
I samarbete med Sportcenter 

KLUBBKLÄDER för AGIAX 

 

1. Jacka: Craft Voyage - softshell 

Material: Mainfabric: 94% Polyester & 6% Elastane. Linning: 87% Polyester 13% Elastane. 

Mesh: 100% Polyester 

Färg: Dam blå, Herr blå, grå/svart eller blå/svart 

Tryck: Stor logga på baksida, liten text ”agility.ax” på framsidan  

Pris: 59€ + tryck (ca. 14€).  Vill vi ha brodyr på jackan blir det dyrare. 

”Varm softshell-jacka med borstad insida. Lång passform ger extra skydd och värme. 

Ergonomisk passform för optimal rörelsefrihet.  

VENTAIR® representerar det senaste inom tekniska material. Det är ett avancerat system 

som skyddar mot väta och vind samtidigt som det ger effektiv ventilation och fukttransport. 

Systemet innefattar tre materialkategorier med specifika egenskaper för olika unika krav.” 

       Dammodell, blå                                                      Herrmodell grå/svart och blå/svart 

 

 

 

 

 

 

 

2. Byxor: Craft Voyage - softshell 

Material: 96% Polyester 4% Elastane 

Färg: Dam och Herr, svart 

Tryck: Text ”agility.ax” på ena byxbenet 

Pris: 49€ + tryck (ca. 7€) 

 

”Varm softshell-byxa med borstad insida. Ergonomisk passform ger optimal rörelsefrihet. Det 

perfekta valet för dig som uppskattar hög komfort.” 
   

                                   Dammodell   Herrmodell 

 

 

 



3. Tröja: Craft Leisure Full Zip Hood – en storfavorit från förra beställningen! 

Material: C232 

Färg: Dam och Herr, blå eller svart 

Tryck: Stor logo bak + liten text ”agility.ax” på framsidan 

Pris: 65€ + tryck (ca. 14€) 

 

”Skön hoodie tillverkad av vårt mjuka och funktionella Flexmaterial. En favorit bland våra 

sponsrade idrottare. - Ergonomisk, elastisk passform - Huva med dragsko.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-shirt: Craft Prime Logo Tee W/M 

Material: 100% polyester 

Färg: Dam och Herr, blå eller svart 

Tryck: Stor logo på baksidan  

Pris: 18,90€ + tryck (ca. 7€) 
 

” Prime Logo Tee vänder sig till aktiva människor som värdesätter hög komfort, bra kvalité 

och som gillar att springa och träna i allmänhet. Denna mjuka och lätta t-shirt ger effektiv 

fukttransport och är utrustad med ergonomisk passform för optimal rörelsefrihet. Craft-logo 
på bröstet. 

 

                 Damomodell, blå och svart                   Herrmodell, blå och svart 

 

 

 

 

 



SALOMON SPEEDCROSS 4 via Sportcenter – omtyckt agilitysko med utmärkt greppförmåga! 

 

Pris: 150€, AGIAX pris 120€ 

Blir vi flera som beställer kan priset diskuteras enligt ovan, 

man väljer vilken färg och storlek man vill ha och så tar dom in så fort det finns i lager.  

Storlekar kan man fara in och prova, vissa färger har de inne. Herrmodellen passar även 

damer med lite bredare fot.  

 

Önskar man annan modell än Speedcross 4, är man välkommen att kontakta Sportcenter. 

Salomon Speedcross i samma prisklass är OK. Passa på att förnya dina agilityskor tillsammans 

med oss!  

 

”Salomon Speedcross 4 är en lättviktskonstruerad trailsko framtagen för optimal komfort, 

hållbarhet och grepp! Skon är uppbyggd med en gjuten EVA mellansula och fotbädd som 

resulterar i låg vikt, god stabilitet samt ergonomisk stötdämpning. För bästa passform är 

Speedcross även försedd med OrthoLite innerfoder som erbjuder god ventilation och ett 

gediget hällås som håller foten på plats.” 

 

Damskor: 

http://www.salomon.com/fi/product/speedcross-4-w.html?article=383097 

 

Herrskor:  

http://www.salomon.com/fi/product/speedcross-4.html?article=383132 

 

 

                             Herrodell                                   Dammodell 

 

 

http://www.salomon.com/fi/product/speedcross-4-w.html?article=383097
http://www.salomon.com/fi/product/speedcross-4.html?article=383132

