Klubbkläder

Hösten 2019

Nu är det dags att beställa klubbkläder
• Titta igenom följande sidor och välj vad ni vill beställa.
• Vi får 20% rabatt på Helly Hansens priser (piser som anges här är
innan rabatten)
• Följ denna länk och fyll i beställningsformuläret
• Vi gör sedan en gemensam beställning och fixar tryck
• Sista dag att lämna in beställning är Fredag 27 September

Optimist

Klubbjacka
HH Crew Hooded
En fleecefodrad och mångsidig seglarjacka med huva,
perfekt som mellanlager eller yttre skal.
En av HH mest populära seglarjackor med klassisk,
marin stil och funktion. När vädret kräver extra skydd
kan den här vattentäta, ventilerande jackan hålla dig
varm och torr. Jackan är superbekväm och har
fleecefodrad krage och fickor. Polartec®-fleecefoder ger
extra värme Justerbar passform och ren design gör
detta till en favorit bland besättningar runt om i
världen.
Storlekar
XS S M L XL XXL = 1260kr
Herr Artikel Nr: 33875 Färg: 597 NAVY
Dam Artikel Nr: 33899 Färg: 597 NAVY
128/8 140/10 152/12 164/14 176/16 = 910kr
Barn Artikel Nr: 41637 Färg: 597 NAVY

Feva, 29er

RS AERO, Laser, e-jolle

Riggarjacka
Det här är vår klassiska parkasjacka i ledig stil och
längre modell. Den utformades från början för seglare
som behövde värme och skydd under förberedelserna
och mellan deltävlingar. Men den älskas av många för
sin avslappnade stil med välkänd Helly Hansen-design,
utmärkta skydd och användbarhet året om.
Konstruktionen helt i Helly Tech® håller dig torr och den
löstagbara innerjackan i Primaloft® ger extra värme och
kan användas fristående som en lätt isoleringsjacka.
Det här är en perfekt jacka för våra breddgrader med
växlande väderlek, och den är dessutom mycket snygg
med sin autentiska marina stil.

Storlekar
XS S M L XL XXL = 3500kr

Herr Artikel Nr: 62609 Färg: 597 NAVY
Dam Artikeln Nr: 62625 Färg: 597 NAVY

Keps och Pike
CREWLINE POLO
En snabbtorkande, rundhalsad tröja för alla former av aktiviteter.

På den här pikétröjan i snabbtorkande Tactel® lägger du enkelt till företagets eller lagets egen logotyp och
skapar en unik stil som visar vilka ni är. I Tactel®-materialet förblir du sval och torr oavsett aktivitet, och det
är dessutom snyggt!
Storlek

XS S M L XL XXL
Pris 550kr
Herr Artikel Nr: 54233 Färg: 597 NAVY

Dam Artikel Nr: 53049 Färg: 597 NAVY
CREW CAP
Keps med HH-logotyp i snabbtorkande material och logotyp på skärmen.

Skydda dig mot solen med vår keps med HH-logotypen fram.
Pris 250kr
Artikeln Nr: 67160 Färg: 597 Navy

