimal
komfort.

Finns i Unisex och Womens. Storlek S-3XL Medlemspris: 249 kr

Run tights
Tekniska och tättsittande korta tights. Ergonomisk
passform garanterar stor rörlighet och att tightsen sitter
mycket bra och behagligt på kroppen.
Kompressionsmaterial med 4-vägs elasticitet garanterar
optimal passform och komfort.
Finns i Unisex. Storlek S – 3XL Medlemspris: 274 kr

Free Shorts
Tekniska teamshorts med bekväm och lös passform.
Ventilerande funktionsmaterial garanterar utmärkt
fukttransport och optimal komfort. Innerbyxa i behagligt
nätmaterial.
Finns i Unisex. Storlek S-3XL
Medlemspris: 274 kr

Run Linne
Tekniskt linne med ergonomisk och tättsittande
passform. Ergonomisk passform ger stor rörlighet och att
det sitter mycket bra och nära kroppen. Ventilerande
funktionsmaterial ger bra fukttransport och optimal
komfort.
Finns i Unisex och Womens. Storlek S-3XL
Medlemspris: 229 kr

Run Hipsters
Tekniska och tättsittande höftkorta tights för damer.
Ergonomisk passform ger stor rörlighet och att tightsen
sitter mycket bra och behagligt på kroppen.
Kompressionsmaterial med 4-way elasticitet som ger
optimal passform och komfort.
Finns i Womens. Storlek S-3XL Medlemspris: 274 kr

Run Shorts
Tekniska löpshorts med ergonomisk passform som
garanterar stor rörlighet och att shortsen sitter mycket
bra och behagligt på kroppen. Ventilerande
funktionsmaterial säkerställer fukttransport och optimal
komfort. Innerbyxa i behagligt nätmaterial.
Finns i Unisex. Storlek S-3XL Medlemspris: 274 kr

Piké
Teknisk funktionspiké
med fin passform.
Ergonomisk passform
säkrar hög rörlighet och
gör att tröjan sitter bra
och behagligt på
kroppen.
Funktionsmaterial säkrar
bra fukttransport och
optimal komfort
Finns i Unisex och
Womens. Storlek S-3XL
Medlemspris: 200 kr

Mössa
Allround mössa för träning och fritid. Tillverkad i
isolerande Bi-Elastic material med Active mesh
på insidan för att ge extra värme och komfort.
Finns i Unisex. Storlek 56 – 59
Medlemspris: 100 kr

Pannband
Pannband för träning och tävling. Tillverkad i
isolerande Bi-Elastic material med borstad insida
som ger bra komfort. Ventilationshål på båda
sidor för att ge optimal ventilation.
Finns i Unisex. Storlek 56 – 58
Medlemspris: 50 kr

Kläder för bärn/ungdömär
TRAINER JACKET
Teknisk figursydd träningsjacka med ett vind- och
vattenavvisande material som ger bra skydd mot
nedkylning. Material som andas under armarna
och luftkanaler i ryggen ger bra ventilerande
egenskaper. Elastiska infällningar och smart
kombination av material ger utmärkt passform
och full rörelsefrihet. Reflexblixtlås möjliggör
säker träning i mörker.
Finns i Unisex. Storlek 130 – 160
Medlemspris: 250 kr

TRAINER PANTS
Teknisk träningsbyxa med ett vind- och
vattenavvisande material i front som ger bra
skydd mot nedkylning. Material som andas på
baksidan ger bra ventilerande egenskaper.
Elastisk baksida och formsydda knän ger
utmärkt passform och full rörelsefrihet.
Reflexdetaljer möjliggör säker träning i mörker.
Finns i Unisex. Storlek 130 – 160
Medlemspris: 150 kr

Free T-shirt
Teknisk funktionströja med ergonomisk passform.
Den ergonomiska passformen ger stor rörlighet
och att den sitter mycket bra och nära kroppen.
Funktionsmaterialet ger bra fukttransport och
optimal komfort.
Finns i Unisex. Storlek 130 – 160
Medlemspris: 100 kr

Free Shorts
Tekniska teamshorts med bekväm och lös
passform. Ventilerande funktionsmaterial
garanterar utmärkt fukttransport och optimal
komfort. Innerbyxa i behagligt nätmaterial.
Finns i Unisex. Storlek 130 – 160
Medlemspris: 100 kr

Run tights
Tekniska och tättsittande korta tights. Ergonomisk
passform garanterar stor rörlighet och att tightsen sitter
mycket bra och behagligt på kroppen.
Kompressionsmaterial med 4-vägs elasticitet garanterar
optimal passform och komfort.
Finns i Unisex. Storlek 130 – 160 Medlemspris: 100 kr

