Sports T er på lager i klubben. Kontakt en fra bestyrelsen og få udleveret din
klubtrøje. Betaling kr. 175/ stk overføres til klubbens kasserer på konto 14361365675992, skriv: klubtrøje/ navn.
Rodragter, tights mm fra Athletes Own skal bestilles i god tid. Send din bestilling til
Henrik Lerdorf på mail klemmenstrupvej10@gmail.com eller sms 28792168.

KØGE ROKLUB
KLUBKOLLEKTION

Sports T
Unisex
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
100% polyester
Kr. 175

Leveres med 2 tryk:
Vimpel på bryst og
KØGE ROKLUB på ryg

Rodragt - Milano - Dame.
Kr. 695
Med BH indsats +kr 45

Materiale:
Polyamid og
elasthan.
Højteknologisk
fiberudvikling med
fokus på max
fugttransport og
temperaturregulering til brug
ved sport indendørs
såvel som udendørs

Rodragt - Milano - Herre.
Kr. 695

Syninger og sømme:
Alle syninger er syet
med semielastisk tråd
og lille stinglængde
som sikrer max strækbarhed
Alle generende sømme
såsom søm midt for og
midt bag i bagbuks er
fjernet.
Skridtsømmen er erstattet af en bred indsats i
dobbelt stof mellem
benene

Sydney Roshorts
Kr. 425

Komfort:
Vi har forstærket
bagbuksen i alle vores
produkter med et
ekstra
friktionslag.
Roshorts er forsynet
med et ekstra tykt
vandafvisende lag som
holder lænden
fri for fugt og kulde på
de lange roture.

Sydney tights
Kr. 450

Lag på lag:
Tights er designet og
konstrueret til at blive
brugt alene eller over
trikot eller robuks.
Vores tights er ekstra
høje i bagbuksen og
ekstra lange i benene
da de er konstrueret til
sport i siddende stilling,
hvor benene bøjes og
strækkes uden at det
medfører generende
ændringer af pasform

Sydney Pirat buks
Kr. 450

Piratbuks:
Er konstrueret som
roshorts.
Piratbuksen kan fås
med
eller uden robuksens
ekstra tykke friktionslag

Sydney Top
Kr. 395

Sydney Top
er produceret i samme
materiale som trikot og
Tights
Snit: Loose fit unisex
Toppen er tænkt
sammen med roshorts
el. piratbuks og erstatter
trikot

Varese T-shirt, loose fit, unisex
Kr. 395

Varese T- shirt:
Snit: loose fit unisex
Find din rigtige
størrelse:
Prøv en størrelse
større og en
størrelse mindre end
den, du normalt
bruger.

Varese Trøje, loose fit, unisex

Varese Trøje
Snit: loose fit, unisex
Find din rigtige størrelse:
Prøv en størrelse større
og en størrelse mindre
end den, du normalt
bruger.

.

T-shirt , Sydney Shape-up, Dame

Kr. 425

T- shirt
Style: Sydney
shape-up/ dame
Materialer: polyamid,
elasthan og mesh i
side-og
skulderstribe.
Stramtsiddende tshirt til at bruge
under trikot og
inderst inde på din
krop. Vælg samme
str. som du bruger i
trikot
.

.

T-shirt , Sydney Shape-up, Herre

Kr. 425

T- shirt
Style: Sydney shape-up/
herre
Materialer: polyamid,
elasthan og mesh i side-og
skulderstribe.
Stramtsiddende t-shirt til at
bruge under trikot og
inderst inde på din krop.
Vælg samme str. som du
bruger i trikot.

.

