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SPORTKLÄDER MED
FUNKTIONELL DESIGN
Nu erbjuder XRcise en ny BAS-kollektion för allla olika typer av träning,
fitness, gym, löpning och annan sport. Plaggen finns i breda färgpaletter
och är utan yttre märkning som gör det möjligt för organisationer och
företag att sätta sin egna prägel på önskad plats och storlek.
Är det något plagg du saknar är du varmt välkommen att kontakta oss.
XRcise sporkläder är utvecklade i samarbete med nordiska atleter för
att erbjuda designade plagg med hög funktion för både motionärer och
elitidrottare. För kontakt och mer information, gå in på xrcise.com
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- Toppar

Ventilerade för
högintensiv

träning
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Funktions t-shirt panel herr

funktions t-shirt panel dam

En rundhalsad funktions t-shirt för herr. Mesh-detaljer på
baksidan och under armarna för god andningsförmåga och
fukttransport. Tillverkad i slim-fit material som är särskillt
utformad för komfort och bekvämlighet.

En rundhalsad funktions t-shirt för dam. Mesh-detaljer på
baksidan och under armarna för god andningsförmåga och
fukttransport. Tillverkad i slim-fit material som är särskillt
utformad för komfort och bekvämlighet.

Material: 100% polyester. Vikt: 135g/m2.

Material: 100% polyester. Vikt: 135g/m2.

Artikelnummer: XR17011
Storlek: S-XXXL

Artikelnummer: XR17021
Storlek: XS-XL

Vit
Svart
Grafitgrå

Marinblå
Ljusblå
Röd

XRcise

Gul
Ljusgrön

Vit
Svart
Grafitgrå

Ljusblå
Röd
Magenta

Gul
Ljusgrön
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Funktions t-shirt herr
Rundhalsad funktions t-shirt i herrmodell. En performance
t-shirt med goda egenskaper. Hög fukttransporterande
egenskaper, snabbtorkande, slät yta och tillverkad i ett lätt
material. Finns i både solida färger och melerad struktur.

Rundhalsad funktions t-shirt i dammodell. En performance
t-shirt med goda egenskaper. Hög fukttransporterande
egenskaper, snabbtorkande, slät yta och tillverkad i ett lätt
material. Finns i både solida färger och melerad struktur.

Material: 100% polyester. Vikt: 135 g/m2.

Material: 100% polyester. Vikt: 135 g/m2.

Artikelnummer: XR17010
Storlek: S-XXXL

Artikelnummer: XR17020
Storlek: XS-XL

Vit
Svart
Svart melerad
Grafitgrå
Grå melerad
Marinblå
Grön melerad
Ljus grön
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Funktions t-shirt dam

Royal blå
Ljusblå
Kornblå
Blå melerad
Turkos melerad
Lila melerad
Kelly grön
Skogsgrön

Ljuslila
Rosa melerad
Magenta
Röd
Ljus orange
Orange
Gul
Neon grön
Olivgrön

Vit
Svart
Svart melerad
Grå melerad
Marinblå
Royal blå
Turkos
Ljus kelly grön

Ljusblå
Kornblå
Blå melerad
Turkos melerad
Lila melerad
Ljuslila
Orkide

Ljusrosa
Rosa melerad
Magenta
Röd
Ljus orange
Gul
Neon grön
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XRcise

Prestandaplagg
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Klassiska
toppar
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t-shirt bomull herr

t-shirt bomull dam

Klassisk bomulls t-shirt med modern passform i herr.
Skön t-shirt tillverkad i 100 % bomull. Halslinning i bomull/
lycra. Vikt: Vit tröja 160 g/m², färgad tröja 165 g/m².

T-shirt med feminin passform och mjuk känsla. Halslinning
i bomull/lycra. Skön t-shirt tillverkad i 100 % bomull.
Vikt: Vit tröja 160 g/m², färgad tröja 165 g/m².

Artikelnummer: XR17029
Storlek: S-XXXL

Artikelnummer: XR17029
Storlek: XS-XXL

Vit
Svart
Grå melerad

Marinblå
Royal blå
Magenta

XRcise

Röd
Orange
Varmröd
Kelly grön

Vit
Svart
Grå melerad

Marinblå
Royal blå
Magenta

Röd
Orange
Varmröd
Kelly grön
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ELEKTRISK

CAMO

10

Sportkollektion - Camo toppar |

Funktions t-shirt camo herr

Funktions t-shirt camo dam

Rundhalsad tuff och helmönstrat “camo” funktions t-shirt i
herrmodell. Lätt, ventilerad, snabbtorkande och med goda
fukttransporterande egenskaper.

