
UPEA TAIDO 50 VUOTTA SUOMESSA
JUHLAHUPPARI - KUSTOMOI OMASI!

78 / 55€ kpl

 

AUTHENTIC HUPPARI
• Materiaali: 80 % rengaskehrättyä kampapuuvillaa, 20 % polyesteriä
• Paino: 280 g/m²
• Kolmilankakudonta, päälikerros pehmeää puuvillaa
• Kaksinkertaisessa hupussa kankaanvärinen litteä nauha
• Kengurutaskussa läpivienti ja kauluksessa lenkit kuulokkeiden johdolle
• Harjattu sisäpinta
• Miesten koot XS - 4XL, Naisten koot XS-XL, lasten koot 104-164 cm
• Saatavilla naisten ja miesten mallit sekä lapsille omat!
• Aikuisten malli 78€, lasten malli 55€

Kustomoi juhlahupparisi: Valitse 10 väristä
itsellesi sopivin ja päätä itse brodeerausväri:

valkoinen, harmaa tai musta.



SUOSITTUA KANJIHUPPARIA SAA
VIELÄ - TILAA OMASI NYT!

78 / 55€ kpl

 

AUTHENTIC VETOKETJUHUPPARI
• Materiaali: 80 % rengaskehrättyä kampapuuvillaa, 20 % polyesteriä
• Paino: 280 g/m²
• Kolmilankakudonta, päälikerros pehmeää puuvillaa
• Kaksinkertaisessa hupussa kankaanvärinen nyöri
• Päällystetty metallinen YKK-vetoketju mahdollistaa ison etupainatuksen
• Vahvistettu niskasauma
• Oikeanpuoleisessa taskussa läpivienti ja kauluksessa lenkit kuulokkeiden johdolle
• Harjattu sisäpinta
• Miesten koot XS - 4XL, Naisten koot XS-XL, lasten koot 104-164 cm
• Saatavilla naisten ja miesten mallit sekä lapsille omat!
• Aikuisten malli 78€, lasten malli 55€

Selässä iso kaksivärinen brodeeraus, jossa
kanjeilla "taido"
Oikeassa rinnassa teksti "Taido Finland"
Lisähinnalla oma sukunimi brodeerattuna
vasempaan rintaan (3,50e)

Merkkaukset:

 



95

UPEA TAIDOREPPU TREENEIHIN JA
VAPAA-AIKAAN

SLX 30 L REPPU/KASSI
Materiaali: 600D RIpstop- ja 
hunajakennopolyesteriä
Koko: 54 x 27 x 34 cm
Tilavuus: 30 litraa
 Kevyt ja kestävä
Vettähylkivä
Sopii useimpien lentokoneiden 
matkustamoon

Heijastavat Taido -kanjit toisessa
sivutaskussa
Heijastava Taido -länsimaisin kirjaimin
toisessa sivutaskussa
Suomen lippu päällitaskussa
Oma nimi (max. 5 kirjainta) päällitaskussa
Merkkausvärivaihtoehdot: 
Oranssi mustalla pohjalla
Harmaa mustalla pohjalla
Musta oranssilla pohjalla

Muunneltavien hihnojen ansiosta 
kassia voi käyttää reppuna ja kassina
Pehmustettu kantokahva
Toisessa päädyssä kahva, joka 
helpottaa laukun nostamista hyllylle



IRTOMERKIT KRUUNAAVAT NIIN 
VAATTEEN KUIN LAUKUNKIN

IRTOMERKIT

10    /kpl
Brodeeratuilla irtomerkeillä saat näyttävyyttä vaatekaapista jo löytyviin asuihin.
Mikset kiinnittäisi merkkiä vaikka treenikassiin? Valittavanasi on kuusi erilaista

heijastavaa merkkiä. Ota vaikka kaikki! Kuvassa saatavilla olevat värimallit,
kuvat ovat aidoista irtomerkeistä. Merkit tuovat turvaa, sillä merkeissä on joko

heijastava taustakangas tai heijastavalla langalla tehty brodeeraus.

TYYLIKKÄÄT HEIJASTINMERKIT TUOVAT TURVAA TREENIMATKOILLETYYLIKKÄÄT HEIJASTINMERKIT TUOVAT TURVAA TREENIMATKOILLE
JA ULKOILUUN, KUN KIINNITÄT NE NÄKYVILLE!JA ULKOILUUN, KUN KIINNITÄT NE NÄKYVILLE!


