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Dato 2015-05-13

Hei Gudbrand Mo

Vi takker for din henvendelse og sender som avtalt vedlagte tilbud nr 228 i henhold til din forespørsel.

DIN LEVERANDØR AV TEAMBEKLEDNING

Original Teamwear er leverandør av Kalas teambekledning for sykkel og triathlon, Bavac teambekledning
for løp samt Swix teambekledning for langrenn og skiskyting.

USLÅELIG LOGISTIKK

Vår netthandelsløsning er uten unntak den mest effektive og tidsbesparende i markedet i dag. Alle
ansatte- eller team-medlemmer kan med letthet legge inn sin bestilling med PC, nettbrett eller mobil,
betale med Klarna kort eller Klarna faktura, og deretter få varen levert rett hjem.

GREIT Å VITE

Normal produksjonstid er 4 uker + transport. Ved aksept av tilbudet er det viktig at vi får alle logoer i
vektor-format (filtype .ai .eps .pdf ). Videre må vi sette i gang korrekturarbeid snarest slik at prosessen blir
effektiv.

SHOWROOM NÆR OSLO

Om du ønsker å besøke oss for å se produktene eller forsikre deg om vår kvalitet er du velkommen til å
besøke vårt showroom. Vi besøker deg gjerne hvis det er ønskelig. Vi har også prøvesett av
bekledningen som vi kan sende ut.

Ditt tilbud er gyldig till og med 2015-06-12.

Se dine priser i produktoversikten

  Vi er åpen for dialog rundt tilbudet/samarbeidet og skulle dere se alternative måter å gjøre dette på vil vi
gjerne diskutere dette videre.

  Jeg håper med dette å ha lagt grunnlaget for en god beslutningsprosess og ser fram til et langsiktig
samarbeid. For spørsmål ta kontakt.

  Med sportslig hilsen

Lars Erik Koritov
Tlf
larserik@original.no



Original Teamwear AS holder til i Nittedal utenfor Oslo. Her har vi vårt hovedkontor og designavdeling.
Selskapet er heleid av Swix Sport AS. Du finner mer informasjon på www.original.no. Vår teambekledning
består av Kalas teamwear, Swix teamwear og Bavac teamwear og produksjon er ved Kalas fabrikken i
Tsjekkia.

DU ER I GODE HENDER … VI KLER OPP DE BESTE

Vi kler opp verdensmestere, Olympiske mestere, landslag, mange profesjonelle lag og tusenvis av
mosjonister i mer enn 20 land. Produksjonen av teambekledning har vokst seg svært populær og blant
noen av våre kunder finner vi: Atea, Team Joker, Lillehammer CK, BOC, Sportsklubben RYE, TVK, Aker
Solutions, Siemens, Weber, Uno X og DnB

VÅRE HJERTER SLÅR FOR SYKKEL OG SKISPORTEN

Selv om fabrikken sysselsetter nesten 200 mennesker er det fortsatt å regne som en familiebedrift, og
navnet KALAS / SWIX / BAVAC er alltid garanti for høy kvalitet. Vi kontrollerer nøye kvaliteten i vår
produksjon. Vi benytter kun de beste stoffer fra Italia og Sveits, og skaper klærne ved hjelp av den mest
moderne produksjonsteknologien.

UTVIKLING OG INNOVASJON

Utviklingen går fort og vi prøver hele tiden å finne nye forbedringer i våre produkter. Utviklingen av våre
produkter skjer i tett samarbeid med profesjonelle idrettsutøvere og med anerkjente forskningsinstitu-
sjoner, for eksempel det tekniske universitetet i Liberec. Vi er også lydhøre for innspill og synspunkter fra
alle våre kunder. Vår misjon er å lage klær som tilfredsstiller de høyeste krav til funksjonalitet og komfort.

PRODUKSJON

Vi plikter å holde en absolutt nøyaktighet og et høyt nivå av tilfredshet for våre kunder. Derfor er våre klær
produsert i Europa. Fabrikken er utstyrt med moderne maskiner, men – selv den beste teknologien kan
ikke erstatte de dyktige hendene på våre svært erfarne syersker.

