Hei seurakaverit!
Toivottavasti olette pysyneet terveinä ja päässeet viettämään aikaa metsässä – onni on totisesti olla
suunnistaja tällaisina hetkinä – metsästä ja liikkumisesta saa niin paljon hyvää energiaa!
Edustan VJ Sportin suunnistukseen, maastojuoksuun ja swimruniin tarkoitettuja juoksukenkiä. En ole
paljon huhuillut tästä yrittäjyydestäni tai asiasta, että myyn kenkiä – mutta nyt sen teen kun ajattelin,
että näitä tarvitsette eristykseenne ja jos haluatte tukea paikallista niin tässä on mahdollisuus.
Joten…ryhdyin tuumasta toimeen kun mietin, että miten voisin toimittaa teille mahdollisimman
turvallisesti ja taloudellisesti kengät.
Toimitan teille kengät fillaroiden (toimitus aurinkoisena päivänä…ettei kenkäboxi kastu 😊 suunnistaja
pikku sateen kestää) ja turvallisesti ulkoilmassa - joko teidän tai minun terassilta. Sovitaan asiat
puhelimitse. Toimitukset pyöräilymatkan päähän onnistuu loistavasti! 😊
Varastossani on näitä kolmea mallia:

VJ SPORT XTRM
Paras kenkä polku- ja vuorijuoksuun. Suunnistukseen.
Swimruniin. Obstacle raceihin.
Erityisesti pitempi kestoisiin suorituksiin haastavilla poluilla.
Tekniset tiedot:
Medium lesti, lisätila kengän kärjessä.
Vahvennettu kengän kärki.
Koko pohjan RockPlate.
Vaimennukset päkiällä ja kannassa.
48% Kevlar-päällinen. Päällinen ennennäkemättömän kevyt, suojaava ja kestävä.
Uusi Fitlock (Tukee voimakkaasti jalkaholvin kohtaa – kenkä menee juuri sinne minne sinäkin, eikä pyöri jalassa!
Kumimateriaali suojaa myös jalan sisäsyrjää alhaalta tulevilta iskuilta)
Pohjassa 100% Butyl-kumia. #thebestgripontheplanet
Pohjassa 6 mm Butyl-kumi nappulat.
Paino (UK 8): 250g. Drop 4 mm
OVH. 156€ HINTAAN 125€

VJ IROCK 2
Irock 2 toimii parhaiten teknisillä poluilla. Tämä kenkä, josta on tullut suosikki OCR-kisoissa ja Swinrunissa toimii yhtä
hyvin suunnistuksessa.
Tekniset tiedot:
Kapea lesti
Schoeller Keprotec Kevlarpäällinen (kestävä ja kevyt)
Fitlock suoja- ja nauhoitussysteemi (Pitää kengän tukevasti jalassasi)
Superior contact -nappulapohja 100% Butyl-kumia
#thebestgripoftheplanet
Ulkopohja butyylikumia
Paino (UK 8): 240 g. Drop 6 mm
OVH. 149€ HINTAAN 105€

IROCK 3
Luotettavaa pitoa kaikille alustoille!
Irock 3 on tämän moninkertaisen testivoittajan kolmas sukupolvi.
Päivitetty on muutakin kuin tuore ulkonäkö. Varpaille on lisää suojausta,
uusi Fitlock ja luistamattomat kengännauhat.
Irock toimii parhaiten teknisillä poluilla ja on monien OCR,
suunnistajien ja Swinrun-juoksijoiden suosikki.
Tekniset tiedot:
Kapea lesti.
Schoeller Keprotec kevlarpäällinen
Fitlock suoja- ja nauhoitus-systeemi
Superior contact nappulapohja 100% Butyl-kumia. #thebestgripontheplanet
Ulkopohja butyylikumia
Paino (UK 8): 240 g. Drop 6 mm
OVH. 169€ HINTAAN 118€

KENKIEN TILAUS:
Soitto, tekstiviesti tai whatsapp: 040 5150538 / Krisse Vaano
Sähköpostitse: krisse_vee@hotmail.com
Tarvitsen seuraavat tiedot:
- Nimesi
- Kengän kokosi UK muodossa sekä malli (yllä 3 vaihtoehtoa)
- Osoite sekä kerro parilla sanalla millainen talosi on tai lähetä kuva
whatsappin kautta
- Maksaminen luonaa laskulla – lähetän sen sähköpostitse
- Sovimme puhelimitse tai sähköpostitse tarkemmin toimitusajan.
HUOMIOITHAN: VJ Sport/Sarvan kenkäkoot ohessa. Kokojen välinen ero on kengän
pituuteen n. 3,6mm. Jos pohdit kahden koon välillä kumman otat – ota se isompi – pikku kokoeron jo
paikkaat paksummalla sukalla.
Kenkien toimitus turvallisesti seuraavanlaisesti:
- sovimme paikan, johon kengät voin jättää (omakotitalon suojainen terassi)
- soitan/tekstiviestitän/whatsappaan sinulle kun olen kengät toimittanut – voidaan sopia aika
jolloin olet kotona niin ei ole riskiä että kengät katoavat.
- jos asut kerrostalossa niin nouto minun terassilta Pyölintie 255, Ojakkala.
- Pidetään reiluakin reilumpi etäisyys jos/kun tapaamme.

Sinua lämpimästi kiittää paikallinen yrittäjä, sekä suomalainen suunnistuskenkienvalmistaja VJ Sport!
Pysykää terveinä ja käykää paljon metsässä suunnistamassa!
Krisse

