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PK-PROWEAR – LIIKUTTAVIN VAATEKAUPPA 
Olemme uutukainen Seinäjoen Rengastiellä,  

keskustan kupeessa sijaitseva urheilu- ja vapaa-ajan vaatteiden myymälä. 

 

Myymme ruotsalaisen Dobsom-brändin laadukkaita, kulutusta ja katsetta kestäviä 

ulkoilu- ja urheiluvaatteita. 

 

Dobsom nousi erityisesti juoksijoiden huulille 1990-luvulla, kun brändi lanseerasi 

juoksijoille tarkoitetun R90-mallistonsa vuonna 1991.  

 

Tänä päivänä R90 taipuu moneksi ja sopii useampaan urheilulajiin laadukkaiden 

käyttöominaisuuksiensa vuoksi. Vaatteiden erityispiirteitä ovat mm. niiden keveys, 

joustavuus ja hengittävyys. Vaatteet ovat suunniteltu pitämään ominaisuutensa, 

vaikka pukisit niitä kerroksittain. 

 

 

Kivijalkamyymälässä kohtaat palvelualttiin naisen; Sannan, 

 joka mielellään kertoo Sinulle millaiset vaatteet taipuvat käyttötarkoituksiisi. 

 

Toimitamme myös ympäri Suomen. 

 

 

Sanna Pesonen 

puh. 0440 266500 
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R90 WINTER JACKET  
YELLOW, BLACK & BLUE 

 

- Dobsom R90 talviurheilutakki on 

tuulenpitävä ja etupuolella vuori on 

ohutta fleeceä. 

- Takissa on sivuilla sekä takana 

elastista materiaalia, joka takaa 

hyvän hengittävyyden sekä 

joustavuuden. 

- Takissa on kolme vetoketjullista 

taskua edessä ja yksi takana. 

- Heijastavat yksityiskohdat 

turvalliseen treenaamiseen. 

 

100% Polyester edestä 

87% Polyester ja 13% Spandex takaa 

Koot: S-XXL 

 
99,90€ 
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KKKKKK 

”EVERY STEP YOU TAKE 

BRINGS YOU CLOSER TO 

YOUR DREAM.  

KEEP GOING” 
-G.B. 
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R90 WIS II JACKET  

BLUEGREY & BLACK 

- Takki on etupuolelta kevyesti topattu ja tuulenpitävä.  

- Takaa joustavaa ja hengittävää trikoomateriaalia, 

joka antaa paremman istuvuuden.  

- Takki soveltuu niin juoksuun, hiihtoon kuin kävelyynkin. 

- Edessä 3 vetoketjullista taskua sekä selässä tasku esim. puhelimelle. 

- Hihassa aukot peukaloille. 

 

100% Polyester edestä 

87% Polyester ja 13% Spandex takaa 

 

Koot: S-3XL 

99,90€ 
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ENDURANCE JKT 

BLUEGREY 

- Takki on liikettä myötäilevä 3-kerroksinen softshell -
takki. 

- Kangas on kevyt ja joustaa nelisuuntaisesti, mikä antaa 
takille paremman istuvuuden sekä joustavuuden. 

- Takki on tuulen- ja vedenpitävä sekä hengittävä. 

- Selkäpuolella on "läppä", joka tekee selkäpuolesta 
extra hengittävän. 

- Takissa on pitkä vetoketju edessä, kaksi vetoketjullista 
sivutaskua sekä yksi vetoketjullinen takatasku. 

- Säädettävät kiristysnauhat helmassa ja kauluksessa. 

- Täydellinen takki muun muassa hiihtoon, pyöräilyyn, 
sauvakävelyyn, juoksuun sekä muuhun aktiiviseen 
ulkoiluun. 

- Heijastavat yksityiskohdat. 

Koot: S-3XL 

 

 

 

 

109,90€ 
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HEDLEY JACKET 

BLACK 

- Miesten lämmin ja mukava hupullinen teddy -
takki. 

