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Vinterjacka
Jackan som verkligen håller värmen vid
hundpromenaderna i höst och vinter. Diskret logo i silvergrått tryck för varghundklubben på vänster bröst. Material 100
% polyester, maskintvättbar. Burgundy
(vinröd) eller navy (mörkblå).
Storlekar M, L, och XL.
Pris 580 SEK.
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Softshell-jacka
Jacka med 3-lagersmaterial, funktionellt
membran och värmande fleece på insidan.
YKK-dragkedjor framtill, i framfickorna och
i bröstfickan vilket ger en snygg kontrast.
Elastisk dragsko i nederkanten och justerbara muddar. SvIVKs logga på ryggen.
Material: 96 % polyester, 4 % elastan. Röd
eller svart. Storlek L, XL och XXL. Normalpris 425 SEK, NU ENDAST 350 SEK,
BEGRÄNSAT ANTAL!

Hoodie
Populär hoodtröja med blixtlås längs fronten. Med magfickor där höger ficka har
dold öppning för att dra ledning till hörlurar. Sömmar, snoddar och blixtlås i tröjans
färg. Med tryck ”Irländsk varghund” och
hundhuvud på ryggen, klubblogo på väns
ter bröst. Tillverkad enligt WRAP-regler
för ansvarsfull produktion.
Material 80 % bomull, 20 % polyester,
tjocklek 280 gram/m2. Färger: röd och
mörkblå.
Storlek M, L, XL
Pris 380 SEK.
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Pikétröja
Med irländsk varghundshuvud på vänster
bröst. Material 100% bomull. Färger:
ljusblå och ljusrosa.
Storlekar S, M, L, XL. Pris 175 SEK

Keps
Med broderad irländsk varghund fram.
Ställbar storlek. Svart, blå eller röd.
Pris 120 SEK.

Stor dekal
Fyrfärgs rund bildekal, diameter 30 cm.
Pris 125 SEK.

Klubbdekal
Rund, 10 cm i diameter, svart med grått
tryck för klubblogotypen. Utomhuskvalitet. Pris 20 SEK.

Reservation för slutförsäljning. Eventuellt porto tillkommer på priserna.
Vänta med din betalning till dess du fått bekräftelse på kostnad inklusive porto.

Beställ på e-post klubbshop@svivk.se

Håll utkik efter nyheter på www.svivk.se och på klubbens facebooksida.
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Kylarvarg
Irländsk varghund för bilen. Fästs med
skruv (sitter fastsvetsad på baksidan) och
mutter genom till exempel kylargallret.
Mugg
Bredd 11 cm. Pris 250 SEK.
Med irländsk varghundstryck, 23 cl. Vit
med röd, blå eller grön insida. Tål maskindisk. Pris 50 SEK
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Bokstavsarmband
”IRISH (hjärta) WOLFHOUND”.
Görs på beställning. Färger: svart, vit,
grå, brun, grön, blå, röd, orange eller gul.
Svart text. Pris 50 SEK

Broschyr
”Den irländska varghunden”. En 16-sidig sammanställning om varghundens
ursprung, hälsa, valpens första tid, med
mera. En perfekt present till valpköparen
och andra intresserade. Pris 25 SEK.

Hängare
Hängare för koppel, handdukar med
mera. I pulverlackad plåt. Pris 250 SEK.

Brosch
Rund, emaljerad med irländsk varghund.
Diameter 25 mm, med pin på baksidan för
fastsättning.
Pris 50 SEK.

Irländsk varghundsilhuett
För husväggen, grinden eller andra
ställen. I pulverlackad plåt. Bredd 35 cm.
Pris 250 SEK.

Jubileumsboken
Uppskattad bok med 180 välfyllda sidor
med intressant läsning och många bilder
från vår klubbs 40-åriga historia.
Pris 250 SEK.
Emballage 10 SEK tillkommer vid
beställning av endast bok.
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Vänta med din betalning till dess du fått bekräftelse på kostnad inklusive porto.
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Håll utkik efter nyheter på www.svivk.se och på klubbens facebooksida.

