
Tapahtumatarjoukset Sportia Jämsän myyntipisteestä 

Swix Radiant -trikoot ovat teknisesti edistykselliset 
multisport -trikoot harjoitteluun ja kilpailuihin. Istuvuus 
sijoittuu paljaan ihon ja kompressiotrikoon välimaastoon. 
Radiant -väritys ja laajat heijastavat pinnat erottuvat 
liikenteen seasta


69,90 €


Swix Radiant -treenipaidat ovat päivitettyjä versioita 
testejä voittaneesta superjoustavista ja -kevyistä RaceX 
-alus- ja treenipaidoista


Lyhythihainen 29,90 €


pitkähihainen 34,90 €


Motion Premium takki on erittäin kevyt, elastinen 
treenitakki. Takki on valmistettu korkealaatuisesta 
italialaisesta kankaasta. Takki on pääosin tuulenpitävä, 
mutta hengittävyys on kuitenkin erinomainen. 
Lisäventilaatiosta huolehtii tuuletuspaneelit kainaloissa ja 
hihojen alapuolella, sekä  laserleikatut reiät selkäpuolella 
Swix-logon muodossa. Hihansuissa elastiset kursorit. 
Selkäpuolella tilava vetoketjullinen tasku ja rinnassa 
pienempi vetoketjullinen tasku.  Kiristettävä kuminauha 
helmassa.


Värit: naisille valkoinen ja musta. Miehille musta


89,90 €


Quest Component takki on ainutlaatuinen 3-in-1 
kestävyysharjoitusliivi / takkiyhdistelmä.


Monitoiminen harjoitusliivi / takki combo.


Naisille sekä miehille


89,90 €




Hyvin istuvat juoksutrikoot merinovillasta. Ultimaattiset 
trikoot kylmiin syys- ja talvipäiviin. Mesh-kangas sivuilla ja 
polvitaipeissa siirtävät tehokkaasti kosteutta. Heijastavat 
yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä treenatessasi. 95% 
Merinovillaa ja 5% Lycraa. Kestää konepesun 40:ssä 
asteessa.


Värit: naisille pinkki ja musta. Miehille musta


79,90 €


ULVANG - Training Short Sleeve


94% merinovillaa, 3% polyesteria, 3 % elastaania


55 €


Training turtle neck 


Merinovilla treenipaita kauluksella miehille


69,90 €




ULVANG - Women's Training Round Neck


Naisten merinovilla treenipaita


värit: harmaa ja musta


59,90 €


ULVANG - Everyday Tee  39,90€


Erittäin miellyttävän ohut merinovillapaita. 87% 
merinovillaa ja 13% polyamidia


Värit 	 naisille: punainen ja vanilja

miehet: graniitti


VJ MAXx 	 139€  (179€)


VJ MAXx on ultrajuoksijoiden ja vaimennusta 
kaipaavien uusi suosikki.


Erityisen hyvin vaimennettu MAXx sopii 
pitkille matkoille ja olosuhteisiin, joissa 
kengältä vaaditaan paljon. Tutut VJ kenkien 
ominaisuudet kuten jalkaa suojaava 

RockPlate, istuvuuden takaava Fitlock ja 
ainutlaatuisen pitävä butyylikumista valmistettu Superior Contact-pohja ovat 
löytäneet tiensä tähänkin malliin. Erityismaininnan arvoinen yksityiskohta on 
hyvin hengittävä ja kevlarkuiduilla vahvistettu pehmeä mesh-päällinen, joka 
lisää kengän käyttömukavuutta. Uuden medium+ lestin ansiosta istuvuus on 
taattu pidemmilläkin matkoilla.




VJ XTRM	 149€  (179€)


Uusi VJ XTRM on kivikkoisten ja teknisten 
vuoripolkujen sankari.


Kanta- ja päkiävaimennettu ja koko pohjan 
RockPlatella varustettu XTRM on suunniteltu 

haastaville poluille. Medium lesti ja lisätila kengän kärjessä takaavat 
istuvuuden ja mukavuuden. Täysin uusi Kevlar-päällinen tarjoaa 
ennenkuulumattoman suojan ja keston.


VJ Irock 3 	 139€  (169€)


Irock 3 on tämän moninkertaisen testivoittajan 
kolmas sukupolvi. Päivitetty on muutakin kuin 
tuore ulkonäkö. Varpaille on lisää suojausta, 
uusi Fitlock ja luistamattomat kengännauhat.


Kevlarvahvistettu materiaali (Schoeller 
Keprotec®) on kevyttä ja vahvaa. 
100%butyylikumipohja antaa markkinoiden 

parhaan pidon. Kanta- ja päkiävaimennus tekee kengästä mukavan jalkaan.


Irock toimii parhaiten teknisillä poluilla ja on monien OCR ja SwinRun-
juoksijoiden suosikki.