- Sivuissa vetoketjulliset taskut sekä 
vetoketjullinen tasku rintakehän kohdalla 
edessä. 

- Takissa on kiristysnaru helmassa. 

Sopii erinomaisesti esimerkiksi metsäretkiin, 
vaellukseen, kävelyyn sekä muuhun aktiiviseen 
ulkoiluun. 
 
100% Polyesteriä. 

Koot: S-XXL 

 

 

 

 

55,90€ 
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MOSS JACKET 

FORESTGREEN 

 

- Moss takki on mukava ja tyylikäs takki nelisuuntaisella joustavuudella. 
Soveltuu useimpiin aktiviteetteihin. 

- Myös näyttävä vapaa-ajan takki. 
- Takissa on kaksi vetoketjullista sivutaskua, yksi vetoketjullinen tasku hihassa 

sekä yksi vetoketjullinen rintatasku. 
- Kiristysnauha helmassa ja tarrallinen kiristysnaru hihoissa. 

Monikäyttöinen laadukas takki!  

90% Polyesteriä 
10% Spandexia    Koot: S-XL 

 

 

99,90€ 
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ACTIVE VEST 

MOSS JACKET 
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KYLMENEVIIN PÄIVIIN MIESTEN 

KEVYT TALVITAKKI 

AUSTIN JACKET 

BLACK 

- Miesten kevyt talvitakki. 
- Takki on pehmeä ja miellyttävän tuntuinen 

päällä. 
- Pitää käyttäjänsä lämpöisenä kylmillä 

keleillä. 
- Takissa on kaksi vetoketjullista sivutaskua. 
- Joustava helma sekä hihat. 

Fluorihiilivapaakylläste tekee takista vettä ja likaa 
hylkivän. 

Koot: S-XXL 

 

 

 

 

79,90€ 
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JOUSTOA LENKKIPOLUILLE… 

 

R90 STRETCH II JACKET 
BLACK 

- Miesten sporttinen R90 Stretch urheilutakki. 

- Takki on tuulenpitävä ja hengittävä. 

- Nelisuuntaisen joustavuuden vuoksi takki istuu 

hyvin. 

- 2 taskua edessä ja yksi tasku takana esimerkiksi 

puhelimelle. 

- Heijastavat yksityiskohdat turvallisen juoksun 

tukemiseen. 

 

 100% Polyester edestä 

 87% Polyester ja 13% Spandex takaa 

Koot: S-XXL 

109,90€ 

 

ACTIVE VEST 
BLACK 

- Fleeceliivi, jossa tuulenpitävä kangas edessä, hartioiden 
päällä ja sivuilla. 

- Liivi on myös joustava, mikä tekee istuvuudesta hyvän. 
- Heijastavat yksityiskohdat turvalliseen treenamiseen. 
- Liivissä on kaksi vetoketjullista taskua sivuilla. 

Liivi on täydellinen esimerkiksi pitämään kehon lämpöisenä 
hiihdossa, talvijuoksussa, sauvakävelyssä tai muussa 
aktiivisessa ulkoilussa. 
Menee kätevästi myös muiden takkien alle. 

Liivin tuulenpitävässä etuosassa on fluorihiilivapaa kylläste, 
joka hylkii likaa sekä vettä. 
100% Polyesteriä.  

 

Koot: S-XXL 

55,90€ 
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”PUSH YOURSELF,  

BECAUSE NO ONE ELSE  

IS GOING TO DO IT  

FOR YOU” 
-S.M. 
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TAKIT   NAISET 

 

  

IMOLA WINTER TIGHTS 
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R90 STRETCH II JACKET WOMEN  

RED & BLACK 

 

- Naisten sporttinen R90 Stretch urheilutakki. 
- Takki on tuulenpitävä ja hengittävä. 