SISTE INSPEKSJON OG UTSENDELSE

Etter at plaggene er ferdig sydd blir de nøye inspisert. Deretter blir de forsiktig pakket og gjort klar for
forsendelse hvor som helst i verden. Vi benytter tjenestene til anerkjente logistikkselskaper som Bring,
UPS, DHL og andre. De fleste av våre kunder mottar klærne direkte fra fabrikk og rett hjem i posten.
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TILBUD
Tilbuds nr 228
Dato 2015-05-13
Gyldig til: 2015-06-12

Kunde: Ottadalen

Kunde kontakt person: Gudbrand Mo
Alle priser i NOK

Kode Beskrivelse Veil Pris inkl
mva

Rabatt Antall Total exkl mva Total inkl mva

n50124-LN03 Sykkelvest | ELITE 03 | W&W
Mission Light | DAME

  999.00 15 % 1 679.00 849.00

n50247-LL08 Sykkeljakke | ELITE 09 |
W&W Mission Light 12 |
DAME

  1599.00 15 % 1 1087.00 1359.00

n50124-MN03 Sykkelvest | ELITE 03 | W&W
Mission Light | HERRE

  999.00 15 % 1 679.00 849.00

n50245-LL08 Sykkeljakke | ELITE 08 |
W&W Winter Plus | DAME

  1799.00 15 % 1 1223.00 1529.00

n50245-ML08 Sykkeljakke | ELITE 08 |
W&W Winter plus | HERRE

  1799.00 15 % 1 1223.00 1529.00

n50247-ML08 Sykkeljakke | ELITE 09 |
W&W Mission Light 12 |
HERRE

  1599.00 15 % 1 1087.00 1359.00

n50231-ML05 Sykkeljakke | ACTIVE 05 |
W&W Light | HERRE

  1099.00 15 % 1 747.00 934.00

n50231-LL05 Sykkeljakke | ACTIVE 05 |
W&W Light | DAME

  1099.00 15 % 1 747.00 934.00

n50055-ML30 Langermet sykkeltrøye |
ACTIVE 30 | Flanders | Hel
glidelås | HERRE

  949.00 15 % 1 645.00 807.00

n50055-LL30 Langermet sykkeltrøye |
ACTIVE 30 | Flanders | Hel
glidelås | DAME

  949.00 15 % 1 645.00 807.00

n50077-MS15 Kortermet sykkeltrøye | PRO
15 | W&W RainMem X3 |
HERRE

  1599.00 15 % 1 1087.00 1359.00

n50077-LL15 Langermet sykkeltrøye | PRO
15 | W&W RainMem X3 |
DAME

  1799.00 15 % 1 1223.00 1529.00

n50077-ML15 Langermet sykkeltrøye | PRO
15 | W&W RainMem X3 |
HERRE

  1799.00 15 % 1 1223.00 1529.00

n50078-LS20 Kortermet sykkeltrøye | ELITE
20 | Spinn | DAME

  799.00 15 % 1 543.00 679.00

n50078-MS20 Kortermet sykkeltrøye | ELITE
20 | Spinn | HERRE

  799.00 15 % 1 543.00 679.00

n50077-LS15 Kortermet sykkeltrøye | PRO
15 | W&W RainMem X3 |
DAME

  1599.00 15 % 1 1087.00 1359.00

n50016-JS01 Kortermet sykkeltrøye |
ACTIVE 01 | Devan | Kort
glidelås | JUNIOR

  449.00 15 % 1 305.00 382.00

n50016-LS04 Kortermet sykkeltrøye |
ACTIVE 04 | Devan | Hel
glidelås | DAME

  599.00 15 % 1 407.00 509.00

n50016-MS04 Kortermet sykkeltrøye |   599.00 15 % 1 407.00 509.00



ACTIVE 04 | Devan | Hel
glidelås | HERRE

n50517-MA55 Kombidrakt korterm | ELITE-A
55 | Brios | Endurance Plus
pad | HERRE

  1999.00 15 % 1 1359.00 1699.00

n50521-UA57 Tempodrakt langerm | PRO-A
57 | Cyclo-One/Speed | Zoom
X pad | HERRE

  1799.00 15 % 1 1223.00 1529.00

n50517-LA27 Kombidrakt korterm | ELITE-A
27 | Brios | Endurance X Lady
pad | DAME

  1999.00 15 % 1 1359.00 1699.00

n50521-UA07 Tempodrakt langerm | PRO-A
07 | Cyclo-One/Speed |
Endurance X Lady pad |
DAME