VJ Sarva D’vil 3	 149€  (179€)	 


VJ Sarva D’vil 3 sopii vauhdikkaaseen 
juoksuun niin talvella kuin kesällä. TähtiNastat 
varmistavat hyvän pidon. Kenkä on kanta- ja 
päkiävaimennettu. Sisäsyrjän Fitlock antaa 
tukea ja suojaa jalalle. Päällinen kestää myös 
suunnistusmaastossa ja on vettähylkivä.


D’vil 3 sopii neutraalisti askeltavalle juoksijalle.  
Päkiän ja kannan nettokorkeusero on 4 mm. 

Lesti on laajuudeltaan kapea/medium.




Bridgedale Storm Sock Lightweight Boot


40€ 

Täysin vedenpitävä sukka on mainioa valinta 
esimerkiksi retkeilyyn ja pyöräilyyn. Sukka toimii 
parhaiten viileissä ja märissä olosuhteissa, 
joissa jalkojen pitää pysyä lämpiminä ja kuivina.

Sukan varsi on puoleen sääreen ja sukan 
sisäpinnan neulos on kauttaaltaan ohutta 
merinovillaa. 

Sukan uloin kerros on neulottu Nylon-kuidusta, 
joka suojaa jalkaa ja kuivuu nopeasti. Sukassa 
on HydroTech-kalvo joka siirtää kosteuden pois 
jalasta, mutta ei päästä kosteutta ulkopuolelta 

sukkaan. Sukan sisäpinta on yhdistelmä merinovillaa, polyesteria, nylonia ja 
lycraa. Merinovilla on lämmin ja mukavan tuntuinen sekä tuntuu lämpöiseltä 
myös kosteana. 


Octane 10 2L Blk/Blue  89€  (129€)


 liivimallinen juoksureppu polkujuoksuun tai 
maratonharjoitteluun, joka on suunniteltu pitkiin 
harjoituksiin ja kilpailuihin. Reppu on varustettu 
2 L CamelBak Crux -säiliöllä ja etupuolella on 
kaksi joustavaa taskua CamelBak Quick Stow 
0,5L pulloille(lisävaruste), jolloin juoksijalla on 
mahdollisuus varata pullot urheilujuomalle ja 
säiliö vedelle. Repussa on paljon säilytystilaa 
lisävarusteille(juoksutakki, lisäenergia yms.). 
Liivissä on paljon pientaskuja ja 

kompressiohihna, jotta varusteet pysyvät paikallaan.


 Erittäin kevyt liivi on suunniteltu ultrakevyeksi ja 
mallin istuvuus on huippuluokkaa, jolloin se 
pysyy paikallaan vauhdikkaammassakin 
kisassa. Etupuolella on kaksi joustavaa taskua 
CamelBak Quick Stow 0,5L pulloille (sis.)

 Selkäpuolella on kaksi tarvikeosastoa, josta 
toiseen voi lisätä CamelBak Crux-säiliön 
(lisävaruste) ja toiseen tarvittavat lisävarusteet 
(juoksutakki, lisäenergia yms.). Liivissä on paljon 
pientaskuja. Kolme kokoa S, M ja L, eri värejä




Run Cap Blocks Emerald Green 15€


Juoksijan lippis, joka soveltuu myös 
jokapäiväiseen käyttöön.

Ominaisuudet:

- Viiden paneelin rakenne

- Pehmeä lippa

- Hikinauha

- Säädettävä

- Heijastavat elementit edessä ja takana.


       	 Muutamia eri värejä tapahtumassa


Pack Run Cap R-O-2 Multi 20€


Juoksijan lippis, joka suojaa, hengittää, heijastaa, 
pakkautuu, eikä paina juuri mitään. Kun tyyli 
yhdistetään testattuun suorituskykyyn, saadaan 
Pack Run Cap BUFF.

Ominaisuudet:

-Ultrakevyt (30g).

- Pitää muotonsa käytössä, vaikka pakkautuu 
todella pienen tilaan (1dl).

- Heijastavat elementit edessä ja takana.

- Erittäin joustava ja nopeasti kuivuva materiaali


Muutamia eri värejä tapahtumassa.


Neo X2SC 900lm otsavalaisin 199€  (259€)


Erittäin kevyt ladattava otsavalaisin, joka pysyy 
hyvin päässä. Miellyttävän tasainen valokeila antaa 
riittävästi valoa työskentelyyn, retkeilyyn, tai vaikka 
lenkkeilyyn. 4 valovoimakkuutta näppärästi yhdellä 
napilla. Hämäränäkö säilyy punaisen valon 
ansiosta.


SmartCore-akussa on varausilmaisin äänimerkillä ja 
merkkivaloilla, jotka toimivat myös takavalona.



