KaMe-Noname –seuravaatetilaus, syksy 2017

1. Tekninen pikee –paita, KaMe -design ja painatus seuravärein
- Hinta 39€/kpl (minimi-tilausmäärä 10kpl), Koot 130, 150, XXS…XXXL

Tekninen pikee -paita seuran edustukseen kisapaikoilla sekä vapaa-aikaan. Pehmeästä ja hengittävästä
TRAILTECH kankaasta. Paidan valmistuksessa käytetään digitaalipainatusta, mahdollistaen erinomaisen
mahdollisuuden profiloitua omalla designilla ja omilla sponsoritunnuksilla. Saatavilla unisex -mallina ja
naisten leikkauksella.

2. Tekninen pipo, KaMe -design ja painatus seuravärein
- Hinta 22€/kpl (minimi-tilausmäärä 10kpl), Koot S, M, L

Champ hat on kevyt ja erittäin elastinen tekninen päähine harjoitteluun ja kilpailemiseen. Korkealaatuinen
italialainen materiaali sekä sisäosan verkkovuori tekevät hatusta mukavan ja hyvin istuvan.

3. Tekninen pääpanta, KaMe -design ja painatus seuravärein
Noname Prologue -panta on ohut otsanauha sekä kilpailuun että harjoitteluun leudoissa olosuhteissa.
Mallissa riisutut saumat sekä leikkaukset täydellisen istuvuuden ja mukavuuden takaamiseksi. Saatavilla
sublimaatio –designilla, kahdessa eri koossa.
- Hinta 16€/kpl (minimi-tilausmäärä 10kpl), Koot S, M

4. Tekninen huppari, KaMe –seuravärein, digipainettu
- Hinta 65€/kpl (minimi-tilausmäärä 10kpl), Koot 130, 150, XXS…XXXL

”Retrotakki Plus” on erinomainen vaihtoehto mikäli haluaa erottua joukosta tyylikkään rennolla tavalla.
Funktionaalisesta kankaasta valmistettu, pelkistetyn tyylikäs takki/huppari, jossa on erinomaiset
hengittävyysominaisuudet. Takissa on vetoketjuttomat taskut ja selkäpuolella heijastin. Hieno seuravaate
esim. kilpailumatkoille! Digitaalipainettu design.

5. Tekninen KaMe-liivi (Running vest plus)
- Hinta (alustava) 55€ (minimi-tilausmäärä 10kpl), Koot 130, 150, XXS…XXXL

Tuulta ja vettä hylkivä liivi harjoitteluun hengittävästä TRAIL MICRO -kankaasta sekä elastisesta TRAIL
STRETCH -materiaalista. Ventilaatioaukko selässä takaa käyttömukavuuden ja hengittävyyden. Tasku takana
sekä vaihtoehtona myös rintatasku - mahdollisimman virtaviivaisen olemuksen takaamiseksi. Heijastavia
yksityiskohtia sekä edessä että takana.
6. Tekninen KaMe softshell –takki (warm-up jacket)
- Hinta (alustava) 115€ (minimi-tilausmäärä 10kpl), Koot 130, 150, XXS…XXXL

Takki soveltuu melojien lisäksi myös esim. hiihtäjille, jotka tarvitsevat yhdistettyä lämmittely- ja
harjoitustakkia kylmempiin olosuhteisiin. Takki sopii erinomaiseksi yleispuvuksi ja seura-asuksi. Takissa on
3-kerroksinen softshell (20 000mm / 15 000g/m2/24hrs) edessä ja erittäin hengittävä X-STRETCH materiaali
takaosissa. Takin selkäosaa on pidennetty ja hihansuut ovat säädettävät. Kaikki softshell osat tehdään
digitaalipainetulla designilla. Kaikissa Noname -puvuissa käytetään ainoastaan korkealaatuisia YKK
vetoketjuja.

7. Kuoritakki, EI seuravärein vaan kuvan tummansini-sininen malli
- Hinta 95€/kpl, Ei minimi-määrää koska varastotuote, Koot 130, 150, XXS…XXXL

Tuulen- ja vedenpitävä (8000/3000) kuoritakki hengittävällä verkkovuorella. Ventilaatioaukko kainaloissa
takaa erinomaisen kosteuden siirtokyvyn ja hupun ja hihansuiden säätömahdollisuus lisää
käyttömukavuutta. Heijastin-vetoketju edessä ja useita heijastavia yksityiskohtia näkyvyyden lisäämiseksi ja
turvallisen harjoittelun mahdollistamiseksi pimeässä. Tyköistuva unisex-malli.

8. ALUSASUT 2018
Täysin uusi, saumaton alusasu Noname valikoimassa. Väri MUSTA, pitkähihainen paita ja pitkät housut.
-

Hieman paksumpi kuin aiempi Noname Skinlife –asu, soveltuu erinomaisesti ympärivuotiseen
käyttöön

-

Pieni kompressio -efekti!

-

Italialaista materiaalia ja Italiassa valmistettu

-

Koot: XXS/XS, S/M, L/XL

KaMe seurahinnat:
Paita 32€/kpl, Housut 25€/kpl (erikseen tilattavissa)

