
Seuravaatteita taas myynnissä! 
 

Kevään kunniaksi tilaamme jälleen suosittuja seuravaatteita!  

Perinteisesti seuravaatteiden väri on tummansininen ja brodeerattavan Skara -logon 

väri on valkoinen.  

Vaatteet tilataan Hööksin kautta ja vaatteita on mahdollista käydä sovittamassa 

itsenäisesti Hööksin Vantaan myymälässä. 

 

Tänä vuonna sinun on mahdollista tilata seuraavia vaatteita: 

 

 

CRW Hahn -housut:  

CRW Hahn housut ovat korkeavyötäröiset, 

joustavasta kankaasta punotut PU -

grippipaikkaiset ratsastushousut. Housuissa 

on joustava lahje, takana vetoketjulliset 

taskut ja edessä pussitaskut. Edessä myös 

niittikoristeet taskujen saumoissa.  

Skara -logo brodeerataan valkoisella 

vasempaan reiteen sivusauman viereen. 

Koot: 34, 36, 38, 40, 42, 44. 

Hinta: 90€ (sis. brodeeraus) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRW Classic -fleecetakki: 

CRW Classic -fleecetakissa on korkea kaulus, 

sekä edessä on kaksi vetoketjutaskua. Skara -

logo brodeerataan selän yläosaan valkoisella. 

Logon lisäksi on mahdollista brodeerata esim. 

oma nimi takin vasempaan rintaan (tästä 

lisätään takin hintaan 6,32€). 

Koot: XS, S, M, L, XL sekä lasten senttikoot 

122/128, 134/140, 146/152, 158/164 

Hinta: aikuisten koot 45€ (sis. selän 

brodeeraus), lasten senttikoot 42€ (sis. selän 

brodeeraus) 

 

 

 

 



CRW Softshell -takki: 

Muotoon ommeltu softshell-takki. 

Kiristysnauha helmassa ja hupussa. 

Vetoketjutaskut edessä ja vasemmassa 

hihassa. Hihansuissa elastaania. 100 % 

polyesteriä. 3000 mm vesipilari.3000 

MVT hengittävyys. Kaksisuuntainen 

vetoketju. Irrotettava huppu. Pesu 40°. 

Skara -logo brodeerataan selän 

yläosaan. Selän brodeerauksen lisäksi 

on mahdollista brodeerata oma nimi 

takin vasempaan rintaan, tästä lisätään 

takin hintaan 6,32€. 

Koot: XS, S, M, L, XL. Myös senttikoot lapsille: 122/128, 134/140, 146/152, 158/164. 

Hinta: aikuisten koot 71€ (sis. selän brodeeraus), lasten senttikoot 62€ (sis. selän 

brodeeraus) 

 

Tilausohjeet: 

Tilaukset tehdään Pinjalle osoitteeseen pinjahjerpe1@gmail.com . 

Kerro viestissäsi: 

- haluamasi tuotteet 

- tuotteen koko 

- mikäli haluat rintabrodeerauksen ilmoita siihen kirjoitettava nimi 

- Yhteystietosi (sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaajan nimi) 

 

Saat maksuohjeet muutaman päivän kuluessa. 

Maksuohjeet saatuasi, maksa tilatut tuotteet pikimmiten. Viimeinen maksupäivä on 

28.4. Maksettuasi tilauksen lähetäthän tositteen maksusta sähköpostitse 

osoitteeseen pinjahjerpe1@gmail.com . Maksutodisteessa tulee näkyä maksun 

arkistointitunnus. HUOM! Vain ajoissa maksetut tuotteet tilataan. Maksamattomat 

tilaukset perutaan automaattisesti. 
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