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100593 Raumar O-Lag 07.04.2014

 

Raumar O-Lag sin nettbutikk er åpen til kl. 23:59 mandag 07. april 2014

 

Etterbestillinger vil ikke være mulig etter gitte stengefrist. 

 

Varene leveres ved Terje Bråten ca. 5-6 uker etter at denne
nettbutikken stenges.

 

Du kan betale med kredittkort, eller velge Klarna faktura. Ditt kredittkort
blir belastet når du bestiller, mens faktura-kjøp aktiveres og utstedes

per e-post når varene er levert.

 

NB! VENNLIGST LES KJØPSBETINGELSENE!

 

Velkommen som kunde av Original Teamwear AS.

http://www.originalshop.no/1/1.0.1.0/99/1/
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HVORDAN HANDLE I VÅR TEAMSHOP

Åpne denne nettsiden: http://teamservice.original.no
Logg inn med prosjektnavn og prosjektpassordet du har fått oppgitt:

Når du har logget inn vil du komme rett til din nettbutikk, og du vil se
tilgjengelige produkter. Når du klikker på fanen "Dine produkter" vil du

få opp produkt, pris og link til størrelsesguide.

Det er viktig at du bruker størrelsesguiden fordi dette er
tilvirkningsvarer, dvs. produktet blir produsert etter dine opplysninger

og er ikke lagervare.

Du må registrere deg på "Mine sider" før du kan bestille. For retur til
nettbutikken i ettertid vil du få personlig passord til din registrerte
e-post. Vær nøye med å kontrollere at din e-post er skrevet inn

korrekt. Det er denne som identifiserer deg som bruker.

Din ordrebekreftelse vil bli sendt til deg på mail som et PDF-vedlegg.
For å se din ordrehistorikk logger du deg på prosjektet med tilsendt

passord, går inn på "Mine sider" og velger "ordrehistorikk".

Dersom du ikke mottar passord og ordrebekreftelse innen 2 timer
etter registrering, ta kontakt med vår kundetjeneste på

support@original.no

Velkommen som kunde!
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Løp | knickers | ACTIVE 03 | New Lycra |
SP | DAME

Løpe-knickers i vårt nyutviklede New Lycra
materiale - et fast og høyelastisk materia...

Løp | tights | ACTIVE 03 | New Lycra |
SP | Dame

Løpe-tights i vårt nyutviklede New Lycra
materiale - et fast og høyelastisk

materiale...

Swix ski bukse | Star X | Microfiber |
DAME

Lett, meshfôret bukse til oppvarming og
trening i Microfiber. Stretchparti på

baksiden av ben...

Orientering | trøye | kort erm | ACTIVE
01 | Spinn | DAME

En tettsittende bluse som er lett, elastisk
og svært godt ventilerende. Utmerket

passform og et beh...

Løpp | Teknisk trøye med kort erm |
RACE 03 | Alketis | Dame

Elastisk og tettsittende teknisk trøye med
rund hals ment for løping.

Alketis-materialet er...

Orientering | trøye | lang erm | ACTIVE
01 | Spinn | DAME

En tettsittende bluse som er lett, elastisk
og svært godt ventilerende. Utmerket

passform og et beh...

TRI Topp | ACTIVE 02 | Revolutional |
DAME

Kort Tri topp i Revolutional Lycra med en
myk innside. Elastisk linning i nederkanten.

Et anatomisk dames...

Løp | hipsters | PERFORMANCE 05 |
Revolutional | FP | DAME

Kort løpeshorts i høyteknisk Revolutional
Lycra materiale. Materialet holder et fast og

flo...



Swix ski jakke | Star X | Microfiber |
DAME

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsjakke i Microfiber. Lycra

stretchparti i rygg, langs armene...



// 
H

E
R

R
E

Løp | tights | ACTIVE 03 | New Lycra |
SP | Herre

Løpe-tights i vårt nyutviklede New Lycra
materiale - et fast og høyelastisk

materiale...

