FA 2000
FA 2000 / Regnjakke
Regnjakke i flot sort regular
fit design, fremstillet i
vandafvisende og åndbart
materiale. Stof i top er
særdeles velegnet til
FA 2000 logo
Pris
Str. 116-164: 375,- kr.
Str. XS- 3XL: 425,- kr.

FA 2000
FA 2000 / Spilletrøje, Spilleshorts
og strømper med FA – logo
Spillesæt i Climacool med flot FA logo. Navn på
trøjen koster 50,- kr.

FA 2000
Træningskit og
spillertøj til FA2000
spilleren.

Spillertrøje
Pris 250,- kr.

FA 2000 /
Softshell-Jakke
Jakke i lækkert og varmt
materiale med aftagelig hætte
som ved hjælp af "Franske
Lynlåse" bliver siddende i
både med og modvind.
Jakken er forsynet med 3
yderlommer med lynlås og
har som den eneste softshell
jakke i Danmark eksklusive
inderlommer til både
mobiltelefon og pengepung.
Jakken er syet i small – fit,
og kan købes i str. 140-176
til børn og Small-3 XL for
voksne. Den mindste
størrelse matcher ca. 8 år.
Prisen afspejler 1/2 pris af
markedet og FA 2000 sælger
den for kun 499,- kr.

Shorts
Pris
150,- kr.

FA-strømper
Pris 80,-kr.
(Strømper fås
også i sort til
samme pris)

Samlet pris for spilletrøje,
shorts og strømper inkl. logo
og rygnummer 400,- kr.
Med navn på trøje 450,- kr.

FA2000
en klub
med profil.
Vi tager forbehold for udsolgte varer og eventuelle trykfejl

FA 2000 Træningskit

FA 2000 / Adidas Training Jersey
Lækker kortærmet træningstrøje
i sort med FA 2000 logo.
Findes i str. 116 – 164 for børn
og str. Small – 3 XL for voksne.
Pris inkl. logo 200,- kr.

FA 2000 / Adidas Training Top og
Training Pants
Super let sort træningstop, som er fremstillet i
super Slim Fit materiale, og har en smart
tommelfinger - anordning i ærmerne.

FA 2000 / Adidas Målmandssæt
Adidas målmandstrøje inklusive logo og
rygnummer. Målmandstrøjen kan købes i sort,
grøn og orange

Træningspants i sort med lynlås til ben - åbning.
Fremstillet i enkelt materiale
Training Top
Børn: str. 116 – 164
Pris inkl. logo 375,- kr.
Voksne: str. XS – 3XL
Pris inkl. logo 425,- kr.

FA 2000 / Adidas Training Jersey
langærmet

Pris 300,- kr.

Training Pants
Børn: str. 116 - 164
Pris 200,- kr.

Langærmet træningstrøje i sort
med FA 2000 logo.
Findes i str. 116 - 164 for børn
samt str. S - 3XL for voksne

Voksne: str. XS - 3XL
Pris 250,- kr.

Pris Goalkeeper Pants
Str. 116 til 2XL: 250,- kr.

Pris inkl. logo 250,- kr.

FA 2000 / Adidas Shorts
Fremstillet i Climacool, som
ventilerer varme og fugt væk
fra kroppen. Inderbuks i let materiale.
Pris 200,- kr.

Du bestiller FA2000 tøj ved at
kontakte Formand Jan Busk.
Ring eller e-mail for aftale.
e-mail: busk.jan.busk@gmail.com
tlf: 23353640

