Maria Rooth
Kollektion
2015

Hej Hockeytjejer!
Nu är det dags att göra din beställning från Maria Rooth Sommarkollektion 2015. I år har
vi valt ett annat tillvägagångssätt. Vi önskar att du gör din beställning senast den 30 juni,
då får du dina varor när du kommer till skolan. Genom att göra så här har vi möjlighet att
erbjuda fler färger - allt för att du ska hitta din egen favorit och få kläderna dag 1!
Nytt för i år är att du kan få dina initialer alternativt nummer på armen och / eller byxbenet
för att göra kläderna personliga. Riktigt coolt tycker vi!
Angående Storlekar:
Längst bak hittar du storlekshjälp så att du lätt kan hitta din storlek i alla plagg. Kläderna
är unisex. Mät plaggen hemma så du exakt kan se vilken storlek du behöver beställa. Ta
gärna lite extra tid till detta så det blir rätt! Längre bak i broschyren ser du hur en beställning görs. Betalningen görs på plats i Halmstad med kontanter, kort eller via Swish-appen.
Beställningen är bindande.
Om du känner att du behöver se och känna på plaggen så kommer det att finnas några
enstaka plagg på plats för detta ändamål. Du som väljer detta alternativ får räkna med
några veckors leveranstid samt porto.
Maria är 176 cm lång, väger ca 70 kilo och har storlek M i alla kläder. Tjejerna på bilderna
är 10 år och de har storlek L (9/11 år) i barnstorlek.
Välkommen med Din beställning SENAST TISDAGEN DEN 30 JUNI!
Trevlig sommar så ses vi snart!

/ Maria Rooth

Summer
										
											breeze

Hoodie

Funderar Du på
Din storlek? Se
Storlekshjälpen
längre bak, alternativt följ
vår facebook-sida där ni
kan diskutera storlekar!

380:-

Favorit i repris! Skön tvåfärgad hood i riktigt bra kvalité!
Bara att välja och vraka bland färgerna nedan!
80 % bomull / 20 % polyester
Storlekar: XS-XXXL
Se storlekshjälp längre bak i broschyren.

Kelly Green / White			

Candyfloss Pink / Hot Pink		

Oxford Navy / Candyfloss Pink		

Heather Grey / New French Navy		

White / Hot Pink

Fire Red / Jet Black

- Twin needle stitching detailing
- Double fabric hood with contrast inner
- Contrast flat lace drawcords
-Kangaroo pouch pocket with small hidden
opening for ear phone cord feed
- Hidden ear phone loops
- Ribbed cuff and hem
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) certified production

New French Navy / Heather Grey

Lime Green / Magenta Magic

Hoodie
barn

Heather Grey /
New French Navy

340:-

Favorit i repris! Skön tvåfärgad hood
i riktigt bra kvalité! Bara att välja och
vraka bland färgerna nedan. Tjejerna
har Large 9/11.

Kelly Green /
White

Barnstorlekar:
XS (3/4 år)
S (5/6 år)
M (7/8 år)
L (9/11 år)
XL (12-13 år)
Se storlekshjälp längre bak i
broschyren.

Candyfloss Pink /
Hot Pink

New French Navy /
Heather Grey

White /
Hot Pink

Fire Red /
Jet Black

Zip
Hoodie
420:-

En fräsch nykomling som är enormt mjuk.
Finns i tre färger. Maria har Medium.
52 % bomull / 48 % polyester
Storlekar: XS-XXL
Se storlekshjälp längre bak i broschyren.

Grey

- Lightweight full zip hoodie with metal zip
- Slim fit
- Soft feel lightweight fabric
- Twin needle stitching detailing
- Double fabric hood
- Right hand side pocket has small hidden opening for
earphone cord feed
- Hidden ear phone loops
- Ribbed cuff and hem
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
certified production

Pink								Red

Zip
Hoodie
kids
380:-

- Full zip hoodie with contrast plastic zip
- Twin needle stitching detailing
- Double fabric hood with contrast inner
- Kangaroo pouch pocket
- Right hand side pocket has small hidden opening for
earphone cord feed
- Hidden ear phone loops
- Ribbed cuff and hem
- Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
certified production

Nykomling, enormt mjuk och skön!
80 % bomull / 20 % polyester
Barnstorlekar:
S 5/6
M 7/8
L 9/11
XL 12/13
Se storlekshjälp längre bak i broschyren.
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New French Navy / 		
New French Navy /		
Heather Grey /
Heather Grey			
Fire Red
New French Navy

Shorts

260:-

De otroligt populära shortsen är tillbaka!
Finns enbart i svart enligt bild.

Finns i storlekarna:
S-XXL
120 cl, 140cl, 160cl
Se storlekshjälp längre bak i broschyren.

Byxor
340:-

Finns i marinblå eller grå. Dragsko nertill.
80 % bomull / 20 % polyester.
Maria har stl M i både hood samt byxa. Tjejerna har barnstorlek L (9/11).
Finns i både barn- samt vuxenstorlekar
S-XL
Se storlekshjälp längre bak i broschyren.
Barnstorlekar:
S 5/6
M 7/8
L 9/11
XL 12/13

- Cuffed leg opening
- Elasticated waist with inner drawcord
- Side pockets
- Worldwide Responsible Accredited
Production (WRAP) certified production

T-shirt

120:-

Unisex passform för både barn och vuxna!
Maria bär Medium. Tjejerna har storleken L
(9/11) och de är båda 10 år.
100 % bomull.
Storlekar: S-XXL
Barn stl: 104cl, 116cl, 128cl, 142cl, 152 cl
Se storlekshjälp längre bak i broschyren.

Rosa

Vit

Röd
Mörkgrön

Kelly
Green

T-shirt

Dam-/tjejmodell
120:-

Rosa t-shirt med feminin passform.
100 % bomull. Maria har en Large.
Stl: XS-XL.
Barn stl: 104cl, 116cl, 128cl, 142cl, 152 cl
Se storlekshjälp längre bak i broschyren.

Sportväska

260:-

Blå-röd

Grön-vit

Klassisk sportbag med handtag och
axelrem i kontrastfärg. Stort huvudfack
samt mindre fack på utsida. Avtagbar
axelrem. Rymmer 20 L.
Mått 50x25x25 cm

Blå-vit

Gör kläderna Dina
Nytt för i år är att det är möjligt att märka sina plagg och
därmed göra dem personliga. Sätt dina initialer alternativt siffror på hooden, zip hooden eller byxorna. Se
nedan på bilderna var märkningen hamnar.
Kostnad: 20:- / siffra/bokstav
Nedan exempel skulle alltså kosta 80:- extra (4x20:-)

Så här beställer Du
Skicka ett email SENAST TISDAG 30 JUNI till
maria@mariarooth.com med nedan information.
Ämne: Beställning 2015
Beställningen görs enligt exemplet nedan.
Plagg/Vara: Hoodie
Färg på plagg/vara: Kelly Green / White
Storlek: Small
Antal:1
Initialer/nr: MR
Plagg/Vara: Byxor
Färg på plagg/vara: Blå
Storlek: Medium
Antal: 1
Initialer/nr: MR
Plagg/Vara: Shorts
Färg på plagg/vara: Svart
Storlek: Medium
Antal: 1
Initialer/nr: -

Storlekshjälp
Hoodie

BARN Hoodie

Byxor

BARN Byxor

Zip-Hoodie

BARN Zip-Hoodie

T-shirt Dammodell

T-shirt

Bronx Shorts