Rundhalsad tuff och helmönstrat “camo” funktions t-shirt i
dammodell. Lätt, ventilerad, snabbtorkande och med goda
fukttransporterande egenskaper.

Material: 100% polyester. Vikt: 135g/m2.

Material: 100% polyester. Vikt: 135g/m2.

Artikelnummer: XR17015
Storlek: S-XXXL

Artikelnummer: XR17025
Storlek: XS-XL

Camo grafitgrå
Camo grå
Camo royalblå

Camo ljusblå
Camo lila
Camo rosa

XRcise

Camo orange
Camo grön

Camo grafitgrå
Camo grå
Camo royalblå

Camo ljusblå
Camo lila
Camo rosa

Camo orange
Camo grön
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Vilka delar
väljer du?
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tights camo dam

XRcise

fitness linne dam

Tuffa tights med “camo” mönster i dammodell, finns i olika
färger. Hög linning för bästa komfort. Praktiskt liten ficka
på insidan för exempelvis mynt eller nyckel.

Fitness linne i dammodell med hög fukttransporterande
egenskaper. Kontrastfärg i halsringning och armhålor.
Nätpanel i övre delen av ryggen för extra ventilation.
Brottarrygg, lätt och snabbtorkande linne.

Material: 90% polyester 10% elastan. Vikt: 250 g/m2.
Material: 100% polyester. Vikt: 135 g/m2.

Artikelnummer: XR17032
Storlek: XS-XL
Camo grafitgrå
Camo rosa

Artikelnummer: XR17023
Storlek: XS-XL
Camo ljusblå
Camo lila

Vit
Svart
Svart/grafitgrå

Svart/röd
Svart/magenta
Svart/grön

Magenta/svart
Lila/grafit grå

Grafitgrå/ljusblå
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- Tights & toppar

						TRÄNA I

FÄRGER
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tights dam

XRcise

sportlinne dam

Färgstarka tights för dam med elastan. Hög linning
för bästa komfort. Praktiskt liten ficka på insidan för
exempelvis mynt eller nyckel.

Ett funktionellt sportlinne med goda fukttransporterande
egenskaper. Brottarrygg med resårband. Lätt, ventilerande
och snabbtorkande.

Material: 90% polyester 10% elastan. Vikt: 250 g/m2.

Material: 100% polyester. Vikt: 135g/m2.

Artikelnummer: XR17033
Storlek: XS-XL

Artikelnummer: XR17027
Storlek: XS-XL

Flera färger

Vit
Svart
Grafitgrå

Ljusblå
Röd
Magenta

Lila
Ljusgrön
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melerade tights dam
Melerade tights i dammodell med elastan. Hög linning för
bästa komfort. Praktiskt liten ficka på insidan för exempelvis
mynt eller nyckel. Material: 90% polyester 10% elastan.
Vikt: 250 g/m2.

Artikelnummer: XR17031
Storlek: XS-XL

Svart
Grafitgrå
Grå
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Ljusblå
Rosa
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fitness 3/4 tights dam
3/4 tights i dammodell med elastan. Svarta med kontrast
sömmar eller hel svarta. Hög linning för bästa komfort.
Praktiskt liten ficka på insidan för exempelvis mynt eller
nyckel. Material: 90% polyester 10% elastan.
Vikt: 250 g/m2.

Artikelnummer: XR17030
Storlek: XS-XL

Svart

Svart/magenta
Svart/ljusgrön
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- Fleecejackor

Fleecejacka herr
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Fleecejacka dam

En mjuk och skön huvtröja med dragkedja. Bra passform i herrmodell. Huva med hög hals som fungerar som
hakskydd. Kontrastkant runt armslut och huva.

En mjuk och skön huvtröja med dragkedja. Bra passform i dammodell. Huva med hög hals som fungerar som
hakskydd. Kontrastkant runt armslut och huva.

Två yttre fickor. Sidopaneler för monterade effekt.
Borstad invändigt och en stickad look utvändigt.

Två yttre fickor. Sidopaneler för monterade effekt.
Borstad invändigt och en stickad look utvändigt.

