
1 

 

TILAUKSET   NONSTOPPINA  

KOKO KEVÄÄN! 

Lähetä tilaus sähköpostilla   hely(at)maremmano-abruzzese.fi 

Tilaus lähtee kun olet maksanut ennakkolaskun seuran tilille.  

Lasku tulee sähköpostiin.  

Tilauksen mukana tulee erillinen lasku postituskuluista lähettävältä yritykseltä. 

 

Erittele tarkasti, mitä tilaat! 

• Naisten collegetakki, väri, koko, lukumäärä 

• Miesten collegetakki, väri, koko, lukumäärä 

• Naisten vetoketjuhuppari, väri, koko lukumäärä 

• Miesten vetoketjuhuppari, väri, koko lukumäärä 

• Lyhyt pipo, väri, lukumäärä 

• Pitkä pipo, väri, lukumäärä 

• Muista laittaa nimesi, lähiosoitteesi, postinumero, postitoimipaikka sekä 

puhelinnumero ja sähköpostiosoite (postitusta varten, tarkista, että ovat oikein!) 

VINKKI COLLEGETAKIN JA HUPPARIN OIKEAN KOON SELVITTÄMISEEN: 

Mittaa leveys ja pituus jostain sinulle sopivasta vaatteesta levittämälle se  

pöydälle ja mittaa leveys vaatteen reunasta toiseen hihojen alapuolelta. Pituus 

mitataan olkapään korkeimmasta kohdasta vaatteen helmaan. Valitse sopivin 

koko mittauksen perusteella taulukosta. 
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Pipoon painetaan oheinen 3 koiraa -logo heijastinpainatuksena,  

rodun nimen kirjasinta muutetaan hieman, jotta onnistuu heijastimena. 

• 95% puuvillaa ja 5% elastaania 

• Paino 250g/m2 

• Kaksinkertainen suora malli  

• soveltuu käytettäväksi kypärän alla.  

• Pituus noin 21 cm.  

• Värit: oranssi, pinkki, sininen,  

valkoinen, tummanharmaa, musta, 

tummansininen 

• Hinta: 19€ 

• Lisäksi postituskulut lähettävältä  

yritykseltä, jotka maksettava erikseen 

lähetyksen mukana tulevalla laskulla. 

• 95% puuvillaa ja 5% elastaania 

• Paino 250g/m2 

• Kaksinkertainen suora malli  

• Takana kaksi muoto-ommelta 

• Pituus noin 26 cm 

• Värit: oranssi, sininen, valkoinen,  

tummanharmaa, musta, tummansininen, 

turkoosi, punainen 

• Hinta: 20,50€ 

• Lisäksi postituskulut lähettävältä  

yritykseltä, jotka maksettava erikseen  

lähetyksen mukana tulevalla laskulla. 



3 

 

• 80% rengaskehrättyä kampapuuvillaa, 20 % polyesteriä. Kolmilankakudonta, pää-

likerros 100% puuvillaa, paino: 280 g/m
2
. Harjattu sisäpinta. Päällystetty vetoketju. 

Pystykaulus.  

• Naisten malli muotoiltu, miesten suora 

• Värit: Musta, valkoinen, tummanharmaa, tummansininen 

• Painatus: 3-koiran logokokonaisuus (kuva yllä), valkoinen painatus paitsi valkoi-

seen musta painatus. . 

• Hinnat: naisten  48,70€, miesten 48,70€ ja miesten isot koot (3XL-4XL) 54,50€ 

• Lisäksi erilliset postitus-

kulut lähettävältä yritykseltä 

KOKO NAISTEN MALLI 

Leveys cm 

NAISTEN MALLI 

pituus cm 

 MIESTEN MALLI 

Leveys cm 

MIESTEN MALLI 

Pituus cm 

XS 45 65,5  51 64 

S 48 67,5  54 66,5 

M 51 69,5  57 69 

L 54 71,5  60 71,5 

XL 57 73,5  63 74 

2XL - -  66 76,5 

3XL - -  69 79 

4XL - -  72 81,5 

LOGOKOKONAISUUS SELKÄÄN 
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KOKO NAISTEN MALLI 

Leveys cm 

NAISTEN MALLI 

pituus cm 

 MIESTEN MALLI 

Leveys cm 

MIESTEN MALLI 

Pituus cm 

XS 45 65,5  51 64 

S 48 67,5  54 66,5 

M 51 69,5  57 69 

L 54 71,5  60 71,5 

XL 57 73,5  63 74 

2XL - -  66 76,5 

3XL - -  69 79 

4XL - -  72 81,5 

• 80% rengaskehrättyä kampapuuvillaa, 20 % polyesteriä. Kolmilankakudonta, pää-

likerros pehmeää puuvillaa, paino: 280 g/m
2
. Harjattu sisäpinta. Päällystetty metal-

linen YKK-vetoketju. Kaksinkertaisessa hupussa kankaanvärinen nyöri. Vahvistet-

tu niskasauma. Oikeanpuolisessa taskussa läpivienti ja kauluksessa lenkit kuulok-

keiden johdolle. 

• Naisten malli muotoiltu, miesten suora 

• Värit: Musta, pinkki, harmaa, tummansininen 

• Painatus: 3-koiran logokokonaisuus (kuva yllä) valkoinen painatus, mikäli vaate 

vaalea musta painatus. 

• Hinnat:  

naisten  47€,  

miesten 47€ ja  

miesten isot koot  

3XL-4XL 52,80€ 

• Lisäksi erilliset postituskulut  

lähettävältä yritykseltä.  

LOGOKOKONAISUUS SELKÄÄN 