Orientering | trøye | kort erm | ACTIVE
01 | Spinn | HERRE

En tettsittende bluse som er lett, elastisk
og svært godt ventilerende. Utmerket

passform og et beh...

Løp | Teknisk trøye med kort erm |
RACE 03 | Alketis | Herre

Elastisk og tettsittende teknisk trøye med
rund hals ment for løping.

Alketis-materialet er...

Orientering | trøye | lang erm | ACTIVE
01 | Spinn | HERRE

En tettsittende bluse som er lett, elastisk
og svært godt ventilerende. Utmerket

passform og et beh...

Løp | hipsters | PERFORMANCE 05 |
Revolutional | FP | HERRE

Kort løpeshorts i høyteknisk Revolutional
Lycra materiale. Materialet holder et fast og

flo...

Løp | knickers | ACTIVE 03 | New Lycra |
SP | HERRE

Løpe-knickers i vårt nyutviklede New Lycra
materiale - et fast og høyelastisk materia...

Swix ski bukse | Star X | Microfiber |
HERRE

Lett, meshfôret bukse til oppvarming og
trening i Microfiber. Stretchparti på

baksiden av ben...

Swix ski jakke | Star X | Microfiber |
HERRE

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsjakke i Microfiber. Lycra

stretchparti i rygg, langs armene...



// 
U

N
IS

E
X

Orientering | bluse | kort erm | PRO 02 |
Spinn | UNISEX

En løs og ledig bluse i en smart
kombinasjon av materialer. Meget
slitesterk, godt ventilerende og...

Orientering | bluse | lang erm | PRO 02 |
Spinn | UNISEX

En løs og ledig bluse i en smart
kombinasjon av materialer. Meget
slitesterk, godt ventilerende og...

Orientering | trøye | kort erm | V-NECK
03 | Net | UNISEX

En løs og ledig bluse med V-hals i et
perforert materialer. Meget slitesterk, godt

ventilerende og...

Orientering | trøye | lang erm | V-NECK
03 | Net | UNISEX

En løs og ledig bluse med V-hals i et
perforert materialer. Meget slitesterk, godt

ventilerende og...

Orientering | knickers | PRO 02 | Nylon |
UNISEX

Meget slitesterk O-knickers i Nylon som er
formsydd over knærne. Tåler det meste, og

er bereg...

Orientering |knickers | PRO 02 | Nylon |
JUNIOR

Meget slitesterk O-knickers i Nylon som er
formsydd over knærne. Tåler det meste, og

er bereg...

Orientering | tights | PRO 02 | Nylon |
JUNIOR

Meget slitesterk O-tights i Nylon som er
formsydd over knærne. Tåler det meste, og

er beregne...

Orientering | tights | PRO 02 | Nylon |
UNISEX

Meget slitesterk O-tights i Nylon som er
formsydd over knærne. Tåler det meste, og

er beregne...



Swix ski lue, Team X, Revolutional
Lycra

Skilue Revolutinal Lycra...

Swix X pannebånd bred, Revolutional
Lycra

Bredt pannebånd i Revolutional Lycra med
meshfôr (11 cm)....



// 
JU

N
IO

R

Orientering | trøye | kort erm | ACTIVE
01 | Spinn | JUNIOR

En tettsittende bluse som er lett, elastisk
og svært godt ventilerende. Utmerket

passform og et beh...

Løp | Teknisk trøye med kort erm |
RACE 03 | Alketis | JUNIOR

Elastisk og tettsittende teknisk trøye med
rund hals ment for løping.

Alketis-materialet er...

Orientering | trøye | lang erm | ACTIVE
01 | Spinn | JUNIOR

En tettsittende bluse som er lett, elastisk
og svært godt ventilerende. Utmerket

passform og et beh...

Swix ski jakke | Star X | Microfiber |
JUNIOR

Lett, meshfôret oppvarmings- og
treningsjakke i Microfiber. Lycra

stretchparti i rygg, langs armene...

Swix ski bukse | Star X | Microfiber |
JUNIOR

Lett, meshfôret bukse til oppvarming og
trening i Microfiber. Stretchparti på

baksiden av ben...
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