Material: 100% polyester. Vikt: 280g/m2.

Material: 100% polyester. Vikt: 280g/m2.

Artikelnummer: XR17071
Storlek: S-XXL

Artikelnummer: XR17081
Storlek: XS-XL

Grafitgrå/svart

Grå melerad/svart

Grafitgrå/svart

Grå melerad/svart

Röd/svart

Ljusblå/svart

Röd/svart

Ljusblå/svart
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XRcise

STICKADE
FLEECEPLAGG
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- Vindjackor

LYS UPP
IMÖRKRET
Vind-/skaljacka
En riktigt lätt soft shell jacka med perfekt passform.
Finns i både herr- och dammodell. Fungerar till all typ av
träning i alla typer av väderförhållanden.
Praktiska fickor, reflex-piping över axlar och rygg.
Elastiska ärmslut samt huva med hög hals som skyddar
hakan. Finns i svart och neongrön. Tillverkad i 100% polyester. Vikt: 135 g/m2.

Svart
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Neongrön

Artikelnummer herr: XR17070
Storlek: S-XXXL
Artikelnummer dam: XR17080
Storlek: XS-XL

Sportkollektion - Vindjackor |

Herrmodell

XRcise

Dammodell
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- Väskor & accessoarer

Ryggsäck xr
Funktionell ryggsäck i svart och grått. Förstärkt botten.
Mönsterdetaljer i ton-i-ton tryck, reflexdetaljer för god synlighet i
mörker. Rejäla spännrämmar och dragskor. One-size. Art: XR17101

necessär xr
Necessär med många fickor för alla badrumsprodukter. Svart med
gråa detaljer, samt blåa dragskor. One-size. Art: XR17103

Sportbag
En stor sportbag med praktiska fickor och bekväm axelremm. Svart
med vita XRcise logotyper. Även perfekt som weekendväska.
Art: XR17105
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datorväska xr
Praktisk datorväska i svart med gråa detaljer. En rejäl och justerbar
axelremm samt många fickor, One-size. Art: XR17102

portfolio xr
Portfolio för dator, pärmar med mera. Stilren i svart med gråa detaljer.
Tre dragkedjor med olika fack. Art: XR17104

ryggsäck
Enkel ryggsäck i svart med vita XRcise logotyper. Praktisk utanpåliggande ficka i nät för exempelvis vattenflaskan. One-size.
Art: XR17106
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vattenflaska
Snygg vattenflaska i svart och grått. Kork i mjukplast samt bra grepp i
mjukplast. Volym: 0,75 liter. Art: XR1710

beanie
Tunn mössa med XRcise tryck framtill. Unisex och one size.
Finns i svart och vitt. Art: XR17108

svettband
Svettband för handled och panna. Froté material med bra uppsugningsförmåga. Finns i svart och vitt. Broderad XRcise logotyp. Art: XR17110

XRcise

mobilhållare
Praktiskt tillbehör till mobilen vid träning. Vattenavstötande funktionsmaterial som håller sig fräscht länge. Sportarmband med justerbart
och bekvämt fäste. Passar de flesta smartphones och iphones.
Art: XR17107

keps
Svart keps med vita detaljer i ventilationssömmar samt piping på
skärmen. Broderad XRcise logotype på vänster panel. Justerbart spänne
bak. One-size. Art: XR17109

hårband
Tunt hårband som håller håret på plats. Finns i vitt och svart. Tryckt
XRcise logotyp. Levereras i 2-pack. Art: XR17111
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HUVUDKONTOR

STOCKHOLM

OSLO

PRODUKTION
& LOGISTIK

SHANGHAI

NeH Svenska AB
Nasta Herrgård
702 27 Örebro
Sweden

NeH Svenska AB
Skeppargatan 7
114 52 Stockholm
Sweden

NeH AS
Vollsveien 4B
1366 Lysaker
Norway

NeH Logistics Center
Kundvägen 10
702 36 Örebro
Sweden

NeH Shanghai
Hongqiao E-Manor,
No.1189,Wuzhong Road,
Shanghai, China, 201103

+46 19 146000
info@neh.com
www.neh.com

+46 8 979797
info@neh.com
www.neh.com

+47 90 183032
info@neh.com
www.neh.com

+46 771 146000
logistics@neh.com
www.neh.com

+86 (0) 21 6090 6955
+86 (0) 21 6090 6955*101
www.neh.com

