Medlemserbjudande från LC-shoppen
Som ett led i LC-s sportsatsning: Träningstopp från Craft, finns i färgerna röd eller svart
samt i en mängd olika storlekar, både damstorlek (se storlek WOMEN’s) med insvängd midja
och större storlekar (se storlek MEN’s) i rakare modell (röd tröja finns inte i Women’s XXXL).
Det är en mjuk topp med bekväm passform, designad för alla typer av träning i ett lätt
material med utmärkt fukttransport. Trycket är i vitt på ryggen. Pris 250 kr

Dunjacka Elevate Scotia: årets trendiga jacka, en ultralätt tunn dunjacka med god isoleringsförmåga. Den väger bara 115 gram, trots det kan du ha jackan året om. Jackan har en smal
passform för att hålla inne värmen närmast kroppen. Den andas och släpper därmed ut fukt
för att förhindra nedkylning. Kvalitativa YKK dragkedjor. Yttertyget är i 100 % 20D nylon och
fyllningen är 80/20 dun. Damstorlekar ända upp till XXL. Finns för Ladies Circles medlemmar i
rött eller grått. Vitt diskret tryck på ärmen: Ladies Circle Sverige. Pris 1250 kr

SIZE/CM
HALF CHEST
CBL
SLEEVE 3 pt
1/2 BOTTOM WIDTH (relaxed)

S
49
61
83
42

SCOTIA LIGHT DOWN JACKET LADIES
M
L
XL
XXL
52
55
58
61
62,5
64
65,5
67
85
87
89
91
45
48
51
54

Half chest: Mät framsidan från ena armhålan till den andra. Måttet är i cm.
CBL: Center back length, mäts från sömmen i nacken och hela vägen ner för att mäta plaggets längd.
Sleeve 3pt: mäts från centrum av jacka, dvs under hakan, och över axeln ner i vinkel till ärmens slut vid handen.
½ bottom: Mått längst ner på jackan, mät från höger till vänster sida, endast framsida.

Så här beställer ni:
Mät vilken storlek ni önskar och gör er klubb-beställning direkt på LC-s webshop. OBS En
beställning/klubb. Jag skickar en faktura till er klubb och ni får hem beställningen direkt till
klubben, innan jul! (En förutsättning för leverans är att LC Sverige beställer minst 50 toppar
respektive 25 jackor.) OBS Sista beställningsdatum 25 november 2013.
Frakten kostar 265-299 kr/beställning (upp till 5 kg). Paketen skickas med Posten och är
spårbara. En liten beställning på något enstaka plagg skickas för lägre fraktkostnad, cirka 6090 kr (ej spårbara).
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker! Först till kvarn!
Vid frågor kontakta mig, Charlotte Melbacke Rosén, lcshop@ladiescircle.se