  1799.00 15 % 1 1223.00 1529.00

n60067-MA12 Sykkelshorts med seler |
ARCO-ACTIVE 12 | Lycra |
Speed Man pad | HERRE

  799.00 15 % 1 543.00 679.00

n60067-LA14 Sykkelshorts med seler |
ARCO-ACTIVE 14 | Lycra |
Speed Lady pad | DAME

  799.00 15 % 1 543.00 679.00

n60069-MA30 Sykkelshorts med seler |
ARCO-ELITE 30 | Power
Lycra | Endurance Plus pad |
HERRE

  1149.00 15 % 1 781.00 977.00

N60069-LA32 Sykkelshorts med seler |
ARCO-ELITE 32 | Power
Lycra | Endurance X Lady pad
| DAME

  999.00 15 % 1 679.00 849.00

n60063-MA18 Sykkelshorts med seler |
ARCO-PRO 18 | W&W
RainMem X3 | Endurance
Plus pad | HERRE

  1599.00 15 % 1 1087.00 1359.00

n60063-LA23 Sykkelshorts med seler |
ARCO-PRO 23 | W&W
RainMem X3 | Endurance X
Lady pad | DAME

  1549.00 15 % 1 1053.00 1317.00

n70012-UF04 Løse ermer med trykk |
ACTIVE 04 | Roubaix |
UNISEX

  299.00 15 % 1 203.00 254.00

n70047-UF16 Skotrekk vinter | ELITE 16 |
RainMem 3X | UNISEX

  499.00 15 % 1 339.00 424.00

n70032-UN94 Løse ben uten trykk | ACTIVE
94 | Roubaix | UNISEX

  349.00 15 % 1 237.00 297.00

Sum eks mva 26216.00
Sum inkl mva 32781.00
Fraktkostnader tillkommer

Din kontaktperson
Lars Erik Koritov
Tlf.:
larserik@original.no



Sykkelvest | ELITE 03 | W&W Mission Light |
DAME
Svært anvendelig og solid sykkelvest. Vesten sitter godt og
har et aktivt og anatomisk snitt. Denne vind- og
vannavvisende vesten gir god beskyttelse mot elementene
samtidig som den puster godt takket være et ryggpanel i
netting-materiale. Armhulene avsluttes med en elastisk
strikk.  

n50124-LN03

Din pris:
Eks mva kr. 679,-
Inkl mva kr. 849,-

Sykkeljakke | ELITE 09 | W&W Mission Light
12 | DAME
Komfortabel sykkeljakke med membranbehandlet overflate
som er vind- og vannavvisende. Ryggpanelet er i et
pustende Lycra materiale som gir ekstra ventilasjon. Jakken
har en foret krave på 5 cm for økt komfort.

n50247-LL08

Din pris:
Eks mva kr. 1087,-
Inkl mva kr. 1359,-

Sykkelvest | ELITE 03 | W&W Mission Light |
HERRE
Svært anvendelig og solid sykkelvest. Vesten sitter godt og
har et aktivt og anatomisk snitt. Denne vind- og
vannavvisende vesten gir god beskyttelse mot elementene
samtidig som den puster godt takket være et ryggpanel i
netting-materiale. Armhulene avsluttes med en elastisk
strikk.  

n50124-MN03

Din pris:
Eks mva kr. 679,-
Inkl mva kr. 849,-

Sykkeljakke | ELITE 08 | W&W Winter Plus |
DAME
Sykkeljakke ment for vinterbruk og kalde dager. Den har en
membranbehandlet overflate som er vind- og
vannavvisende. Ryggpaneler i et pustende Lycra materiale
gir ekstra ventilasjon og elastisitet. 

n50245-LL08

Din pris:
Eks mva kr. 1223,-
Inkl mva kr. 1529,-



Sykkeljakke | ELITE 08 | W&W Winter plus |
HERRE
Sykkeljakke ment for vinterbruk og kalde dager. Den har en
membranbehandlet overflate som er vind- og
vannavvisende. Ryggpaneler i et pustende Lycra materiale
gir ekstra ventilasjon og elastisitet. 

