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Produkter

Unisex

T-shirt: 199 kr

Long sleeve: 249 kr

Shorts: 199 kr

Joggers: 349 kr

Kids

T-shirt: 199 kr

Long sleeve: 249 kr

Shorts: 199 kr

Joggers: 299 kr

Cap:
199 kr



Unisex

T-shirt: 199 kr, 100% cotten

Storlekar:
S 36/38" M 38/40" L 41/42" XL 43/44" 2XL 45/47"

Long sleeve: 249 kr, 100% cotten

Storlekar:
S 35/37" M 38/40" L 41/43" XL 44/46" 2XL 47/49"



Shorts: 199 kr, 63% polyester, 37% polyester

recycled
Storlekar:
S 30" M 32" L 34" XL 36" 2XL 38"

Joggers: 349 kr, 98% cotton, 2% elastane

Storlekar:
S 32" M 34" L 36" XL 38" 2XL 40"



Kids

T-shirt: 199 kr, 100% organic cotton

Storlekar:
(S) 5/6 år 28"    (M) 7/8 år 30"   (L) 9/11 år 32" (XL) 12/13 år 34"
(Aningen mindre i storlekarna)

Long sleeve: 249 kr, 80% ringspun cotton,

20% polyester
Storlekar:
(S) 5/6 år 28"    (M) 7/8 år 30" (L) 9/11 år 32" (XL) 12/13 år 34"
(Aningen mindre i storlekarna)



Shorts: 199 kr, 100% polyester

Storlekar:
(S) 5/6 år (M) 7/8 år (L) 9/11 år (XL) 12/13 år
(Aningen mindre i storlekarna)

Joggers: 299 kr, 80% ringspun cotton, 20%

polyester
Storlekar:
(S) 5/6 år 20"    (M) 7/8 år 22" (L) 9/11 år 24" (XL) 12/13 år 26"
(Aningen mindre i storlekarna)



Cap: 199 kr, 100% heavy brushed cotton drill

Storlek:
Passar alla åldrar 6 år och uppåt. Med hjälp av ett justerbart spänne kan du forma storleken efter
ditt huvud.



Så funka det:

Om du är intresserad av att skaffa dig någon eller några av dessa plagg hör du av
dig till våran kontaktperson nedan via telefon (sms) eller mail, eller någon av våra
sociala medier. I meddelandet skriver du vem som skall ha plagget/plaggen (för och
efternamn) och respektive storlek.

Betalningen efter sker via Swish. Swish numret är 0760181873 (Robin), OBS! inte
till FRS numret i hallen. I Swich meddelandet skriver du också för och efternamnet
på personen som skall ha plagget/plaggen.

Vi beställer utifrån antalet som vill ha och det är först när du har betalat in och fått ett
bekräftelse på mail, sms eller någon av social medier, beställning kommer att läggas.
Sista dagen att beställa är fredagen den 6 augusti.

Alla plagg som beställs kommer sedan kunna hämtas i FRS hallen (energigatan 23).
Om du absolut inte har möjligheten att komma förbi hallen kan vi skicka via posten
mot en extra fraktavgift. Vi meddelar när allt är klart!

Prova kläder?

Innan du beställer kläder har du möjligheten att prova olika storlekar för att se vilken
storlek som passar om du är osäker. Det kommer att finnas möjlighet att prova
kläder på alla FRS aktiviteter (Opengym, ute träningar mm).

Kontakt person:

Robin Jacobsson
Mail: robin.jacobsson@outlook.com
Tel: 0760181873 (sms)

Sociala medier

Youtube Instagram Facebook(FRS)

mailto:robin.jacobsson@outlook.com
https://www.youtube.com/channel/UC1DWxRr6oYRtylzhI3eUOQA
https://www.instagram.com/team_aspera/?hl=en
https://www.facebook.com/groups/kungsbackaparkour

