Profilkläder Eskilstuna Pk

Eskilstuna Pistolskytteklubb har idag en ny leverantör av våra föreningskläder där du kan beställa och köpa våra profilkläder med vår tryckta logga precis när du vill på ett enkelt och smidigt sätt.
Vet du precis vad och vilken storlek så kan du ringa in din beställningen eller
om du vill prova så går du direkt till butiken och beställer det du vill köpa så
fixar dom dit vår logga direkt och du betalar dina varor i butiken.

Grolls Yrkesbutik Mått Johanssonsväg 36, 633 46 Eskilstuna
016-137410 Öppettider 7.00-17.00 eskilstuna@grolls.se

PIKÉ FUNKTION 13002-55 ROYALBLÅ PRIS 224 :Artikelnummer: 329811
Piké i sportig design, 100%
funktionsbehandlad polyester
som transporterar fukten från
kroppen. Ribb i ärm slut samt
kontrastrand på krage samt i
ärm slut. Vikt: 190 gram/m2
Kvalitet: 100% polyester
Storlekar S-3XL

LÅNGÄRMAD T-SHIRT PRIS 212:-

Artikelnummer: 070179599
Förtvättad T-shirt med ett diskret
Grolls tryck baktill i nacken. Material, 100% Bomull, 190/m². Tvätt 60°.
Storlekar XS-4XL

SOFTSHELLJACKA CARPENTER NORDIC PRIS 874:-

Artikelnummer: 941075999
Lätt, smidig och vattenavvisande
jacka i trelagers softshell med god
andningsförmåga. Dragskor i både
huva och nertill för justerbarhet,
innerficka med dragkedja, justerbar i ärmavslut och smala, mörka
reflexer på ärmar för viss synbarhet. Material, 100% Polyester,
195/m². Vattenpelare 15 000 mm,
andas 15 000 g/m²/24h. Tvätt 40°.
Storlekar XS-4XL

SKALBYXA PRIS 587:-

Artikelnummer: 216075899
Lätt och funktionell skalbyxa med både resår och dragsko i midjan. Två sidfickor, benficka som stängs med en
dragkedja, förböjda knän, justerbar nertill samt reflex
baktill på vänster ben. Material 100% polyamid, 150g/
m². Byxan är heltejpad. CE: EN 343. Tvätt 40°.
Storlekar XS-3XL

JACKA ONDUTY PRIS 874:Artikelnummer: 728077599
Kategorier:
Lättvadderad jacka för året-runt bruk. En
kombination av två strukturerade tyger samt
stretchpartier i ärmhål och baktill ger jackan
både en schysst design och god komfort. Två
rymliga sidfickor med dragkedjor och två
bröstfickor varav den ena med dragkedja.
Justerbart ärmavslut, en liten reflexdetalj
baktill samt dubbla innerfickor och en dragkedja så att jackan kan öppnas då man vill
trycka på t.ex. ryggen. Material, 65% Polyester / 35% Bomull, 240g/m², Stretch: 49% Polyamid/42% Polyester/9% Elastan. Tvätt 40°.
Storlekar XS-3XL

VÄST ONDUTY PRIS 624:Artikelnummer: 459075999
Lätt och smidig väst i funktionellt trelagersmaterial. Dubbla sidfickor som båda har
extra säkerhetsfickor inuti som stängs med
dragkedjor. Öljett från höger fickpåse in i jackan gör det möjligt att leda ex mobilsladd upp
till en ögla vid kragen för att ha sladden säkert
inuti jackan. Bröstficka och D-ring i höger fickpåse. Material, 100% Polyester, 195g/m².
Vattenpelare 15 000mm, andas 15 000 g/
m²/24h. Tvätt 40°.
Storlekar XS-3XL

FUNKTIONELL SWEATSHIRT PRIS 449:Artikelnummer: 938079066
Funktionell sweatshirt med lång dragkedja, bröstficka och två sidfickor med
dragkedjor. Mörka reflexer på ärmar
för viss synbarhet. Tumgrepp i ärmslut.
Material, 100% Polyester, 220/m².
Tvätt 40°.

RYGGSÄCK LARGE PRIS 312:Rejäl ryggsäck för den som vill ha med lite mer.
Bra justeringsmöjligheter i bärsystemet. Flera
praktiska fickor fram och på sidorna.
600D polyester med PVC-beläggning
36x48x18cm ca 29 liter

Peltor Hörselskydd –20%

BJÖRNHANDSKAR –40%

