
KLUBBJAKKER 

«Canelana-jakker» i valgfri farge blir våre nye klubbjakker. Dette er 

en jakke/treningsvest i ett og den har derfor avtakbare armer og 

hette. Den har store gode lommer både foran og bak. 

Standardfargene rød, grønn, marineblå, grå og sort er gjennomfarget, 

mens alle andre farger trykkes på hvit termoshell. Jakkene hvor 

fargen trykkes på er litt tynnere og stivere enn jakkene i 

standardfargene. 

Jakkene kan bestilles i rød, grønn, sort, grå, lilla, oransje, marineblå, 

turkis, rosa, brun og blå. 

Jakkene leveres med logoen til hundeklubben på ryggen og en liten 

logo på ene siden foran. Jakken leveres med sort trykk på alle jakker, 

med unntak av den sorte jakken som leveres med hvitt trykk. 

Dersom det ønskes så kan man få trykt på navnet sitt (og hunden 

sitt?) under den lille logoen til klubben på fremsiden av jakken. Man 

kan også få trykt på navnet til seg og hunden (eller noe annet man 

ønsker?!?) på den store lommen på baksiden.  

Pris på jakke for medlemmene våre er kr 1500,- 

Betalingsfrist er søndag 22. mai, og pengene settes inn på konto 

2510.14.77188 og merkes «klubbjakke». Bestillingen blir ikke sendt 

før betalinger er registrert på konto. 

Jakkene er tilgjengelig i størrelse xs – xxxl. 

 

 

 

 

 



Produktbeskrivelse 

En praktisk tur- og treningsjakke i thermoshell. Ermene kan tas av slik 

at du har jakke og treningsvest i ett plagg. Store og gode lommer 

foran og bak. Designet i samarbeid med aktive hundeførere. Ideell til 

tur, trening og konkurranse med hund. 

 Store utvendige lommer til utstyr og treningseffekter 

 Vannavvisende (vanntett, men det er ikke regnjakke) 

 Vindtett 

 Puster 

 Stramming i livet 

 Avtagbare ermer (med glidelås) 

 Avtagbar hette med avstivet brem 

 Glidelåslommer på brystet og i sidene 

 Borrelås lukking nederst på ermene 

 Stramming nederst 

 Maskinvask 40º 

Jakken er i høykvalitets thermoshell, et tre-lags polyester stoff med 

puste-teknologi.  

 