Trøje , Sydney Shape-up, Dame

Kr. 450

Trøje
Style: Sydney shapeup/ dame
Materialer: polyamid,
elasthan og mesh i
side-og skulderstribe.
Stramtsiddende trøje
til at bruge under trikot
og inderst inde på din
krop. Vælg samme str.
som du bruger i trikot

Trøje , Sydney Shape-up, Herre

Kr. 450

Trøje
Style: Sydney shapeup/ dame
Materialer: polyamid,
elasthan og mesh i
side-og skulderstribe.
Stramtsiddende trøje
til at bruge under
trikot og inderst inde
på din krop. Vælg
samme str. som du
bruger i trikot

Kr. 379

FALKE T- shirt
herre
Materialer: polyamid,
polyester og elasthan
Fås i sort eller hvid
Perfekt
fugtighedstransport
så kroppen føles tør
Indbyggede varmezoner

Kr. 379

FALKE T- shirt
Dame
Fås i sort eller hvid
Materialer: Polyamid,
polyseter og elasthan
Samme
funktionsdygtighed
som herre-t-shirt

Kr. 399

FALKE Trøje
herre
Materialer: polyamid,
polyester og elasthan
Fås i sort eller hvid
Perfekt
fugtighedstransport så
kroppen føles tør
Indbyggede varme-zoner

Kr. 399

FALKE Trøje
Dame
Materialer: polyamid,
polyester og elasthan
Fås i sort eller hvid
Perfekt fugtighedstransport
så kroppen føles tør
Indbyggede varme-zoner

How to wear it.
.

Alle dele i Køge Roklubs klubkollektion er
designet og konstrueret til at fungere sammen uanset hvordan tøjet mikses.
I kan ikke være ”forkert” klædt på når I sidder i
båden
-Printet på T-shirten dækkes af printet på trikoten
når denne er uden på T- shirten
-Sidestriberne passer sammen i alle dele
-Alternative supplerende farver: Hvid og blå

Værd at Vide

-Garanteret polyesterfrit område


Athletes Own produkter er produceret i Danmark. Vores producent i Jylland er tilmeldt og efterlever EU’s og DK’s regler for god forretningsførelse
(Code of Conduct) samt CSR (Coporate Social Responsibility). Vi betaler lønninger efter dansk overenskomst til vores syersker. Ved at få produceret i
Danmark sparer vi meget tid og bøvl. Bl. A. sparer vi den lange transport fra udlandet med alt hvad det indebærer af slid på miljøet og skadelige
tilsætningsstoffer i produkter for at undgå mug og svamp. Vi har et meget tæt samarbejde med vores producent, og fejl og mangler udbedres med det
samme. Vi kan samtidig prale af, at netop fejl og mangler ligger på under 1% af vores produktion



Materialerne i vores produkter er stærke, holdbare og farveægte. Grundfibrene i vores metervarer er polyamid og er underkastet Øko-tex standard 100
som sikrer, at ingen skadelige tilsætningsstoffer er anvendt i produktionen af metervarer og dermed ingen risiko for sundhedsskadelige reaktioner for
bruger



Fibrene og strikningen i stoffet gør, at de kan transportere fugt og sved værk fra kroppen samtidig med, at denne holdes varm og føles tør. Det høje
aktivitetsniveau i fibrene viser sig desuden som en muskelkontrollerende faktor i træningen



Vores stoffer beskytter mod solens skadelige UV-stråler og er hurtigttørrende. Kombinationen af fibrene og elasthan gør, at materialet har langt færre
lugtgener ved brug og gør det derfor muligt at reducere vask, som erstattes med en god gang luftning



Ved at følge vores vedligeholdelsesanvisninger forbliver farverne klare i længere tid end i stoffer med anden komposition



Men materialet er også sart: Vask og centrifugering slider meget på stof og tryk, da det bliver unødig strukket ud af facon samtidig med, at det er vådt.
Sammenlign med opvridning af en karklud! Vask derfor med måde og følg i øvrigt anvisningerne i indlægssedlen, som ligger ved hvert produkt.



Bakteriebombe: Lugt er lig med bakterier i tøjet, så hæng altid dit træningstøj til luftning straks efter brug. Lad det aldrig blive liggende fugtigt i tasken.
Med Athletes Own produkter kan du erstatte vask med luftning i forholdet min. to gange luftning for hver vask.



Sveder du rigtig meget, skyl da tøjet op straks efter brug og hæng til tørre



Og OBS: Følg vaskeanvisningen som følger med hvert produkt, nøje.

