
JÄSENTUOTTEET  

 

  

  

Tilattavissa T-paita (miesten tai naisten malli), vetonarureppu, collegehuppari, fleecetakki ja 

treenitasku sekä varastossa olevien tuotteiden loppuerä: putkikassi, tuubihuivi ja pipo. Tarkemmat 

tiedot alempana. Tuotteisiin tulee Tahtitassujen logo joko painettuna tai brodeerattuna.   

  

Tuotteet ovat noudettavissa Tuusulan koiratanssikilpailuista 26.11. Myös postittaminen on 

mahdollista. Tällöin postikulut lisätään tilauksen hintaan.  

  

  

Tilaukset viimeistään 31.10.2016 osoitteeseen katihorne@hotmail.com.  
  

Tilatessasi ilmoita selkeästi  

• tuote  

• väri (jos vaihtoehtoja)  

• koko  

• mitä haluat hupparin tekstiksi ja missä muodossa  

- mainitse, jos haluat tekstin useammalle riville esim. ylemmälle riville ’Murre ja’ ja 

alemmalle riville ’Minttu’  

- huomioi myös isot ja pienet kirjaimet  

• noudatko tilauksesi vai postitetaanko se 

  

Maksa tilauksesi Tahtitassut ry:n tilille FI31 1098 3000 1044 35 viitenumerolla 2011 ja liitä 

kuittikopio sähköpostiin, jolla teet tilauksesi.  Fleecetakissa on minimi-tilausmäärä, jotta tilaus 

toteutuu. Mikäli tilaus ei toteudu, palautetaan rahat viikolla 44. 

  

  

    

  



Leveysmitta on mitattu tuotteen reunasta reunaan hihojen alapuolelta ja pituusmitta olkapään 

korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan. Kuvat toimittajien sivuilta.  

  

  

  

  

1) MIESTEN T-PAITA   

– painettu pieni logo rinnassa   

  

Hinta 8,00 €  

  

Värivaihtoehdot  

• musta + lime painatus   

• lime + musta painatus  

Materiaali 100 % puuvillaa  

  

Koko  Leveys cm  Pituus cm  

S  46  66,5  

M  51  69  

L  56  71,5  

XL  61  74  

XXL  66  76,5  

  

   

  

  

  

2) NAISTEN T-PAITA   

– painettu pieni logo rinnassa   

Hinta 11,50 €  

  

Värivaihtoehdot  

• musta + fuchsia painatus  

• fuchsia + musta painatus  

Materiaali 100 % puuvillaa  

  

Koko  Leveys cm  Pituus cm  

S  48  63  

M  50  65  

L  52  67  

XL  54  69  

XXL  57  71  

  



  

3) JUMPPAPUSSI / VETONARUREPPU   

– painettu iso logo  

  

Hinta 9,00 €  

  

Värivaihtoehdot  

• musta + lime painatus  

• pinkki + musta painatus  

  

Materiaali polyesteriä, vedenpitävä kangas  

  

Koko 45 x 33 cm, tilavuus 11 litraa  

  

  

  

  

  

  

  

4) NAISTEN VETOKETJUHUPPARI  

– painettu iso logo selässä ja yksilöllinen teksti (esim. oma 

ja koiran nimi) rinnassa   

  

Hinta 32,00 €  

  

Värivaihtoehdot  

• musta + lime painatus  

• pinkki + musta painatus  

 

Materiaali 70% puuvillaa, 30% polyesteriä  

  

Koko  Leveys cm  Pituus cm 

XS  46  62  

S  48,5  63,5  

M  51  65  

L  53,5  66,5  

XL  56  68  

XXL  58,5  69,5  

  

  

  



   

5) NAISTEN FLEECETAKKI   

– brodeerattu pieni logo rinnassa  

– minimitilausmäärä, jotta tilaus toteutuu: 5 kpl 

  

Hinta 32,00 €  

 

Värivaihtoehdot  

• lime + musta brodeeraus  

• musta + lime brodeeraus 

 

Materiaali 100% polyesteriä  

  

Koko  Leveys cm  Pituus cm  

S  48  62  

M  50  63  

L  52  65  

XL  55  67  

XXL  58  69  

XXXL  61  71  

XXXXL  64  74  

  

  

  

  

6) TREENITASKU  

– painettu iso logo takana  

 

Hinta 36,00 € 

 

Värivaihtoehdot  

• musta + lime taskunsuu ja painatus  

• musta + pinkki taskunsuu ja painatus  

  

Materiaali vettähylkivää mikrokangasta 

  

Koko  Ympärysmitta cm (Mittaa oma tiukka lantionympärysmitta ja lisää siihen 5-12cm väljyyttä.) 

XXS 94cm 

XS 100cm 

S 107cm 

M 114cm 

L 121cm 

XL 128cm 

XXL  135 cm  



Lisäksi varastosta on tilattavissa seuraavia jäsentuotteita. HUOM! Tuotteita jäljellä pieni erä.  

  

PUTKIKASSI         TUUBIHUIVI  

  

Hinta 15,00 €        Hinta 8,00 €  

  

    
  

  

TRIKOOPIPO heijastinpainatuksella   

  

Hinta 13,00 €  

  

Värivaihtoehdot  

• musta  

• pinkki  