- Nelisuuntaisen joustavuuden vuoksi takki 

istuu hyvin. 

- 2 taskua edessä ja yksi tasku takana 

esimerkiksi puhelimelle. 

- Heijastavat yksityiskohdat turvallisen 

juoksun tukemiseen. 

 

100% Polyester edestä 

87% Polyester ja 13% takaa 

Koot: 34-44 

 
109,90€ 
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”IF YOU CAN  

DREAM IT  

YOU CAN  

DO IT” 
-W.D. 
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R90 WIS II JACKET WOMEN  

BLACK & WINE 

- Naisten urheilutakki, joka on 

tuulenpitävä edestä. 
-  Takissa on kevyesti topattu etuosa 

ja takaa joustavaa trikoomateriaalia, 

joka antaa paremman istuvuuden ja 

on samalla hengittävä. 
- Edessä 2 sivutaskua ja rintatasku 

sekä takana yksi tasku esimerkiksi 

puhelimelle. 
- Hihassa aukot peukaloille. 

100% Polyester edestä 

87% Polyester ja 13% Spandex takaa 

Koot: 34-42 

99,90€ 

”LUOTTOTAKKI PYÖRÄILYYN, HIIHTOON, 

JUOKSUUN SEKÄ ULKOILUUN” 
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ENDURANCE JACKET WOMEN  
WHITE 

- Takki on liikettä myötäilevä 3-kerroksinen softshell -takki. 
- Kangas on takissa kevyt ja joustaa nelisuuntaisesti, mikä 

antaa takille paremman istuvuuden sekä joustavuuden. 
- Takki on tuulen- ja vedenpitävä sekä hengittävä. 
- Selkäpuolella on "läppä", joka tekee selkäpuolesta extra 

hengittävän. 
- Takissa on pitkä vetoketju edessä, kaksi vetoketjullista 

sivutaskua sekä yksi vetoketjullinen takatasku. 
- Säädettävät kiristysnauhat helmassa ja kauluksessa. 

Täydellinen takki muun muassa sauvakävelyyn, pyöräilyyn, 
hiihtoon, juoksuun sekä muuhun aktiiviseen ulkoiluun. 
Heijastavat yksityiskohdat. 

 

Koot: 34-46 
109,90€ 
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R90 WINTER JACKET WOMEN  
WHITE & RED 

 

- Talviurheilutakki, joka hylkii vettä, mutta 

hengittää. 
- Takana on paksu trikoinen materiaali, 

joka päästää kosteudet ulos takin sisältä. 
- Etuosa takissa on tuulenpitävä. 
- Takissa on ohut vanu, joten takki sopii 

kovemmilla pakkasilla aktiiviurheilijoille. 
- Heijastavat yksityiskohdat. 

 

Koot: 34-44 99,90€ 
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POMPEI JACKET WOMEN  

YELLOW & BLACK 

- Naisten näyttävä softshell-takki vapaa-ajalle ja ulkoiluun. 
- Takissa on ohut fleecevuori. 
- Takki on tuulen- ja sateenpitävä. 
- Paisley-kuvioitu polyesterivuori. 

100% Polyester 

Koot: 34-46 119,90€ 
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COLBY JACKET WOMEN  

DUSTY PINK & KHAKIGREEN 

 

- Mukava vapaa-ajan takki, 
vettä hylkivällä 
ominaisuudella. 

- Takissa on kaunis paisley-
kuvioitu vuori ja 
kiristysnyörit vyötärön 
korkeudella. 

- Takissa on sekä vetoketju 
että painonapit edessä. 

- Takissa kaksi sivutaskua, 
jotka suljettavissa 
painonapeilla. 

- Takin huppu on 
irrotettavissa napeilla. 

100% Polyamidia. 

