
FSHKs profilkläder!     
 

VINTERVÄST (art.nr 38011900) Fleecefodrad vinterväst med vattenavvisande finish. Perfekt 
komplement till din Soft Shell-jacka, hood eller fleece. Förlängd rygg som värmer ryggslutet. 
Khakifärgad med FSHKs logga i originalfärger som ryggtryck eller kornblå, marinblå, grå, svart med 
vitt FSHK-tryck. Storlek S-XXL.  Pris ink. tryck och moms: 799 kr. Önskas namntyck på bröstet 
tillkommer 15 kr. 

   

T-SHIRT (art.nr 33001033) Skön tubstickad t-shirt med ribbstickad hals. Förstärkt nack- och axelsöm. 
Tvånålssöm i ärm. Grå med  FSHK-loggan i originalfärger som stort brösttryck. Storlek XS-6XL. Pris 
inkl. tryck och moms: 140 kr  

T-SHIRT DAM (art.nr 33041059 ) Rundhalsad t-shirt i dampassform med korta ärmar. Förstärkta 
axelsömmar. Grå med FSHK-loggan i originalfärger som stort brösttryck. Storlek XS-L. Pris inkl. tryck 
och moms: 180 kr 

 

PROFILMÖSSA KYLE (Clique, art nr. 024131) Dubbel single jersey mössa med sex flatlocksömmar i 
toppen. Svart med svart söm och FSHK-logan i vitt. Pris inkl. tryck och moms. 130 kr 

 

 



KEPS FORCE(GKW art. nr 246)  Armykeps med platt krona, kantband runt om och lufthål i metall för 
extra ventilation. Kort skärm och skön passform. Förböjd kortare skärm, justerbar med 
kardborrespänne bak. Grå med FSHK-loggan fram.  Pris inkl. tryck och moms 140 kr 

       

 

 

PIKÉTRÖJA (art.nr 33051035 ) Piké med bröstficka och kort ärm. Ribbstickad krage och ärmavslut. Vit 
eller gråmelerad. FSHK-loggan i originalfärger som litet brösttryck. Storlek XS-L. Pris inkl. tryck och 
moms: 380 kr 

PIKÉTRÖJA DAM (art.nr. 33071035) Pikétröja i dampassform. Ribbstickad krage och ärmavslut. 
Förstärkt nack- och axelsöm. FSHK-loggan i originalfärger som litet brösttryck. Storlek XS-L. Pris inkl. 
tryck och moms: 380 kr 

 

 

VARSELJACKA (art. nr 40641811) Godkänd som huggarjacka. Varselorange/marinblå. Slitstark, lätt 
och vattenavvisande material.  Hög komfort och optimal funktionalitet. Kortare framtill för maximal 
rörelsefrihet, längre baktill för bättre skydd över ryggslutet. Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 3, 
skyddskläder med hög synbarhet. Ryggtryck med FSHK-loggan i originalfärger. Storlek XS-4XL. Pris 
inkl. tryck och moms: 1300 kr. Önskas namntyck på bröstet tillkommer 15 kr 



VARSELJACKA SOFTSHELL (art. nr 48772516 ) Varselorange el. varselgul/marinblå  Smidig och tunn 
softshelljacka.  Ergonomisk passform som ger mycket god rörelsefrihet. Jackans yttyg är 
vattenavvisande med god andningsförmåga samt har behaglig insida i fleece. Ryggtryck med FSHK-
loggan i originalfärger. Storlek XS-4XL. Pris inkl. tryck och moms: 1300 kr. Önskas namntyck på 
bröstet tillkommer 15 kr 

  
(Softshell, vänster i bild) 

 

Frakt tillkommer. Billigaste fraktalternativet tillämpas. Beställning via telefon eller e-post. Emils Cykel 
& Sport, Hamngatan 6, 54430 Hjo, emil.fredriksson@vitesse.se, 070-4441848  

                                                                                                                                  

 

         

 

  

 

 


