
HIMOS WINTER TRAIL -
TUOTETARJOUKSET: 
Myyntipiste paikalla pe-la 17.-18.1.2020 kilpailukanslian 
läheisyydessä. Allaolevien tuotteiden lisäksi paljon muuta 
tavaraa edullisin tarjoushinnoin. 

 Bridgedale Stormsock LW BOOT  40,00 € (59.90,-) 

Täysin vedenpitävä sukka juoksuun, retkeilyyn, pyöräilyyn miehille ja 
naisille. Sukka toimii parhaiten viileissä ja märissä olosuhteissa, joissa 
jalkojen pitää pysyä lämpiminä ja kuivina. Sukan varsi on puoleen 
sääreen ja siinä on paksummalla merinovillaneuloksella pehmustettu 
päkiä, kantapää ja nilkka.

Sukan uloin kerros on neulottu Nylon-kuidusta, joka suojaa jalkaa ja 
kuivuu nopeasti. Sukassa on HydroTech-kalvo joka siirtää kosteuden 
pois jalasta, mutta ei päästä kosteutta ulkopuolelta sukkaan. Sukan 
sisäpinta on yhdistelmä merinovillaa, polyesteria, nylonia ja lycraa. 
Merinovilla on lämmin ja mukavan tuntuinen sekä tuntuu lämpöiseltä 
myös kosteana.


Bridgedale Storm Sock Heavyweight Knee  49,90 € 
(69,90,-) 
Täysin vedenpitävä sukka retkeilyyn, pyöräilyyn ja ulkoiluun miehille ja 
naisille. Sukka toimii parhaiten viileissä ja märissä olosuhteissa, joissa 
jalkojen pitää pysyä lämpiminä ja kuivina. Sukassa on polvimittainen 
varsi ja se on kauttaaltaan paksua merinovillaneulosta.

Sukan uloin kerros on neulottu Nylon-kuidusta, joka suojaa jalkaa ja 
kuivuu nopeasti. Sukassa on HydroTech-kalvo joka siirtää kosteuden  
jalasta, mutta ei päästä kosteutta ulkopuolelta sukkaan. Sukan 
sisäpinta on yhdistelmä merinovillaa, polyesteria, nylonia ja lycraa. 
Merinovilla on lämmin ja mukavan tuntuinen sekä tuntuu lämpöiseltä 
myös kosteana.


Ulvang Training Windblock tights Ms/M 99€ 
(149,-) 

Tekninen merinovillainen juoksutrikoo tuulensuoja kerroksella. 	
Täydelliset juoksuun, hiihtoon. kylmille keleille 




	 	 Ulvang Training Tights 79 € (119,-) 
 

Tekninen merinovillainen juoksutrikoo. Miehille ja naisille 	 omat 	
	 	 mallinsa. Muuttuviin keleihin ja kaikenlaisiin 		 	 	
	 	 olosuhteisiin. Erittäin miellyttävä päällä. 300g merinovilla


VJ Sarva Xero 5 129 € 

Testimenestyjä Sarva Xero on kevyt ja ketterä talvinastari.


Talviolosuhteisiin suunniteltu pohjakuviointi ja 20 
kovametallista TähtiNastaa varmistavat turvallisen 
juoksemisen talviolosuhteissa. Kannassa ja päkiällä on 
Poron® vaimennus. Päällinen on tuulenpitävä ja vahvasti 
vettähylkivä.


Xero sopii neutraalisti askeltavalle juoksijalle. Kenkä toimii 	
	 	 	 parhaiten päkiä- ja tasa-askelluksen omaavalla juoksijalla. 	 	
	 	 	 Droppi on 8 mm. Lesti on laajuudeltaan normaali. Hyvin 	 	
	 	 	 rullaava tossu innostaa vauhtihurjasteluun.


VJ Sarva Xante 129 € 

Xante on VJ:n täysin uusi hyvin vaimennettu talvinastari, 
josta kuitenkin löytyvät tutut Sarva-ominaisuudet: 
TähtiNastat, Poron®vaimennus kannassa ja päkiällä, hyvä 
istuvuus, Fitlock-tuki kengän sisäsyrjällä.


Xante sopii neutraalisti askeltavalle juoksijalle. Kenkä toimii 
sekä kanta- että päkiäaskelluksessa. Droppi on 10mm. 	

Lesti on normaali, mutta varpaille löytyy mukavasti tilaa.


VJ Sarva Devil 4 129 € 

VJ Sarva Devil 4 sopii vauhdikkaaseen juoksuun niin 
talvella kuin kesällä. TähtiNastat varmistavat hyvän pidon. 
Kenkä on kanta- ja päkiävaimennettu. Sisäsyrjän Fitlock 
antaa tukea ja suojaa jalalle. Päällinen kestää myös 
suunnistusmaastossa ja on vettähylkivä. Devil 4 sopii 
neutraalisti askeltavalle juoksijalle. Kenkä toimii parhaiten 
päkiäaskelluksen omaavalla juoksijalla. Päkiän ja kannan 
nettokorkeusero on 4 mm. Lesti on kapea/medium.




TSL Trek säärystin 35 € (44,90,-) 

Säärystin, jolla suojaat lian tai lumen pääsemisen kenkään.

Kokopitkä vetoketju läppälistalla helpottaa pukemista.

Materiaali hyvin kulutusta kestävä ja vettä hylkivä 420D polyamidi 
PU.

Pohjahihna ei kuluta kengänpohjaa.


Swix Menali Insulated Shorts 59 € (79,-)


Uudistettu, edeltäjäänsä pidempilahkeinen toppahortsi.

Pitää lämpöisenä mainion ilmavan eristyksensä ansiosta. 	
Tyylikästä toppatikkiä. Sivuilta löytyvät täyspitkät vetoketjut, 
takana on kevyttä Softshelliä. Joustopaneelit lisäävät 
käyttömukavuutta ja liikkuvuutta.


	 	 