 

Koot: 34-46 99,90€ 
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”YOU DON’T ALWAYS NEED A PLAN  

SOMETIMES YOU JUST NEED TO  

BREATHE  

TRUST 

LET GO 

AND SEE WHAT HAPPENS” 
-M.H. 
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”JUST LIKE THE SEASONS, 

PEOPLE HAVE THE 

ABILITY TO CHANGE”  
-D.H.A. 



 
RENGASTIE 32, SEINÄJOKI 

www.pkprowear.fi 

 

 

  

- Lämmin ja käytännöllinen naisten 

vapaa-ajan takki 

- Sisältä muhkeaa polyesterivanua, 

joka tuntuu untuvalta 

- Dobsom -vaatteiden mukaisesti 

tämäkin takki on kevyt päällä 

- Kaksi sivutaskua ja kaksisuuntainen 

vetoketju edessä 

- Takissa irrotettava huppu 

- Väljä mitoitus 

100% Polyester 

Koot: 36-40 

FLORIDA COAT 

BLACK 

139,90€ 



 
RENGASTIE 32, SEINÄJOKI 

www.pkprowear.fi 

 

  

- Naisten lämmin ja tyylikäs talvitakki. 
- Pitkä malli, joka myötäilee 

erinomaisesti. 
- Kaksi vetoketjullista taskua sivuilla. 
- Hupussa kiristysnarut. 

Näyttävä takki vapaa-aikaan. 

Koot: 34-46 

MISTRETTA JACKET 

BLACK 

139,90€ 
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POMPEI JACKET 
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HEDLEY JACKET WOMEN 

RED & BLACK 

 

- Naisten lämmin ja mukava 
hupullinen teddy -takki. 

- Sivuissa vetoketjulliset taskut sekä 
vetoketjullinen tasku rintakehän 
kohdalla edessä. 

- Takissa on kiristysnaru helmassa. 

Sopii erinomaisesti esimerkiksi 
metsäretkiin, vaellukseen, kävelyyn sekä 
muuhun aktiiviseen ulkoiluun. 
100% Polyesteriä. 

 

Koot: 34-44 

55,90€ 
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- Fleeceliivi, jossa tuulenpitävä kangas edessä, hartioiden päällä ja sivuilla. 
- Liivi on myös joustava, mikä tekee istuvuudesta hyvän. 
- Heijastavat yksityiskohdat turvalliseen treenamiseen. 
- Liivissä on kaksi vetoketjullista taskua sivuilla. 

Liivi on täydellinen esimerkiksi pitämään kehon lämpöisenä hiihdossa, talvijuoksussa, 
sauvakävelyssä tai muussa aktiivisessa ulkoilussa. 
Menee kätevästi myös muiden takkien alle. 

Liivin tuulenpitävässä etuosassa on fluorihiilivapaa kylläste, joka kestää ja hylkii likaa 
sekä vettä. 
100% Polyesteriä. 
 

Koot: 34-44 

ACTIVE VEST WMN 

BLACK 

55,90€ 
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HOUSUT   
 MIEHET 
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R90 PANTS 

 BLACK 

- Juoksuhousut ovat tuulenpitävät sekä vettä 

hylkivät. 

- Juoksuhousuissa on nilkan kohdalla pitkät 

neulotut resorit ja kiristysnauha polven alla. 

- Housuissa on heijastimet turvallisen juoksun 

tukemiseen. 

100% Polyester 

Koot: S-3XL 

 

 

44,90€ 
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79,90€ 

R90 WINTER PANTS 
BLACK 

- Miesten Dobsom R90 urheiluhousuissa 

on etupuolella tuulenpitävää 

materiaalia.  

- Vuori on ohutta fleeceä, joka tekee 

housuista lämpöiset talvellakin.  

- Takapuolella trikoomateriaalia, joka on 

hengittävää ja tekee housuista joustavat 

sekä istuvat. 

100% Polyester edestä 

87% Polyester ja 13% Spandex takaa 

Koot: S-3XL 
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ENDURANCE PANTS 
BLACK 

- Liikettä myötäilevät housut, joissa on 3-
kerroksinen softshell pinta. 

