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RUNNING JACK
Laat je niet tegenhouden door slechte omstandigheden.
• Binnenkraag van zacht functioneel materiaal
• Inzetstukken van mesh opzij voor een perfect
lichaamsklimaat
• Inzetstukken van ventilerend materiaal op de rug
• Windwerend en waterafstotend
• Dames: Getailleerde damessnit
Materiaal: 		
Inzetstukken:
Voering: 		

Kinderen:
Heren:
Dames:

100% polyester
100% polyester
100% polyester

Mt. 128-164
Mt. S-XXXL
Mt. 34-48

EUR
EUR
EUR

52,-*
57,-*
57,-*
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Heren/kinderen:
Dames:

Heren/kinderen:
Dames:

Actie geldig vanaf 15/01/2022 t.E.M. 15/03/2022

8060704
8060701

8060705
8060702

rood/zwart

8060706
8060703

new royal/wit

8331901
8331907

8331902
8331908

zwart

zwart/wit

8331903
8331909

grey melange

8331904
8331910

rood

new white

RACE LINE 2.0 RUNNING
LONGSLEEVE
Functioneel shirt met lange mouwen voor koelere
dagen.
• Bijzonder licht en sneldrogend functioneel materiaal
• Opstaande kraag met rijgkoord
• Platte naden voor optimaal draagcomfort
• Inzetstukken van mesh opzij voor een optimaal
lichaamsklimaat
• Duimlussen onder aan de mouwen
• Reflecterende designelementen op de mouwen
• Dames : Getailleerd model
Materiaal:
90% polyester, 10% elastaan
Materiaal:
93% polyester, 7% elastaan
(grey melange)
Inzetstukken: 93% polyester, 7% elastaan
Inzetstukken: 86% polyester, 14% elastaan
(grey melange)

Kinderen:
Heren:
Dames:

Mt. 128-164
Mt. S-XXXL
Mt. 34-48

EUR
EUR
EUR

45,-*
50,-*
50,-*

Heren/kinderen:
Dames:

Heren/kinderen:
Dames:

8331905
8331911

8331906
8331912

new royal

8080723
8080716

green gecko

8080724
8080717

neon geel

–
8331913

green gecko

zwart/marmer

8081929
8081930

808202
808212

new navy

808203
808213

wit

rood

PERFORMANCE T-SHIRT
Onze functionele allrounder is geschikt voor iedere
activiteit.
• Bijzonder aangenaam, licht, sneldrogend en
vochtregulerend materiaal
• Platte naden voor minimale wrijving en optimaal
draagcomfort
• Inzetstukken van mesh opzij en op het sleutelbeen
• Dames: Getailleerde damessnit
Materiaal:
100% polyester
Inzetstukken: 100% polyester

Kinderen:
Heren:
Dames:

Mt. 128-164
Mt. S-XXL
Mt. 34-48

EUR 18,-*
EUR 23,-*
EUR 23,-*
Heren/kinderen:
Dames:
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* Adviesverkoopprijs

808201
808211
zwart

808204
808214

new royal

808205
808215
green

808405
808412
curaçao

Ontdek de complete ERIMA collectie en zoek uw
dichtsbijzijnde dealer via www.erima.be

RACE LINE 2.0 TIGHT KORT
Korte tight voor looptrainingen bij warm weer.
• Brede tailleband met geïntegreerd elastiek en koord,
zodat de tight goed blijft zitten
• Reflecterend designelement op het bovenbeen
• Ritszak achter
• Platte naden voor optimaal draagcomfort
• Dames : Speciale damessnit
Materiaal:

Kinderen:
Heren:
Dames:

80% polyester, 20% elastaan

Mt. 116-164
Mt. S-XXXL
Mt. 32-44

EUR
EUR
EUR

32,-*
37,-*
37,-*

Heren/kinderen:
8291903
zwart

Dames:
8291904
zwart

RACE LINE 2.0 TIGHT LANG
Lange running tight voor wat koeler weer.
• Brede tailleband met geïntegreerd elastiek en koord,
zodat de tight goed blijft zitten
• Reflecterende designelementen op de kuiten
• Ritszak achter
• Platte naden voor optimaal draagcomfort
• Ritssluitingen onder in de pijpen
• Dames: Speciale damessnit
Materiaal:
Inzetstukken (Dames):

Kinderen:
Heren:
Dames:

80% polyester, 20% elastaan
92% polyester, 8% elastaan

Mt. 116-164
Mt. S-XXXL
Mt. 32-44

EUR 45,-*
EUR 50,-*
EUR 50,-*

Heren/kinderen:
8291901
zwart

Dames:
8291902
zwart

BROEK MET DOORLOPENDE
RITSSLUITING
Optimaal draagcomfort ontmoet maximale
functionaliteit.
• Pijpen zonder boord
• Sneldrogend stretchmateriaal
• Steekzakken met ritssluiting opzij
• Tot aan de tailleband doorlopende ritssluiting opzij
Materiaal:

Kinderen:
Heren:
Dames:

93% nylon, 7% elastaan

Mt. 128-164
Mt. S-XXXL
Mt. 34-48

EUR
EUR
EUR

39,-*
44,-*
44,-*
Heren/kinderen:
8100702

Dames:
8100701

2181908

2181909

zwart

zwart

RUNNING SOKKEN
Korte running sokken voor snelle benen.
• Comfortabele en duurzame materiaalmix
• Ergonomische zool
• Gedeelde tailleband voor een optimale pasvorm
• Platte naden in het teengedeelte
• Maat 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
Materiaal:	75 % polyamide, 23 % polyester,
2 % elastaan

EUR

11,-*

zwart

wit
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100 % TEAMSPORT
Wij zijn specialist op het gebied van de uitrusting van teams, ploegen en complete
verenigingen met sportkleding en accessoires. Of het nu gaat om voetbal, handbal,
volleybal, tennis, atletiek, running, turnen, tafeltennis, korfbal, petanque of welke
andere sport dan ook die wordt uitgeoefend in teamverband.

SNELLE LEVERING. ALTIJD.
In ons centrale magazijn zijn er voortdurend ruim 3,5 miljoen producten op voorraad
en klaar voor verzending. Ook bij bestelling van grote aantallen.

EENVOUDIG NABESTELLEN
Onze collecties zijn maar liefst 4 jaar leverbaar. Tot wanneer een bepaalde collectie
verkrijgbaar is, staat aangegeven in de catalogus.

OMVANGRIJK MATENSYSTEEM
Wij hebben sportkleding in specifieke kinder-, dames- en herenmaten (unisex).
Dankzij het mix- & match-principe kun je ook verschillende maten combineren.

PREMIUMKWALITEIT
Onze producten onderscheiden zich door hun grote slijtvastheid en lange levensduur.
Wat wij precies onder premiumkwaliteit verstaan, lees je op de eerste pagina‘s van deze
catalogus.

@

JOUW ERIMA LEVERANCIER...
... laat je onze collecties zien, helpt je bij het samenstellen van de outfit voor jouw team
en adviseert je over zijn service op het gebied van de individualisering van je producten.
Hij zorgt er ook voor dat je nabestellingen in orde komen.

Connect with us.
Kleurafwijkingen in de catalogus te wijten aan druk zijn mogelijk. Prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden.
ERIMA behoudt zich het recht voor, zonder vooraankondiging, productdesign en productuitvoering te wijzigen. Copyright by ERIMA 01/2022

www.erima.be
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