Profilkläder, Varbergs Brukshundklubb

Träningsväst, Dam
Funktionsväst i vattenavvisande polyester med flera praktiska detaljer. Fyra sneda fickor med
dragkedja fram och en öppen genomgående ryggficka. D-ring för fastsättning av dummies eller
andra träningsredskap. Innerfoder i mesh för bra andasfunktion. Justerbar midja och hög krage
med fleecefoder. 100% polyester.

Dammodell, Storlek: XS-XL 479kr

Träningsväst, Unisex
Funktionell träningsväst i slitstarkt och vattenavvisande material. Två dragkedjeförsedda
bröstfickor med reflex och två bälgfickor med kardborre framtill. Öppen genomgående ryggficka.
D-ring för fastsättning av t.ex. dummy. Unisexstorlekar. 100% polyester.
Unisexmodell, Storlek: XS-XL 449kr

Skaljacka
Praktisk unisex skaljacka med tejpade sömmar. Fleecefodrad krage, avtagbar huva med
förstärkt skärm. Dragsko i midja, huva och nederkant för bästa passform. Tumgrepp i
stretchig lycra och kardborreknäppning i ärmslut. Stor, öppen genomgående ryggficka, fyra
öppna fickor fram samt tre dragkedjeförsedda fickor varav en på ärm. Reflexdetaljer. Tre
D-ringar för fastsättning av dummies eller andra träningsredskap. 100% polyester.

Storlek XS-XL, 749kr

Måttabell 120060 Alla mått i cm
Bröstvidd mäts direkt på kroppen över den bredaste punkten i brösthöjd. Jackans längd mäts
från nacken till nederkant mitt bak.

Storlek Bröstvidd

Jackans längd

XS

80-84

76

S

88-92

78

M

96-100

80

L

104-110

82

XL

116-122

84

Fleecetröja
Fleecetröja med något högre krage. Två fickor fram med dragkedja. 100% polyester.

Storlek XS-XL 369kr.
Alla mått tas direkt på kroppen. Bystvidd mäter du där bysten är som störst. Stussmått mäts där
du är som bredast över höften. Byxans innerbenslängd mäts från grenen till golvet.

Överdel (Alla mått i cm)

Storlek Storlek Bystvidd
XS

32/34

76-80

S

36/38

84-88

M

40/42

92-96

L

44/46

100-104

XL

48/50

110-116

XXL

52/54

122-128

Alla produkter kommer att ha inbroderat "Varbergs Brukshundklubb" på ryggen, framtill
namn + hundnamn (frivilligt). Brodyren kommer att vara i grå/silvrig/vit text.

VID BESTÄLLNING, MAILA TILL:

Nathalie.rubin@hotmail.com
Ange namn, telefonnummer, produkttyp, storlek samt brodyrnamn. Märk mailet
med ”Profilkläder”.
Senaste dag för beställning är 25 September kl 23:59.
Betalning görs i samband med att kläderna hämtas ut.

