
...BUT
YOU CAN 
STILL RUN!

Sitter du som vi och tänker på hur allt är sig likt, att bara en sak 
egentligen har förändrats: Hela tillvaron.

Vi tror inte du är så sugen på att köpa grejer just nu, troligen skjuter du 
alla beslut, stora som små, på framtiden. Men vi vill bidra till en känsla 
av normalitet  och bejaka det faktum att framtiden finns därborta och 
att vi behöver vara starka, psykiskt och fysiskt, under tiden. 

Så vi jobbar på, anpassar oss men vägrar sluta kommunicera. 
Och vi hoppas att du väljer att göra likadant. 

Glöm inte att det är påsk eller vår eller att människorna omkring 
dig också behöver uppmuntran och små normalitetstecken. Små 
handlingar som blir extra värdefulla när ingen egentligen har väntat 
sig dem.

Beat Fear. Be Strong. BE YOUR BRAND. 

Erbjudandet gäller från 20 april till 30 juni 2020 eller så långt lagret räcker.

V150  
Engineered
1908265 M | 1908264 W

 V150 Engineered löparsko har en luftig överdel i tekniskt avance-
rad mesh som ger mycket bra ventilation vid intensiva löprundor. 
Denna mångsidiga löparsko har dessutom V Energy Foam i mellan-
sulans främre del som ger effektiv stötdämpning och respons, vilket 
innebär att energin som överförs till skon vid markisättningen åter-
förs omgående och ger extra kraft till ditt löpsteg. Skon är byggd 
på en läst som följer fotens naturliga form och är även utrustad med 
anatomisk tåbox samt flexibilitet på rätt ställen för att fotens musk-
ler ska kunna arbeta på ett naturligt, optimalt sätt. V150 Engineered 
har en neutral grundstabilitet för att ge rätt stöd för löpare med ett 
neutralt löpsteg (normal pronation).
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V150 Engineered
1908265 M | 1908264 W
V150 Engineered löparsko har en luftig 
överdel i tekniskt avancerad mesh som 
ger mycket bra ventilation vid intensiva 
löprundor.
Denna mångsidiga löparsko har dessut-
om V Energy Foam i mellansulans främ-
re del som ger effektiv stötdämpning 
och respons, vilket innebär att energin 
som överförs till skon vid markisätt-
ningen återförs omgående och ger extra 
kraft till ditt löpsteg. Skon är byggd på 
en läst som följer fotens naturliga form 
och är även utrustad med anatomisk 
tåbox samt flexibilitet på rätt ställen för 
att fotens muskler ska kunna arbeta på 
ett naturligt, optimalt sätt. V150 Eng-
ineered har en neutral grundstabilitet 
för att ge rätt stöd för löpare med ett 
neutralt löpsteg (normal pronation).

Herrstorlekar:  39,5-50,5 (UK 6-15)
Damstorlekar: 35,5-42 (UK 3-8)

Casual SpringJacket
1908754 M | 1908769 W
1907225 M | 1907226 W

Mjuk vårjacka med hög krage, sidfickor 
med dragkedja och modern, 

casual design.
Finns i färgerna svart och vitt.

Herrstorlekar:  S-4XL
Damstorlekar: XS-XXL

960:-
Pris vid 10 par  exkl moms

750:-
Pris vid 10 st  exkl moms.
Ord pris 1000:-


