
Lithe Vilse
Ny i Vilse? Kanske missade du förra chansen att beställa våra snygga 
Vilse-kläder? Nu kommer en ny chans! Dessutom erbjuder vår spon-
sor SIGN er att köpa ytterligare orienteringsrelaterade produkter till 
riktigt bra priser! Passa på!

Tröja VENT - 220 kr   TUBE / MULTI HEADWEAR - 50 kr
Orienteringströja med nätrygg Det optimala plagget... 

Erbjudande - paketpris Tröja + tube = 250 kr
(Ord pris 299 + 65 kr  = 364 kr) 
ÖVRIGA PRODUKTER - PRISLISTA
Neutrala SIGN-plagg utan Vilse-tryck, men till riktig bra priser! 
Passa på! Gäller bara i samband med denna beställning

•	 SIGN tumkompass, rek utpris 550 kr. Ert pris 440 kr/st. 
•	 SIGN strumpor, rek utpris 189 kr. Ert pris 150 kr/st. 
•	 SIGN	definitionshållare,	lång V/H, rek	utpris	90	kr.	Ert pris 75 kr/st. 
•	 SIGN ol-byxor, svarta, 3/4-dels, rek utpris 299 kr. Ert pris 220 kr
•	 SIGN löpar-tights, svarta, 3/4-dels, rek utpris 299 kr. Ert pris 220 kr
•	 Mer info om resp. produkt hittar du på nästa sida
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S2 Socks är	stickade	av	ett	speciellt	polyamid-fiber	som	gör	att	
dom sitter uppe perfekt under hela passet. Förstärkt framsida 
för dig som orienterare eller gärna springer i skogen. Riktigt 
bekväma strumpor med mjuk underdel. 

    Två olika utseenden 
    - svarta eller Vilse-färger 

SIGNS egenutvecklade definitionshållare har 
blivit en storsäljare tack vare den unika lösningen 
med ZIP-lås för att hålla fukt ute under loppet. 

Mjuk och följsam passform. 
Finns för höger eller vänster  
hand. Gult zip-lås!

SIGN S1 tumkompass
Prisvärd kompass för motionär 
och ungdom. 
- Noggrannhet ± 1°
- Storlek - 89*79*12mm.
- Vridbart hus
- Finns för vänster/höger hand
- Snabbhet – 1 sekund
- Vikt 34g
Vänster eller höger hand. 

Thights S2 är en vidareutveckling av våra tights 
där vi förbättrat passform, funktionalitet och 
material.	Stor	öppen	ficka	bak	–	för	att	förvara	
mobil eller energigel under loppet. Platta söm-
mar för optimal komfort. Mjuka, följsamma tights 
som sitter uppe under hela loppet. 3/4-dels långa 
- perfekt för löpturen, sprintorientering, rockgym-
pan mm

SIGNS ultralätta PRO pants är helt perfekta som 
komplement till era egendesignade tröjor.  Kom-
fortabla, mjuka och följsamma – gör dessa byxor 
till ett givet val för orienterare – men fungerar 
även lika bra för traillopning.Byxorna har nätde-
taljer	för	extra	ventilationsförmåga.	Bakficka	med	
dragkedja för nyckel, extrakompass eller en ener-
gigel. OBS! Helt svarta - för att passa alla klubbk-
läder!


