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Ta c h a n s e n a t t p r o v a e t t a n t a l
olika regnställ; vilket passar just
dig? Abacus representant är på
p l a t s o c h s v a r a r p å f r å g o r, o c h
det finns fina erbjudanden!

NÅGRA REFERENSER:
“Pitch jackan har blivit en favorit som jag gärna använder oavsett aktivitet. Jackan håller en väldigt hög
kvalitet både vad gäller material och design. Såväl
vattentätheten som ventilationen är bättre än något jag
tidigare använt. Det är först när du provar själv som du
förstår skillnaden”

- Robert Karlsson, professionell golfare
“Väderleken under förra Solheim Cup var sannerligen
en utmaning i sig med alla skiftningar. Swinley regnställ
fungerade optimalt för alla spelarna i laget. Stretchen
gjorde att alla kunde röra sig obehindrat, och alla höll
sig varma. Jag rekommenderar varmt Swinley regnställ,
både på och utanför banan.

- Catriona Matthew, kapten Solheim Cup 2019

VÅRA REGNSTÄLL

Bra!

Links

Links är ett funktionellt regnställ
med god andningsförmåga. Tyget
har en 2-vägs stretch och ger bra
rörlighet. Alla sömmar är tejpade.
Dragsko på flertalet ställen gör
det möjligt att ställa till perfekt
passform. Detta regnställ funkar
väl så bra att använda till vardags
som på golfbanan.

Bättre!

Swinley

Swinley regnställ kommer i en
fantastisk 4-vägs stretch som ger
dig maximal rörlighet. Tyget har
dessutom en väldigt hög andningsförmåga. Jackan har huva
som du enkelt gömmer i kragen.
Dragsko på flertalet ställen gör att
du kan ställa till perfekt passform.
Swinley regnställ kommer inte att
göra dig besviken.

Bäst!

Pitch

Pitch regnställ är för den kräsne
som inte nöjer sig med något annat än det bästa. I pitch regnställ
med 37.5 teknologi som tempererar miljön mellan dig och plagget
kommer du alltid ha din optimala
komfortzon på 37.5 grader celsius,
där du presterar som bäst.
Fokusera på ditt spel och låt Pitch
fixa resten.

