F.C. Gierle
Kledij seizoen 2017-2018

pasdagen 23 & 24 juni van 18u00 tot 20u00 in de kantine
aangeduide prijzen zijn excl. bedrukking €5

Elite Polyester trainingspak
Kids
Volw

116 tot 164
S tot XXL

(105103-5200)

€ 45.00
€ 50.00

100% polyester
binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort
steekzakken met rits in jack en broek
jack met mesh-inzet en elastische boord in taille en mouwen.
geborduurde logos, geprinte chevrons
broek heeft aansluitende pijp met rits

Elite T-Shirt
Kids
Volw

(160100-5200)

116 tot 164
S tot XXL

€ 18.00
€ 19.00

100% polyester Climatec
sneldrogend stretchmateriaal
lichaamsvocht wordt optimaal getransporteerd
mesh-inzet aan de achterzijde
geborduurd logo op de borst, geprinte chevrons op mouwen

Opwarming T-Shirt
Kids
Volw

116 tot 164
S tot XXL

(110106-5200)

€ 15.00
€ 18.00

100% polyester Climatec
lichaamsvocht wordt snel getransporteerd, huid blijft droog
voorzien van rib kraag
functionele mesh-inzet aan de zijkant
voorzien van geprint zilveren Hummel logo
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Trui
Kids
Volw

(108104-5200)

116 tot 164
S tot XXL

€ 31.00
€ 36.00

100% polyester
binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort
modieuze ribbord
kraag van ribmateriaal
mesh-inzet aan de achterzijde
geborduurd logo op de borst, geprinte chevrons op mouwen

Polo
Kids
Volw

(163111-7290)

116 tot 164
S tot XXL

€ 18.00
€ 24.00

100% polyester Climatec
lichaamsvocht wordt snel getransporteerd, huid blijft droog
voorzien van rib kraag
functionele mesh-inzet aan de zijkant
voorzien van geprint zilveren Hummel logo

Short
Kids
Volw

(120114-2500)

116 tot 164
S tot XXL

€ 13.00
€ 13.00

100% polyester Climatec
lichaamsvocht wordt snel getransporteerd, huid blijft droog
voorzien van rib kraag
functionele mesh-inzet aan de zijkant
voorzien van geprint zilveren Hummel logo

Kousen
Kids
Volw

(440122-5200)

25/29 tot 30/35
36/40 tot 45/48

€ 8.50
€ 9.00

86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide
perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort
kleurvast, krimpvrij en duurzaam
elastische boord
achterzijde voorzien van mesh-breiwijze
anatomische voet met ultra comfort voetbed
naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen
links-rechts aanduiding op de onderzijde
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All Weather Top
Kids
Volw

(154002-5800)

116 tot 164
S tot XXL

€ 22.00
€ 25.00

Shell: vervaardigd uit 100% nylon
Lining: vervaardigd uit 100% polyester mesh
Mouwen gevoerd met 100% polyester tafetta
Kraag van ribmateriaal en shell-materiaal
Wind- en waterafstotend
Onderzijde voorzien van aansnoerkoord met stopper
Elastische manchetten

Softshell Jack
Volw

(150000-5200)

S tot XXXL

€ 58.00

shell: vervaardigd uit 100% Polyester Softshell
kraag: binnenzijde van ventilerend mesh-materiaal
twee steekzakken met rits
borstzak met rits
manchetten met rubberen klittenbandsluiting
elastisch koord met stopper aan onderzijde
luxe SBS-rits aan de voorzijde

Regenvest
Kids
Volw

(154001-8500 )

116 tot 164
S tot XXL

€ 33.50
€ 36.00

body: 100% nylon met coating 600mm
voering: 100% polyester mesh
voering mouwen en binnenzak: 100% polyester tafetta
wind-en waterafstotend
twee steekzakken met rits
aansnoerkoord met stopper in de boord
SBS-rits aan de voorzijde met beschermende overslag in de hals
verborgen capuchon en printplaatopening
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Voetbaltas
Klein
Groot

(184829-5000)
(184828-5000)

€ 30.00
€ 35.00

Klein:
vervaardigd uit 600D Polyester
afmetingen 35x30x38 cm
2 schouderbanden
voorzien van schoenenvak
opbergvakje met rits in binnenkant
meshpocket en pocket met rits aan de zijkanten
studs aan de onderkant

Groot:
vervaardigd uit 600D Polyester
afmetingen 50x32x48 cm
diagonale schouderband
u-vormige rits aan bovenzijde
voorzien van schoenenvak
opbergvakjes met rits op zijkanten en in binnenkant
studs aan de onderkant

Hoe bestellen?
Bestellen kan via email naar Peter Verlinden (verlinden_peter@hotmail.com)
Vermeld steeds aantal, artikelnummer en gewenste maat.
Betaling contant bij levering
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