
SVK Mellansvenska

PROFILKLÄDER

SVK Mellansvenska har tagit fram en kollektion av profilkläder för våra medlemmar. Vi hoppas att 
alla kan finna något som passar för just dig. Vi hoppas att det kan vara ett bidrag till 
sammanhållning och att vi syns för de som ännu inte är medlemmar.

Katalog
Denna katalog kan du ladda ner och skriva ut för att se närmare på våra olika profilprodukter.

Köp
Kepsar, Multiwear, Logoband och Vattenflaskor kommer vi att beställa hem så att de kan köpas 
vid våra prov och andra arrangemang. På hemsidan finns kontaktpersoner som du kan kontakta 
för att köpa dessa produkter. 

Betalning ska göras på plats med Swish till SVK Mellansvenska 123 543 8627. Märk betalningen 
med namn + Profil22

Beställning
Bergans jacka Letto och Luxury stretch polo beställas på beställningsformuläret. Vi kommer att 
skicka in en gemensam beställning på dessa produkter. Frakten ingår i priset och kläderna 
kommer att skickas direkt hem till dig. Betalning ska ske i förskott med Swish.

OBS! Beställningsfrist är nu på SÖNDAG 21 AUGUSTI
Länk till beställningsformulär hittar du på hemsidan under Profilkläder i huvudmenyn

LOGO
Så här ser logotypen ut som vi kommer att trycka på SVK Mellansvenskas profilkläder

Så här kan de se ut (bilden är montage 
och visar inte exakt som det blir)



BERGANS LETTO V2 3L JACKET 
HERR
Letto är mycket lätt, tar minimalt med plats i 
packningen och är utrustad med det väl 
beprövade Dermizax®-membranet, som ger 
enastående skydd mot regn och vind. Långa 
ventilationsdragkedjor under armarna och 
frontfickor i mesh ger optimal 
ventilationsförmåga.

Färger: Svart/Marin

Storlekar: S, M, L, XL, XXL

PRIS 1 650 kr, levereras med tryck SVK. Fri frakt

BERGANS LETTO V2 3L JACKET 
DAM
Letto är mycket lätt, tar minimalt med plats i 
packningen och är utrustad med det väl 
beprövade Dermizax®-membranet, som ger 
enastående skydd mot regn och vind. Långa 
ventilationsdragkedjor under armarna och 
frontfickor i mesh ger optimal 
ventilationsförmåga.

Färger: Svart/Marin

Storlekar: S, M, L, XL, XXL

PRIS 1 650 kr, levereras med tryck SVK. Fri frakt

Se mer information på www.bergans.com/se/



LUXURY STRECTH POLO
Forest Green. Den ultimata pikén, helt enkelt. 
Tyget är en blandning av bomull/elastan vilket 
ger maximal komfort och perfekt passform.

Färger:  Grön, Mörkgrå, Ljusgrå

Storlekar: S, M, L, XL, XXL

PRIS 400 kr, levereras med tryck SVK



KEPS
Keps i kraftig amerikans premium akryl som är både mjuk och slittålig. Strukturerad front och förböjd
skärm i plast med en kontrastfärg under skärmen. Basebollmodell med 6 paneler och kardborrspänne
bak för justerbar storlek

Färger:  Kamo, Marinblå , Svart, Grön

Storlekar: en storlek

PRIS 150 kr, levereras med tryck SVK



LOGOBAND I BOMULL
Logoband med karbinhake i metall. Bandet 
är 20 mm brett. 

Färger:  Vit med SVK tryck

PRIS 25 kr, levereras med tryck SVK

VATTENFLASKA
Vattenflaska i BPA-fri TRITAN-plast. 
Textilöglan på skruvkorken gör att den är 
enkel att bära med sig. Passar i de flesta 
mugg och flaskhållare. Flaskan är enkel att 
rengöra. Vi rekommenderar inte 
maskindisk. Volymen är 560ml. Kolsyrad 
dryck rekommenderas ej.

Färger:  Blå med SVK tryck

PRIS 80 kr, levereras med tryck SVK

MULTIWEAR
Multifunktionellt plagg med tryck. Kan 
bäras som scarf, halsduk, mössa, 
pannband m m. Perfekt vid alla 
utomhusaktiviteter. Levereras i 
polybag med tryckta instruktioner. 
design.

Färger:  Blå, Svart med SVK tryck

PRIS 50 kr, levereras med tryck SVK


