Seuraetuna Reiman
toiminnalliset lastenvaatteet
Seurakoodilla saat -30 % Reima X Voimisteluliitto
-valikoimasta osoitteessa seurat.reima.com Jokaisella
ostolla tuet samalla seuramme toimintaa!
Valikoima koostuu Reiman laadukkaista ja teknisistä sisäliikunta- ja
ulkovaatteista. Xylitol Cool -vaatteet soveltuvat erinomaisesti kaikenlaisen
voimistelun harrastamiseen ja vaikkapa koululiikuntatunneille. Softshell on
erinomainen materiaali ulkoileville liikkuville lapsille, miellyttävä mutta
kestävä ja sopii ympärivuotiseen käyttöön.
Seurakoodilla Voimisteluliiton valikoima on saatavilla 30 %:a edullisempaan
hintaan Reiman seurakaupassa seurat.reima.com. Seurakoodi toimii myös
Reiman verkkokaupassa reima.com, jossa koodi oikeuttaa alennuksen sijaan
ilmaiseen toimitukseen. Ostoksillasi tuet samalla seuramme toimintaa,
jokainen seurakoodilla tehty ostos kerryttää tuottoja seuralle!

Voimisteluvalikoima
T E K N I S ET XY L I TO L C O O L - S I SÄVA AT T E ET
(saatavilla maaliskuusta alkaen)
Ksylitoli tunnetaan purukumin ja sokerittomien karkkien makeutusaineena,
mutta tänä päivänä sen hyödyt ulottuvat myös vaateteollisuuteen. Reiman
Xylitol Cool -innovaatio tekee vaatteista viilentäviä ja auttaa lapsia nauttimaan
liikkumisesta täysillä. Lue lisää tästä >

T-paita Vilpo, 110–146cm | T-paita Vauhdikas, 110–146cm
Leggingsit Jumppa, 110–146cm | Shortsit Ilmassa, 110–146cm

SO F TS H E L L- U L KOVA AT T E ET
(saatavilla elokuusta alkaen)
Softshell on täydellinen valinta liikkuville lapsille. Pehmeä, joustava materiaali
on miellyttävä mutta kestävä ja sopii ympärivuotiseen käyttöön. Hyvä tuulenja vedenpitävyys tekevät softshell-tuotteista joka säähän sopivia. Juuri
monikäyttöisyys erottaa softshellin muista materiaaleista: se tekee elämästäsi
helpompaa ja lasten olosta mukavamman. Lue lisää tästä >

Softshell-takki Espoo, 110-152cm | Softshell-takki Sipoo, 110-152cm
Softshell-housut Idea, 110-152cm | Softshell-housut Mighty, 110-152cm

RE I M A OY
Reima on maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden merkki Suomesta.
Yli 75 vuoden kokemuksella, Reima tekee nykyisin palkittuja lastenvaatteita,
tuotteita ja palveluja, jotka ottavat huomioon niin lasten kuin ympäristön
hyvinvoinnin. Reimalla vastuullisuus on avainasemassa, yritys kehittää jatkuvasti
uusia, parempia materiaaleja ja vie kierrätystä ja uusiokäyttöä yhä pidemmälle.
RE I M A X VO I M I ST E LU L I I T TO
Reima ja Voimisteluliitto ovat solmineet yhteistyön jonka tavoitteena on edistää
lasten aktiivista ja liikunnallista elämää sekä tukea lasten harrastevoimistelun ja
perheliikunnan kehittämistä.

