
Tammelan Ryskeen 
seura-asujen tilaus 

Ma 19.4.2021 mennessä

Teemme yhden isomman tilauksen 19.4.2021 mennessä 

ja näin asut ehtivät kesän kilpailukauteen. 



Tilaajan ohjeet

• Seura-asujen sovitus
• Urheilu-Kenni, Kauppakatu 14, Forssa, puh. 03 435 5652

• Seura-asujen tilaus ja maksu 19.4.2021 mennessä Urheilu-Kennille
• Tilaaja täyttää Urheilu-Kennillä tilauslomakkeeseen tilaamansa tuotteet: seura, joukkue (yu), nimi, tuote, 

väri (sininen), kpl, hinta. Seura-asut maksetaan tilaushetkellä Urheilu-Kennille (tilattujen vaatteiden 
osalta). 

• Seura-asun painatuksen maksu: 13 €/painettu tuote
• Seura-asujen painatus maksetaan erikseen Tammelan Ryskeen tilille 13 €/tuote, esim. jos tilaat 2 tuotetta: 

2x 13 € = 26 €
• Tammelan Ryskeen tilinumero: FI72 5025 1640 0002 77. Merkitse viestikenttään: yu/seura-asut/nimesi

• Seura-asujen nouto Ryskeen toimesta erikseen ilmoitettuna päivänä 
• Tilausta noudettaessa esitetään kuitti seuran tilille maksetusta painatuksesta. Tuotteet saat kuittia vastaan. 

• Seura-asujen tiedot
• Väri: Royal 345000 (sininen)
• Koot: jr 122/128-158/164, miehet: XS-3XL, naiset: XS-2XL (mahdolliset poikkeukset ilmoitettu tuotteen kohdalla)
• Painatukset yläosiin, eteen: seuran logo ja sponsorit, painatukset taakse: seuran nimi
• Lisätietoja: Paula Laakso p. 040 5892594



Tammelan Ryskeen 
Craft seura-asut ja hinnasto
Hinnat sisältävät tuotteen. Tilaukseen lisätään painatuskulut 13 €/tuote.

Tekninen t-paita  Community Function SS Tee M/W/JR 

jr 8 €

sr 9 € 

Pikee t-Paita  Progress Polo Pique 

jr 19 €

sr 20 €

Tekninen verryttelypaita Progress half zip

jr 25 €

sr 28 € 

Progress halfzip ls tee
Tekninen verryttelypaita puolikkaalla 
vetoketjulla. Erittäin kevyt ja pehmeän 
tuntuinen, loistavasti hengittävää
joustavaa polyesterikangasta. 

Progress Polo Pique
Hengittävä ja kevyt  verkkoneulos.



Tammelan Ryskeen Craft seura-asut ja hinnasto 
Tuotteen hintaan lisätään painatuskulut 13 €/tuote. 

Tuulitakki, ohut, Rush wind jacket

jr  38 €  

sr 46 € 

Rush wind pants kapeat tuulihousut  

jr   31 €       (ei painatuksia)

sr 38 €      (ei painatuksia) 

Huppari Pro Control Hood Jacket

jr 37 €

sr 40 €

Verkkatakki Squart

jr 19 €

sr 22 € 

Verkkahousut, Squart Pant

jr 19 € (ei painatuksia)

sr 22 € (ei painatuksia)

Miellyttävän tuntuinen
ja rento huppari, joka
on valmistettu
pehmeästä ja toiminnallisesta
polyesteristä. Erinomainen
valinta lämmittelyyn sekä 
monipuoliseen käyttöön 
eri tapahtumissa
ja vapaa-ajalla. 



Tammelan Ryskeen Craft seura-asut ja hinnasto 
Tuotteen hintaan lisätään painatuskulut 13 €/tuote. 

Hihaton paita, Rush Singlet
jr 15 €
sr 19 €

Pitkähihainen, Solid Jersey
jr 16 €
sr 18 €

Puolitrikoot, Rush short tights
jr 19 € (ei painatuksia)
sr 22 € (ei painatuksia)

Pitkät trikoot, Rush tights  
jr 26 € (ei painatuksia)
sr 29 € (ei painatuksia)

Sortsit, Squart Sold Solid
jr 12 € (ei painatuksia)
sr 13 € (ei painatuksia)

Marathon shorts 26 € (ei painatuksia) 

solid marathon



Tammelan Ryskeen Craft seura-asut ja hinnasto 
Tuotteen hintaan lisätään painatuskulut 13 €/tuote. 

Hihaton paita, Rush Singlet 

jr 15 €

sr 19 €

Pitkähihainen, Solid Jersey

jr 16 €

sr 18 €

Puolitrikoot, Rush short tights

jr 19 € (ei painatuksia)

sr 22 € (ei painatuksia)

Pitkät trikoot, Rush tights                                                  vetoketjulla

jr 27 € (ei painatuksia)                jr 31 €

sr 31 € (ei painatuksia)                sr 35 €

Toppi, Rush top Lyhyt trikoo, Rush hot pant

sr 19 € sr 22 €   (ei painatuksia)

* HUOM! Toppi Rush top ja lyhyt trikoo Rush hot pant saatavilla vain koot XS-2XL

Naisten XS vastaa noin kokoa 150cm. Topin painatus erilainen painatustilan vuoksi.

Trikoiden lasten isommat koot ovat naisten pienempiä kokoja isompia. 



Tammelan Ryskeen Craft seura-asut ja hinnasto
Tuotteen hintaan lisätään painatuskulut 13 €/tuote.

Kassi Squad duffel medium  31 €

painatus: Ryskeen logo ja urheilijan etunimi

Reppu Squad Practise Bp 19 €

painatus: Ryskeen logo ja urheilijan etunimi

Kevyttoppatakki  Isolate Jacket

jr 65 €

sr 75 € 

Kevyttoppatakki. 
Vetoketjulliset
sivutaskut sekä rintatasku.
Irrotettava huppu sekä
vahvikekangasta hartioilla. 
Joustavat resorit hihoissa
ja helmoissa. 



Tammelan Ryskeen Craft seura-asut ja hinnasto

Tekninen kompressiopaita ilman painatuksia, unisex

Jr   35 €

Sr 38 €