- Kangas on kevyttä ja joustaa nelisuuntaisesti, 
mikä antaa vaatteelle paremman istuvuuden 
ja joustavuuden. 

- Housut ovat tuulenpitävät, hengittävät sekä 
vedenpitävät. 

- Housujen takaosa on extra hengittävää 
verrattuna etuosaan. 

- 2 vetoketjullista taskua sivulla, sekä yksi 
vetoketjullinen tasku takana. 

- Myös lahkeessa on vetoketjut. 

Housut ovat täydelliset muun muassa hiihtoon, 
talvijuoksuun sekä muuhun aktiiviseen ulkoiluun. 

 

Koot: S-3XL 

 

79,90€ 



 
RENGASTIE 32, SEINÄJOKI 

www.pkprowear.fi 

 

 

  

IMOLA WINTER TIGHTS 
BLACK 

 

- Talvitrikoot joustavat nelisuuntaisesti, ja tämä tekee niistä istuvat ja 
miellyttävät päällä. 

- Trikoissa on harjattu sisäpuoli, mikä pitää käyttäjänsä lämpimänä. 
- Takana vetoketjullinen tasku. 
- Kumiosa lahkeissa pitää trikoot paikoillaan. 
- Vetoketjut lahkeissa. 
- Trikoissa on litteät saumat, joka estää hankaamisen. 

Vyötäröllä on joustava ja kiristettävä kuminauha. 
Heijastavat yksityiskohdat turvalliseen harjoitteluun. 

 

Koot: S-XXL 

 

 

55,90€ 
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”PITKÄKIN MATKA TÄYTYY ALOITTAA YHDELLÄ ASKELEELLA” 
-KIINALAINEN SANANLASKU 
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HOUSUT   
 NAISET 
 

  

ORCAN PANTS 

R89 WIS II JKT  
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ORCAN PANTS WOMEN  
BLACK 

- Dobsom ulkoilutrikoot naisille. 
- Trikoissa on etupuolella tuulenpitävä päällyskangas ja 

muuten joustavaa trikoomateriaalia. 
- Sisäpuolella ohut fleecevuori.  
- Takana on avaintasku ja lahkeissa vetoketjut. 
- Nilkassa silikonit pitämässä lahkeen paikallaan ja 

vyötäröllä kiristysnauhat. 
- Heijastavat yksityiskohdat turvallisen ulkoilun 

tukemiseen. 
85,5% Polyester ja 14,5% Spandex edestä 

87% Polyester ja 13% Spandex takaa 

Koot: 34-46 

79,90€ 
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R90 WINTER PANTS WOMEN  
BLACK 

- Naisten Dobsom R90 urheiluhousuissa on 

etupuolella tuulenpitävää materiaalia.  

- Vuori on ohutta fleeceä, joka tekee housuista 

lämpöiset talvellakin.  

- Takapuolella trikoomateriaalia, joka on 

hengittävää ja tekee housuista joustavat sekä 

istuvat. 

100% Polyester edestä 

87% Polyester ja 13% Spandex takaa 

Koot: 34-46 

 

 

79,90€ 

TÄYDELLISET HOUSUT HIIHTOON 
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R90 PANTS WOMEN  
BLACK  

44,90€ 

- Juoksuhousut ovat tuulenpitävät sekä 

vettä hylkivät. 

- Juoksuhousuissa on nilkan kohdalla 

pitkät neulotut resorit ja kiristysnauha 

polven alla. 

- Housuissa on heijastimet turvallisen 

juoksun tukemiseen. 

100% Polyester 

Koot: 34-46 

 



 
RENGASTIE 32, SEINÄJOKI 

www.pkprowear.fi 

 

 

 

 

  



 
RENGASTIE 32, SEINÄJOKI 

www.pkprowear.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDURANCE PANTS WOMEN  
BLACK 

 

- Liikettä myötäilevät housut, joissa on 3-kerroksinen 
softshell pinta. 

