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WEB-shoppen hos Trimtex är öppen fr.o.m 2021-01-10—2021-01.24
Följ medföljande instruktioner från Trimtex, sid 2 och följ sedan informationen när du
kommer in på WEB-shopen.
Än så länge har vi ingen egen provkollektion pga av pandemin, men läs storleksguiden och
använd inbyggda storlekslänken vid sidan av plagget för att utröna vilken storlek du har. Jag
tycker att den funkar väldigt bra om man tar måtten korrekt och fyller i enligt instruktion. Jag
bistår gärna med info om ni har frågor kring detta eller annat som gäller WEB-shopen.
Vi kommer att ha 3 beställningstillfällen per år. Nästa blir i maj/juni.

Några tips:
Det finns 3 olika typer av OL-tröjor i Attundadesign:
1. Basic Mesh O-shirt i unisexstorlekar och juniorstorlekar. Färg: svart eller vit variant
En lätt och luftig OL-tröja i nät-mesh., som de flesta provat på.
2. Rapid 2.0 shirt i herr-, dam och juniorstorlekar. Färg: svart variant
En lite robustare variant av OL-tröja som har en front i extra rivstarkt material. Forsar du
fram i skogen och inte har tid att väja för grenar, etc., så är det här en tröja för dig! Normala
storlekar.
3. Trail shirt SS i herr-, dam- och juniorstorlekar. Färg: svart eller vit variant
En ganska lätt och smidig OL-tröja som är lite tightare o lite längre i passformen. Passar dig
som är normal till smal och normal till lång i kroppsformen.
Lite nytt:
Flex shirt i herr-, dam- och juniorstorlekar. Färg svart med Attundatryck på vänster bröst.
En tunn och smidig mellan-lagertröja som passar för träning när det är kallt, alternativt att ta på sig
efter träning/tävling. Ganska tight/normal i passformen och extra lång ärm med tumgrepp.
Storm Jacket och Storm pants i herr-, dam, och juniorstorlekar
En typ av allvädersställ som klarar 10.000 mm vattenpelare (regntät). Läs mer om produkten på WEBshopen. Tunn och smidig men ej direkt avsedd för träning utan bra att ha före och efter
träning/tävling vid bra och dåligt väder.
NOT: Alla plagg i shopen som ej har Attunda-tryck går att byta om storleken inte passar. Gäller från
”Storm pants” och nedåt i Attundas WEB-shop och på resterande artiklar på Trimtex hemsida om
inget annat anges.

Margaretha Hallmén
Klädansvarig Attunda OK
klader@attundaorientering.se
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Nedan hittar du webshopsinformationen från Trimtex:

Er webshop är nu öppen och stänger den 24/1 med förväntad leverans i vecka 10.
Info:
Vi rekommenderar att använda Chrome eller Firefox som webläsare för att det ska
fungera på bästa sätt – att t.ex använda Explorer kan göra så att det blir problem
Innan du kan börja beställa i webshopen så måste du registrera dig:
Alt. 1: Om man redan är kund och har handlat hos Trimtex tidigare – Klicka på ”Logga
in” och logga in med egen e-mail och lösenord.
Alt 2: Skapa nytt konto
På mobil måste du scrolla ned på sidan för att hitta dessa två alternativ.
Klicka på länken för att komma vidare till
webshopen: trimtex.se/sv/teamshop/Attunda21
Eller logga in med teamkod: Attunda21

Med vänlig hälsning/Best regards
Kristian Dahlström I Account manager
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