n50245-ML08

Din pris:
Eks mva kr. 1223,-
Inkl mva kr. 1529,-

Sykkeljakke | ELITE 09 | W&W Mission Light
12 | HERRE
Komfortabel sykkeljakke med membranbehandlet overflate
som er vind- og vannavvisende. Ryggpanelet er i et
pustende Lycra materiale som gir ekstra ventilasjon. Jakken
har en foret krave på 5 cm for økt komfort.

n50247-ML08

Din pris:
Eks mva kr. 1087,-
Inkl mva kr. 1359,-

Sykkeljakke | ACTIVE 05 | W&W Light | HERRE
Lett sykkeljakke når du trenger litt ekstra varme. Jakken har
en membranbehandlet overflate som er vind- og
vannavvisende, i tillegg til pustende paneler langs sidene og
under armene. 

n50231-ML05

Din pris:
Eks mva kr. 747,-
Inkl mva kr. 934,-

Sykkeljakke | ACTIVE 05 | W&W Light | DAME
Lett sykkeljakke når du trenger litt ekstra varme. Jakken har
en membranbehandlet overflate som er vind- og
vannavvisende, i tillegg til pustende paneler langs sidene og
under armene. 

n50231-LL05

Din pris:
Eks mva kr. 747,-
Inkl mva kr. 934,-



Langermet sykkeltrøye | ACTIVE 30 | Flanders 
| Hel glidelås | HERRE
Langermet sykkeltrøye i et anatomisk snitt som passer best
til vår- og høstdager samt før og etter trening på sommeren.
Flanders er varm og egner seg godt til norske forhold.

n50055-ML30

Din pris:
Eks mva kr. 645,-
Inkl mva kr. 807,-

Langermet sykkeltrøye | ACTIVE 30 | Flanders 
| Hel glidelås | DAME
Langermet sykkeltrøye i et anatomisk snitt som passer best
til vår- og høstdager samt før og etter trening på sommeren.
Flanders er varm og egner seg godt til norske forhold.

n50055-LL30

Din pris:
Eks mva kr. 645,-
Inkl mva kr. 807,-

Kortermet sykkeltrøye | PRO 15 | W&W
RainMem X3 | HERRE
Denne trøyen er spesialutviklet for norske forhold og
fungerer best på kalde regnværsdager. Den er ment for
veldig aktivt bruk. Trøyen har en membranbehandlet
overflate RainMem X3 samt en flosset innside for økt
varmegjengivelse og isolasjon.  Forlenget ryggpanel på
trøyene sikrer maksimal 

n50077-MS15

Din pris:
Eks mva kr. 1087,-
Inkl mva kr. 1359,-

Langermet sykkeltrøye | PRO 15 | W&W
RainMem X3 | DAME
Den er ment for veldig aktivt bruk. Trøyen har en
membranbehandlet overflate RainMem X3 samt en flosset
innside for økt varmegjengivelse og isolasjon.  Forlenget
ryggpanel på trøyene sikrer maksimal beskyttelse for din
rygg og høy komfort på sykkelen. Vi er eneste produsent
som produsere

n50077-LL15

Din pris:
Eks mva kr. 1223,-
Inkl mva kr. 1529,-



Langermet sykkeltrøye | PRO 15 | W&W
RainMem X3 | HERRE
Den er ment for veldig aktivt bruk. Trøyen har en
membranbehandlet overflate RainMem X3 samt en flosset
innside for økt varmegjengivelse og isolasjon.  Forlenget
ryggpanel på trøyene sikrer maksimal beskyttelse for din
rygg og høy komfort på sykkelen. Vi er eneste produsent
som produserer s

n50077-ML15

Din pris:
Eks mva kr. 1223,-
Inkl mva kr. 1529,-

Kortermet sykkeltrøye | ELITE 20 | Spinn |
DAME
Kortermet sykkeltrøye i det tekniske og luftige Spinn-
materialet med passform tilpasset kvinner.Elastisk Lycra i
skulderpartiet for økt bevegelsesfrihet og med elastisk
ending på ermene for en best mulig passform.

n50078-LS20

Din pris:
Eks mva kr. 543,-
Inkl mva kr. 679,-

Kortermet sykkeltrøye | ELITE 20 | Spinn |
HERRE
Kortermet sykkeltrøye i det tekniske og luftige Spinn-
materialet. Elastisk Lycra i skulderpartiet for økt
bevegelsesfrihet og med elastisk ending på ermene for en
best mulig passform.

