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Gamle Ringeriksvei 14B
1368 Stabekk

MATT Balaklava i Merino ull

TRANGOWORLD AIR-MAT

Nytt TrangoWorld AIR MAT 185x55x6 cm underlag med integrert pumpe
og total vekt på kun 700 gram. Forbuker pris kr.999 .

TrangoWorld liggeunderlag, MATT vanntette/pustende
sokker og hansker, Laken drikkeflasker og Lorpen
tekniske sokker til turbruk og fritid får du hos Jemco AS.
___________________________________________________________________________________
TRANGOWORLD
LAKEN LORPEN MATT
____________________________________________________________________________________

TRANGOWORLD er Norges mest solgte selvoppblåsbare liggeunderlag som lages i mange
størrelser og tykkelser.

MIcro Air 185x50x6 cm
m/Primaloft

MICRO AIR 185x50X6 cm m/ PRIMALOFT

Totalvekt 440 gram

Poliamid 200 orange trekk, antiskli overflate, lett å ta luft inn og ut,lav vekt og
volum, topp ligge komfort, god isolasjon med Primaloft isolasjonsmatte, lette å
transpotere og lagre. R value 3,2. Transport trekk medfølger. Veil pris kr.1295

Confort Mat 195x9x65 cm
med Fibermatte og luft

CONFORT AIR LARGE 195x9x65 cm m/fiber matte Totalvekt 850g
Poliamid 400 blått trekk, antiskli overflate, lett å ta luft inn og ut,, pumpeanordning inkludert i
underlaget , lav vekt og volum, topp liggekomfort, god isolasjon med fiber isolasjonsmatte, lette å
transpotere og lagre. R value 2,8 .Transporttrekk medfølger. Veil pris kr.1195

Confort Mat 185x6x50 cm
isolert med Fibermatte og
luft

CONFORT AIR STANDARD 185x6x50 cm m/fiber matte Totalvekt 700g
Poliamid 400 inca gold trekk, antiskli overflate, lett å ta luft inn og ut, pumpeanordning inkludert i
underlaget , lav vekt og volum, topp liggekomfort, god isolasjon med fiber isolasjonsmatte, lette å
transpotere og lagre. R value 3,7 .Transporttrekk medfølger. Veil pris kr.1145

LAKEN er Norges meste solgte sports- og fritids
drikkeflasker i aluminium.
Under merket Laken selges også termoser, kjeler,
stekepanner,
bestikk og Looney Tunes drikkeflasker.

Tritan flasker 0,75 l. Veil pris kr.169

MATT er vanntette og pustende sokker, strømper og hansker.Brukes av fiskere,
jegere, mountainsyklister, motorsyklister og vanlige turgåere.

Shooting gloves
NÅ med ny design i såkalt GUN CUT fasong. Str.S-XXL
• Hansken sitter tettere og bedre på hånden. Skytefinger på begge
hender.

• Skytefinger (på begge hansker) kan vippes opp og festes med magnet
for et enda sikrere avtrekk.Gun cut design.

Butikkspris kr.499

MATT
ALL WEATHER GLOVE

Med Porelle membran teknologi og lettvekts konstruksjon er disse nye
hanskene supre for all slags vær. Hanskene har press punkter i
håndflaten og silicon belagte fingertupper for ekstra grep.
Str.S-XXL
* 100% vanntette/vindtette og pustende
* Tilgjenglig i sort
* Lettvektskonstruksjon og ideelle for all slags bruk
* God grep og god dempning i håndflaten
* Veil pris kr.549

Vinter- hansker og votter.
Vinter hansker
Spesialdesignet og utviklet for norske
vinterforhold.
Hanskene og vottene er vann- og vindtette og er
ustyrt med membran som leder fuktighet ut av
hansken.
Innvendig myk og behaglig fleece for som isolerer godt. Fås i størrelse S- XXL
og kun i sort farge.
Vanntett, vindtett og pustende.
Ekstra mykt fôr.
Sklisikker håndfate
Håndleddslukker med velcro lås.
Vaskes/tørkes ved 40 grader
Veil pris kr. 599,-

Activity hansker
Vann-og vindtette outdoor hansker som puster.
Hånd overfaten i elastisk materiale som gir god passform.
Hanskene kan klipses sammen ved oppbevaring.
En ypperlig outdoor hanske, varm og god og med et godt grep.
Str. S-XXL
Butikk pris kr.499

.
TRANGO er Spanias mest solgte kleskonsept innenfor outdoorsektoren.
Trango benytter seg av kjente råvarer som GORE-TEX, POLARTEC,
WINDSTOPPER og WINDBLOCK.Spesielt godt kjent er Trango for sine brede
kolleksjon av turbukser.

LORPEN er aktivitets- og sportsokker som lages av de
beste råvarene som finnes på markedet, som ull, silke,
bomull, Polartec,Primaloft, Modal,Tencel, Termastat,
Coolmax og Outlast.

Lorpen All season trekker sokk. Norges beste tursokk ?

MATT headbands i 25 ulike designs i myk og varm
Thermocool som transporterer fuktighet.

t

JEMCO AS er et distribusjon-og markedsførings selskap som selger
kjente merkervarer til sport og fritids butikker i de Nordiske land.
JEMCO'S produkter selges i norske sportsforretninger. Ring oss tlf.67
11 86 90 og vi vil fortelle deg om nærmeste butikk som fører våre varer.
Dersom det ikke er butikker som fører våre produkter der du bor sender
vi dem gratis hjem til deg mot forskuddsbetaling til vår bankkonto. Ta
kontakt på telefon: 92 80 70 70