- Kangas on kevyttä ja joustaa nelisuuntaisesti, mikä 
antaa vaatteelle paremman istuvuuden ja 
joustavuuden. 

- Housut ovat tuulenpitävät, hengittävät sekä 
vedenpitävät. 

- Housujen takaosa on extra hengittävää verrattuna 
etuosaan. 

- 2 vetoketjullista taskua sivulla, sekä yksi 
vetoketjullinen tasku takana. 

- Myös lahkeessa on vetoketjut. 

Housut ovat täydelliset muun muassa hiihtoon, 
talvijuoksuun sekä muuhun aktiiviseen ulkoiluun. 
 

Koot: 34-46 

 

 

79,90€ 
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IMOLA WINTER TIGHTS WOMEN  

BLACK 
 

- Talvitrikoot joustavat nelisuuntaisesti, ja tämä tekee niistä istuvat ja 
miellyttävät päällä. 

- Trikoissa on harjattu sisäpuoli, mikä pitää käyttäjänsä lämpimänä. 
- Takana vetoketjullinen tasku. 
- Kumiosa lahkeissa pitää trikoot paikoillaan. 
- Vetoketjut lahkeissa. 
- Trikoissa on litteät saumat, joka estää hankaamisen. 

Vyötäröllä on joustava ja kiristettävä kuminauha. 
Heijastavat yksityiskohdat turvalliseen harjoitteluun. 
 

Koot: 34-46 

 

 

55,90€ 
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PAIDAT JA HUPPARIT  
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LAIKKO JACKET 
 BLACK & BLUE 

- Mukava ja miellyttävän 
tuntuinen tekninen huppari  
4-suuntaisella joustavuudella 

- Vetoketju edessä 
- 2 sivutaskua, yksi rintatasku ja 

yksi tasku selkäpuolella 
- Peukaloaukot hihoissa 
- Heijastavat yksityiskohdat 

 
85% Polyester  
15% Spandex 
 
Koot: S-XXL 

 
69,90€ 

”Luottohuppari 

arkeen ja  

urheiluun.” 



 
RENGASTIE 32, SEINÄJOKI 

www.pkprowear.fi 

 

”TOUGH TIME DON’T LAST 

TOUGH PEOPLE DO” 
-R.H.S. 
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LAIKKO JACKET WOMEN  
BLACK & RED 

- Mukava ja miellyttävän 
tuntuinen tekninen 
huppari 
4-suuntaisella 
joustavuudella 

- Vetoketju edessä 
- 2 sivutaskua,  

yksi rintatasku ja yksi 
tasku selkäpuolella. 

- Peukaloaukot hihoissa 
- Heijastavat yksityiskohdat 

 
     85% Polyester  
     15% Spandex 
 
     Koot: 34-46 

 69,90€ 
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FARGO FLEECE JACKET WMN & MEN  
BLACK & GREY 

 
 

- Joustava, mukava ja pehmeä hupullinen 
fleece-takki. 

- Takissa on kaksi vetoketjullista 
sivutaskua. 

- Hihoissa on aukot peukaloille. 
- Takissa on kiristysnaru helmassa säätöä 

varten. 

Sopii hyvin päällystakiksi tai muun takin alle. 
Todella pehmeä ja monikäyttöinen takki. 

 
 
Naisten koot: 34-46 
Miesten koot: S-XXL 

 34,90€ 

R90 WINTER PANTS 
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SKILL TEE WMN & MEN  
BLACK, BLUEGREY & ORANGE, BLACK, BLUEGREY & RED 

 

- Tekninen t-paita on ohut, miellyttävä ja sileän tuntuinen päällä. 
- Materiaali joustaa ja sopii hyvin maksimaalisiinkin harjoituksiin. 