n50078-MS20

Din pris:
Eks mva kr. 543,-
Inkl mva kr. 679,-

Kortermet sykkeltrøye | PRO 15 | W&W
RainMem X3 | DAME
Denne trøyen er spesialutviklet for norske forhold og
fungerer best på kalde regnværsdager. Den er ment for
veldig aktivt bruk. Trøyen har en membranbehandlet
overflate RainMem X3 samt en flosset innside for økt
varmegjengivelse og isolasjon.  Forlenget ryggpanel på
trøyene sikrer maksimal bes

n50077-LS15

Din pris:
Eks mva kr. 1087,-
Inkl mva kr. 1359,-



Kortermet sykkeltrøye | ACTIVE 01 | Devan |
Kort glidelås | JUNIOR
Teknisk, godt pustende trøye i Devan materiale. Trøyen har
en aktiv fasong med elastisk strikk nederst, glidelås og
lommer.

n50016-JS01

Din pris:
Eks mva kr. 305,-
Inkl mva kr. 382,-

Kortermet sykkeltrøye | ACTIVE 04 | Devan |
Hel glidelås | DAME
Teknisk, godt pustende trøye i Devan materiale. Trøyen har
en aktiv fasong med elastisk strikk nederst, glidelås og
lommer.

n50016-LS04

Din pris:
Eks mva kr. 407,-
Inkl mva kr. 509,-

Kortermet sykkeltrøye | ACTIVE 04 | Devan |
Hel glidelås | HERRE
Teknisk, godt pustende trøye i Devan materiale. Trøyen har
en aktiv fasong med elastisk strikk nederst, glidelås og
lommer.

n50016-MS04

Din pris:
Eks mva kr. 407,-
Inkl mva kr. 509,-

Kombidrakt korterm | ELITE-A 55 | Brios |
Endurance Plus pad | HERRE 
Skinsuit/kombidrakt er for deg som mener alvor med
syklingen. Dette er det nye innen landevei- og
terrengkonkurranser. «Tempodrakt» med lommer, full
glidelås og en liten åpning mellom over og underdel. Du får
her alle fordelene med en tempodrakt og trøye/bukse. Dette
er vår luftigste skinsuit med Power Lyc

n50517-MA55

Din pris:
Eks mva kr. 1359,-
Inkl mva kr. 1699,-



Tempodrakt langerm | PRO-A 57 | Cyclo-
One/Speed | Zoom X pad | HERRE
Ny tempodrakt med et nytt snitt og mindre sømmer som
sørger for en veldig aerodynamisk tempo/bane drakt. Med
anti-slip på ermer og ben er dette som å ha på seg et ekstra
lag med hud. PS: Når drakten kommer fra fabrikk sitter det
beskyttelsesteip over silikon på armer og ben. Husk å fjerne
denne

n50521-UA57

Din pris:
Eks mva kr. 1223,-
Inkl mva kr. 1529,-

Kombidrakt korterm | ELITE-A 27 | Brios |
Endurance X Lady pad | DAME
Skinsuit/kombidrakt er for deg som mener alvor med
syklingen. Dette er det nye innen landevei- og
terrengkonkurranser. «Tempodrakt» med lommer, full
glidelås og en liten åpning mellom over og underdel. Du får
her alle fordelene med en tempodrakt og trøye/bukse. Dette
er vår luftigste skinsuit med Power

n50517-LA27

Din pris:
Eks mva kr. 1359,-
Inkl mva kr. 1699,-

Tempodrakt langerm | PRO-A 07 | Cyclo-
One/Speed | Endurance X Lady pad | DAME
Ny tempodrakt med et nytt snitt og mindre sømmer som
sørger for en veldig aerodynamisk tempo/bane drakt. Med
anti-slip på ermer og ben er dette som å ha på seg et ekstra
lag med hud. PS: Når drakten kommer fra fabrikk sitter det
beskyttelsesteip over silikon på armer og ben. Husk å fjerne
den

n50521-UA07

Din pris:
Eks mva kr. 1223,-
Inkl mva kr. 1529,-

Sykkelshorts med seler | ARCO-ACTIVE 12 |
Lycra | Speed Man pad | HERRE
Sykkelshorts for menn med seler i det nye Arco snittet.
Bukse i elastisk Lycra for god bevegelighet og god passform.

