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Suunnistusasut on suunniteltu kovaan urheilukäyttöön, joten ne ovat kestäviä.
Meillä onkin yli 20 vuoden kokemus erilaisten urheiluasujen valmistamisesta.
Tuotteet valmistetaan Suomessa.

Perinteiset suunnistusasut
Perinteisen suunnistuspaidan mitoitus vastaa keskimääräisen käyttäjän vartalon
muotoja. Voidaan puhua myös C-mallin mitoituksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että
vaate vastaa suomalaisen Passeli -standartin mukaisia kokoja.
Käytämme näissä asuissa lasten koissa numerokoja 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150
ja 160. Aikuisten koissa kirjainkokoja XS, S, M, L, XL, ja XXL. (Koko 170 ja XS
vastaavat toisiaan.) Erikoismittatoiveet voidaan huomioida.
Materiaaleina käytämme sekä 100% polyamid- ,että polyesterneuloksia. Samassa
asussa voi olla yhdisteltynä erilaisia materiaaleja niin koostumukseltaan, kuin
pintarakenteeltaan. Esimerkiksi puseron selkä voi olla verkkoa.
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Huom. kuvassa olevat värit voivat poiketa hieman luonnollisista sävyistä.

Haldi -suunnistuspaita

Saatavana koot: 90-160, XS-XXL
Lyhyt- tai pitkähihaisena

Marker - suunnistuspaita

Saatavana koot: 120-160, XS-XXL
Lyhyt- tai pitkähihaisena

Let -hellepaita

Saatavana koot: 120-160, XS-XXL
Lyhyt- tai pitkähihaisena, myös kokonaan tai osittain verkkomateriaalista.

Suunnistushousut

Saatavana koot 90-170, XS-XXL
Edessä pieni tasku
Varastoväreinä musta, tumman sininen, punainen ja tumman vihreä

Trikoopaidat
Trikoopaitojen mitoitus poikkeaa normaalimitoituksesta. Näiden yleislinja on
vartaloa myötäilevä tyyli. Paitojen materiaali on yleensä 100% Coolmax -polyester.
Puseroissa voi olla myös muita materiaaleja asiakkaan toivomusten mukaaan.
Trikoopaitojen värit ovat: tumma sininen (6), keltainen (15), valkoinen (2), kirkas
sininen (7) ja musta (1).

Mittataulukko trikoopaidoille
(+-2%)
(cm).
Mitat ovat valmisvaatteiden mittoja. Neulosvaate kutistuu ensimmäisessä
pesussa yleensä 3-5%.
koko
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rinnanympärys
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selän pituus
64
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68
70
72
74

Osiris – trikoopaita

Saatavana koot XXS – XXL
Lyhyt- tai pitkähihaisena.
Paidassa pieni kaulus ja edessä vetoketju. Selässä sivuilla verkkoneulosta.

Run -trikoopaita

Saatavana koot XXS – XXL
Lyhyt- tai pitkähihaisena. Paidassa pieni kaulus ja edessä vetoketju.

Denver -trikoopaita

Saatavana koot 120 – 160, XXS – XXL
Lyhyt- tai pitkähihaisena. Paidassa pieni kaulus ja edessä vetoketju.

Trikoohousut ja polvihousut
Trikoohousujen materiaali on polyamid/elastaania (lycraa). Väreinä on musta (1),
tumman sininen (6), kirkkaan sininen (7), valkoinen (2) ja kirkas vihreä (10).

Trikoohousut

Saatavana koot 120 – 170, XS – XXL
Huom. saatavana myös 3/4 lahjepituudella (”Capri ”), jolloin lahkeen pituus on
puolisääreen.

Polvihousut

Koot 140 – 160, XS – XXL
Hyvin istuva polvipituinen suunnistushousu. Edessä pieni tasku, polvitaipeessa ja
haaroissa joustavaa coolmax -neulosta.

Tämän esitteen tuotteita myydään yksittäiskappaleina nettikaupassamme
osoitteessa www.aries.fi/ostosrasti/
Tilatessa useampia kappaleita ota yhteyttä meihin joko puhelimitse tai
sähköpostilla.
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Hyvää suunnistuskautta!