- Paidassa kosteutta siirtävä ominaisuus, materiaali kuivuu nopeasti. 

Paidan takahelma on hieman pidempi kuin edessä. 

100% Polyester. 

 
 
 
Naisten koot: 34-46 
Miesten koot: S-XXL 

 

12,90€ 
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  ASUSTEET  
KERRASTOT & 

TOPPAVAATTEET   
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GLOVES  
BLACK, RED & BLUE 

- Urheilukäsineet unisex-mallisena.  
- Käsineissä on nelisuuntainen joustavuus, mikä takaa 

hyvän istuvuuden.  
- Materiaali siirtää kosteutta, joten käsineet ovat 

hengittävät. 
- Käsineissä on heijastava Dobsom -logo. 
- Saatavana kahdessa eri koossa = S/M ja L/XL 

Käsineet sopivat niin miehille kuin naisillekin. 
85% Polyester ja 15% Spandex 

 

HEADBAND 
 BLACK & RED 

- Naisten urheilupanta.  
- Pannassa on nelisuuntainen joustavuus, mikä 

takaa hyvän istuvuuden. 
- Materiaali siirtää kosteutta, joten panta on 

hengittävä ja pitää kuivana 
- Pannassa on heijastava Dobsom -logo. 
- Panta on kokoa One Size, mutta joustaa hyvin ja 

on samalla napakka. 

85% Polyester ja 15% Spandex 

 

HAT  
BLACK, RED & BLUE 

- Pipossa on nelisuuntainen joustavuus, mikä takaa 
hyvän istuvuuden. 

- Materiaali siirtää kosteutta, joten pipo on 
hengittävä ja pitää kuivana 

- Pipossa on heijastava Dobsom -logo. 
- Pipo on kokoa One Size, mutta joustaa hyvin ja on 

samalla napakka. 

85% Polyester ja 15% Spandex 

 

19,90€ 

17,90€ 

19,90€ 
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FARGO FLEECE HEADBAND 
 BLACK & GREY 

- Naisten lämmin ja pehmoinen 
fleece urheilupanta.  

- Panta sopii niin vapaa-ajalle, 
kuin erilaisiin aktiviteetteihin. 

- Materiaali on hengittävä. 
- Panta on kokoa One Size, 

mutta joustaa hyvin ja on 
samalla napakka. 

 

FARGO FLEECE HAT 
 BLACK, GREY & OLIVE 

- Pehmeä ja lämmin fleecepipo.  
- Hengittävä fleece pipo sopii hyvin 

myös erilaisiin aktiviteetteihin. 
- Pipo sopii hyvin myös vapaa-

aikaan. 
- Pipo on kokoa One Size, mutta 

joustaa hyvin ja on samalla 
napakka. 

Unisex -malli. 19,90€ 

19,90€ 
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WAISTBAG 2 WATERBOTTLES / 4 BOTTLES 
 SILVER, FLOUR YELLOW & PINK, BLACK 

- Juoksuvyö kahdelle tai neljälle vesipullolle- 
- Vetoketjullinen tasku esim. puhelimelle tai avaimille, molemmissa malleissa. 
- Kuulokkeidenjohdon läpimeno aukko. 

100% Polyesteriä 

29,90€ 

RUNNING CAP 
 BLACK, WHITE, FLOUR PINK & FLOUR YELLOW 

- Lakki niin juoksuun kuin ulkoiluunkin. 
- Juoksulakki on hyvin hengittävä. 
- Lakin otsan kohdalla hikeä keräävä 

panta. 
- Lakki on konepestävä. 
- Heijastavat yksityiskohdat lakissa. 
- Koko on one size, mutta joustaa hyvin 

ja on samalla napakka. 
- Takana kokoa säätävä tarra. 

 
 

- Unisex -malli 

16,90€ 
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ESBO SET 
GREY 

FUSCHIA & BLACK 

- Esbo set -kerrastossa on 4-suuntainen joustavuus, joten kerrasto istuu 
päälle erinomaisesti ja pysyy hyvin aloillaan. 