n60067-MA12

Din pris:
Eks mva kr. 543,-
Inkl mva kr. 679,-



Sykkelshorts med seler | ARCO-ACTIVE 14 |
Lycra | Speed Lady pad | DAME
Sykkelshorts for damer med seler i det nye Arco snittet.
Bukse i elastisk Lycra for god bevegelighet og god passform.

n60067-LA14

Din pris:
Eks mva kr. 543,-
Inkl mva kr. 679,-

Sykkelshorts med seler | ARCO-ELITE 30 |
Power Lycra | Endurance Plus pad | HERRE
Elite sykkelshorts med seler i det nye Arco snittet. Arco
snittet i kombinasjon med Power Lycra gjør at dette er en
bukse med fantastisk passform. Shortsen har pad fra
markedslederen Cytech, dette gjør at dette er en av de beste
shortsene på markedet.

n60069-MA30

Din pris:
Eks mva kr. 781,-
Inkl mva kr. 977,-

Sykkelshorts med seler | ARCO-ELITE 32 |
Power Lycra | Endurance X Lady pad | DAME
Elite sykkelshorts med seler i det nye Arco snittet. Arco
snittet i kombinasjon med Power Lycra gjør at dette er en
bukse med fantastisk passform. Shortsen har pad fra
markedslederen Cytech, dette gjør at dette er en av de beste
shortsene på markedet.

N60069-LA32

Din pris:
Eks mva kr. 679,-
Inkl mva kr. 849,-

Sykkelshorts med seler | ARCO-PRO 18 |
W&W RainMem X3 | Endurance Plus pad |
HERRE
Sykkelshorts med seler for bruk i kaldt og rufsete vær. Et må-
ha produkt for de som sykler i regn og kaldt vær. Det nye
Arco snittet sørger for at buksen sitter som støpt. Buksen er i
RainMem X3 materiale som er vann-avvisende og holder
deg varm uten å gå utover luftmotstand. RainMem X3 serien
er utviklet for Norske rufsete forhold.

n60063-MA18

Din pris:
Eks mva kr. 1087,-
Inkl mva kr. 1359,-



Sykkelshorts med seler | ARCO-PRO 23 |
W&W RainMem X3 | Endurance X Lady pad |
DAME
Sykkelshorts med seler for bruk i kaldt og rufsete vær. Et må-
ha produkt for de som sykler i regn og kaldt vær. Det nye
Arco snittet sørger for at buksen sitter som støpt. Buksen er i
RainMem X3 materiale som er vann-avvisende og holder
deg varm uten å gå utover luftmotstand. RainMem X3 serien
er utviklet for norske rufsete forhold.

n60063-LA23

Din pris:
Eks mva kr. 1053,-
Inkl mva kr. 1317,-

Løse ermer med trykk | ACTIVE 04 | Roubaix |
UNISEX
Løse ermer til bruk sammen med en kortermet sykkeltrøye.
Medbringes i lommen ved skiftende temperaturer. Et genialt
tilleggsplagg å ha med på lengre turer sommerstid, hvor vær
og vind kan skifte underveis. Ermene leveres i et elastisk og
svært godt pustende (svettetransporterende) Lycra
materiale. 

n70012-UF04

Din pris:
Eks mva kr. 203,-
Inkl mva kr. 254,-

Skotrekk vinter | ELITE 16 | RainMem 3X |
UNISEX
Skotrekk i vårt nye og revolusjonerende RainMem X3
materiale. Trekkene har en membranbehandlet overflate,
flosset innside for økt varmegjengivelse og isolasjon.
Kjennetegnes ved optimal ventilasjon, en teknisk membran
med svært motstandsdyktige egenskaper, høy fleksibilitet og
maksimal funksjonalitet. En innv

n70047-UF16

Din pris:
Eks mva kr. 339,-
Inkl mva kr. 424,-

Løse ben uten trykk | ACTIVE 94 | Roubaix |
UNISEX
Løse ben til bruk sammen med en sykkelshorts. Et genialt
tilleggsplagg spesielt tiltenkt til bruk i perioder med skiftende
temperaturer og værforhold. 

n70032-UN94

Din pris:
Eks mva kr. 237,-
Inkl mva kr. 297,-
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