
Trimtex Element treningsdress. Leveres i dame og unisex modell. 
Meget lett og teknisk treningsdress med ergonomisk passform.  

Jakken er laget i et vindtett og vannavisende materiale og har samtidig store ventilasjonssoner. Det 
gjør at du kan trene hardt og likevel ikke føle deg svett og klam.  Materialet er elastisk noe som gjør 
den svært behagelig og allsidig i bruk. En perfekt jakke for både langrenn og løping. 

Buksen er vindtett og vannavisende i front som gir god beskyttelse mot nedkjøling. Pustende 
materiale bak gir gode ventilerende egenskaper. Den ergonomiske passformen, elastiske materialer 
og fasongsydd kne sikrer meget god passform og komfort, samtidig som det gir optimal 
bevegelsesfrihet. Refleksdetaljer gir sikker trening i mørket. 

 Trimtex Element Plus treningsdress. Leveres i dame og unisex modell. 
Samme info som som Trimtex Element, men denne er har børstet innside (foret) som gjør 
treningsdressen varm og behagelig på kalde dager. 

Trimtex Element Plus vest leveres kun som Element Plus. Leveres i dame og unisex modell. 
Merk at vesten kommer i to varianter. Dersom du hører til MOI langrenn velg den som er merket 
Farge : Spesial m/sponsorlogo. Denne vesten trykkes med LANGRENN på ryggen og sponsorlogoer i 
front. 
Hører du til andre grupper velg Farge: Standard. Denne leveres da uten ekstra trykk på rygg og i 
front. 

Trimtex Vision Racetights leveres som 2 delt og heldress. Begge leveres i dame og unisex modell. 
En skidress med super komfort og bevegelsesfrihet. Den har ventilasjonspaneler i svettesoner som 
gjør at dressen ikke gjør deg kald til tross for at du holder høyt tempo og svetter godt. 

  

Størrelser: 

Barn: 130-160 cm 

Dame: XS-XXL 

Unisex: S-XXXL 

 

 

 

 

 

NB! Størrelsene på er smal og flere vil oppleve at de må bestille en størrelse enn hva de bruker til 
vanlig. Dette gjelder spesielt Trimtex Element treningsdress. Derfor er det viktig at dere som ønsker 
bestille, prøver klærne først. 



Priser 
 
Overtrekksdresser 
 
Element jakke kr 899,- 
Element jakke barn (130-160 cm) kr 799,- 
 
Element bukse  kr 549,- 
Element bukse barn (130-160 cm) kr 499,- 
 
Element Plus jakke  kr 999,- 
Element Plus jakke barn (130-160 cm) kr 849,- 
 
Element Plus bukse  kr 599,- 
Element Plus bukse barn (130-160 cm) kr 499,- 
 
Element Plus Vest  kr 699,- 
Element Plus Vest barn (130-160 cm) kr 599,- 
 
Konkurransedresser Ski 
 
Vision racing shirt kr 649,- 
Vision racing tights kr 599,- 
Vision racing hel dress kr 1249,- 
 
Biathlon racing shirt kr 799,- 
Biathlon racing tights kr 649,- 
 
Ambition racing shirt kr 499,- 
Ambition racing tights kr 349,- 