- Kerrasto siirtää hyvin kosteutta ja pitää käyttäjän kuivana. 
- Kerrasto on bakteriostaattinen, eli bakteerin kasvua estävä. 
- Kerrasto on saumaton. Paita ja housut myydään yhdessä. 

 

55% Polyester  

37% Polyamidi      

8% Spandex    Koot: 38-46 ja M-XL 

 

 

79,90€ 
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VEMDALEN SKIPANTS WOMEN & MEN 
BLACK & WHITE, BLACK 

 

- Vedenpitävät ja pehmustetut housut lasketteluun. 

- Housuissa on lämmöneristys sekä teipatut saumat. 

- Lahkeissa on liukumista estävä kuminauha. 

- Vyötärö on säädettävä. 

- Housuissa on muotoillut kohdat polvissa sekä 

irrotettavat ja säädettävät olkaimet. 

- Housut myös hengittävät hyvin (5000 gr/m2/24h). 

 

Naisten koot: 36-46 

Miesten koot: S-3XL 

VIVID SKIRT WMN & VIVID SHORTS  
BLACK 

- Lämpöhame sekä -shortsit, joissa toppaukset edessä sekä 

takana. 

- Kerrospukeutumiseen vaate, jota käytetään esimerkiksi 

ohuempien harjoitushousujen päällä tuomaan lisää lämpöä. 

- Hame sekä shortsit joustavat hyvin, joten ne tarjoavat 

maksimaalisen liikkuvuuden ja hengittävyyden. 

- Hameessa pitkä kaksisuuntainen vetoketju koko hameen 

mitan. 

- Vetoketjulliset taskut hameessa ja shortseissa sekä lahkeessa 

vetoketjut. 

- Joustava vyötärö sekä vyötäröllä narut. 

Hameen koot: 36-46 

Shortsin koot: S-3XL 67,90€ 

109,90€ 
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OTAMME VASTAAN 

RYHMÄTILAUKSIA, JOTKA 

HINNOITTELEMME 

ERIKSEEN. 

 

KAUTTAMME ONNISTUVAT 

MYÖS PAINATUKSET JA 

PRODEERAUKSET OMALLA 

LOGOLLA JA/TAI NIMELLÄ. 

 

Olit sitten yksityishenkilö, seuran, työpaikan tai 

harrastejoukkueen edustaja, 

ota meihin rohkeasti yhteyttä niin  

katsotaan teidän porukalle sopivat tiimiasut. 

Katupojat ja Ladyvaliot luottivat Dobsom -

vaatteisiin ja liikkuvat nyt tyylikkäissä 

tiimiasuissa.  Molempien vaatteita koristavat 

näyttävät logot. 
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Toimimme maahantuojana laadukkaille Dobsom ulkoilu- ja urheiluvaatteille. Dobsom 
tuotemerkki on tunnettu mm. aktiivijuoksijoiden keskuudessa ja ollut markkinoilla 

vuodesta 1986 asti. 

Dobsom mallisto on kasvanut vuosien aikana ja soveltuu tänä päivänä monenlaiseen 
liikkumiseen sekä vapaa-aikaan. Luomme kattavaa jälleenmyyjäverkostoa ympäri Suomen 

ja haemme aktiivisesti jälleenmyyjiä. 

Olisitko sinä seuraava? Jos kiinnostuit, ota yhteys myyntiimme: 

Sähköposti: myynti@pkprowear.fi 
Puhelin: Sanna Pesonen 0440-266500 

 

JÄLLEENMYYJÄKSI DOBSOM JUOKSU- JA 

ULKOILUVAATTEILLE? 

mailto:myynti@pkprowear.fi
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”YOUR LIMITATION - 

IT’S ONLY YOUR IMAGINATION” 
     -M.K. 


