Oulun Lohet tekee yhteistyötä MadWaven kanssa. Normaalitilanteessa tuotteita on myynnissä seuran perhevuoroilla, mutta
nyt korona-aikana järjestämme tuotemyyntiä erikoisjärjestelyin. MadWave myynnistä Lohissa vastaa Santu Pavlidi.
Listan mukaisesti tavaraa saatavilla suoraan seuran toimistolta, joitain tuotteita löytyy toimistolta useampikin kappale,
osa tavaroista muutamia jäljellä, joten toimi nopeasti! Tavaraa
saadaan tilattua varastolta hyvin nopealla aikataululla, toimitusaika noin. 7-14 päivää.

1) Uimari katsoo listalta haluamansa tuotteen, uimari tai
vanhempi ilmoittaa siitä suoraan Santulle.
2) Tuotteen tilaaja/perhe on yhteydessä Santuun, jotta on
mahdollista sopia toimitus, laskutus ja muut asiat.
3) Tilaukset ja kysymykset santu.pavlidi@oulunlohet.fi tai
puhelimitse 0417070180. Maksuvaihtoehtoina, käteinen
(mielellään tasaraha), pankkikortti tai lasku.
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MadWave – Alien Rainbow 25,00 €
Laadukkaat uimalasit harjoitteluun tai kilpailemiseen, tyyli on sopivasti aggressiivinen ja näkymä
uidessa erittäin laaja. Linssit ovat UV suojattu,
joten sopivat myös ulkoharjoitteluun.
Mukana tulee 4 vaihdettavaa nenäsiltaa.

MadWave – X-Look Rainbow 30,00 €
FINA Hyväksytty täydellisellä muotoilulla sopii
kovempaankin harjoitteluun. Innovatiivinen linssi
tarjoaa parannetun näkökentän uimarille.
Mukana tulee 3 vaihdettavaa nenäsiltaa.

MadWave – Turbo Racer II Rainbow 20,00 €
Matalarakenteinen, muotoiltu minimoimaan veden
vastusta ja kasvattamaan nopeutta. Mukana 4
vaihdettavaa nenäsiltaa.
Linssi valmistettu huurtumattomaksi UV 400
suojalla.
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MadWave – Daria Junior D1 35,00 €
Värikäs tyttöjen treeniuikkari, avoin selkä sekä
tiukat olkaimet, jotta tuntuma vedessä olisi
mahdollisimman laadukas uimarin päivittäisessä
harjoittelussa.
Saatavilla eri kokoja.

MadWave – Crossback Junior E2 35,00 €
Väriltään eksoottinen tyttöjen treeniuikkari, sopii
päivittäiseen harjoitteluun tai myös kilpailemiseen.
Avoin selkä ja kahdet olkaimet tukevat uimarin
selkää ja uintia todella hyvin.

MadWave – Crossback E3 39,00 €
Naisten uima-asu avoimella selällä ja tuplaolkaimilla,
mikä antaa uimarille vapauden vedessä liikkua
liukuvasti ja helposti. Suunniteltu päivittäiseen
harjoittelukäyttöön.
Saatavilla S, M, XS
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MadWave – Crossback Junior 35,00 €
Junioreille tai vanhemmille sopiva uima-asu
päivittäiseen harjoitteluun. Avoin selkä ja
tuplaolkaimet tukevat uimarin selkää, harjoittelua ja
parantavat liikkumista vedessä. Uima-asun etuosa on
tuplavuorattu kankaalla.
Saatavilla M, L, XL junioreiden kokoja. Kysy lisää!

MadWave – Start S2 35,00 €
8–15-vuotiaille sopiva uima-asu päivittäiseen
harjoitteluun. Tyylikäs tummempi väri, uima-asussa
avoin selkä.
Saatavilla M, L, XL, XXL kokoja, kysy lisää!

MadWave – Fun 35,00 €
Iloinen treeniuikkari junioreille! Tehty
kaksinkertaisesta kankaasta, kestääkseen
harjoittelua ja vettä pitkään. Selkä tiukasti suljettuna,
jotta uimari saa mahdollisimman tiukan tuen
harjoitteluun.
Saatavilla M, L, XL, XXL kokoja, kysy lisää!
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MadWave – X-Pert E1 40,00 €
Miesten uimahousut, sopii hyvin päivittäiseen urheiluun, altaalla tai kuivalla maalla. Antaa uimarille täydellisen istuvuuden harjoittelussa ja kangas on materiaalina, kestävää ja laadukasta jotta kovempikin
harjoittelu on mahdollista!
Saatavilla S, M -> XL kokoja, kysy lisää!
MadWave – X-TREME Y6 23,00 €
Junioreiden uimahousut, tyylikäs väri ja nykyaikainen
muotoilu sopii päivittäiseen harjoitteluun. Kangas
tehty kestämään pitkään. Istuu uimarin päällä hyvin,
joka mahdollistaa laadukkaan istuvuuden, päällä on
mukavan tuntuinen.
Saatavilla kaikkia kokoja, kysy lisää!

MadWave – NET 35,00 €
Poikien uimahousut, tyylikäs väri ja nykyaikainen
muotoilu. Sopii päivittäiseen harjoitteluun, kangas on
tehty kestämään pitkään. Istuu uimarin päällä hyvin,
joka mahdollistaa laadukkaan istuvuuden, päällä on
mukavan tuntuinen.
Saatavilla eri kokoja, kysy lisää!
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MadWave – Fort Junior C1 29,00 €
Poikien uimahousut, tyylikäs väri ja nykyaikainen
muotoilu. Sopii päivittäiseen harjoitteluun, kangas on
tehty kestämään pitkään. Istuu uimarin päällä hyvin,
joka mahdollistaa laadukkaan istuvuuden, päällä on
mukavan tuntuinen.
Saatavilla M, L kokoja, kysy lisää!

MadWave – Brave 33,00 €
Junioreiden uimahousut, tyylikkäitä eri värejä. Nykyaikainen muotoilu. Sopii päivittäiseen harjoitteluun,
kangas on tehty kestämään pitkään. Istuu uimarin
päällä täydellisesti! Kysy eri kokoja!

MadWave – Drag Shorts 18,00 €
Jarru-uimahousut tytöille tai pojille! Kahta eri väriä
ja eri kokoja saatavilla, kysy lisää!
Tarkoitus tuoda harjoitteluun lisää vastusta, jotta
saavutetaan maksimaalinen kehitys uimarille. Uimahousut ovat suunniteltu tuomaan lisää haastetta,
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MadWave – Oulun Lohet 10,00 €
Seuran uimalakkeja, molemmilla puolilla oma
logo/teksti. MadWave logolla, saatavilla eri värejä –
Valkoinen, Punainen ja Musta.

MadWave – Husky 10,00 €
Uimalakki kaikenikäisille harjoittelijoille. Eri värejä
tarjolla, valkoinen, vihreä ja sininen, kaikissa koiralogo.

MadWave – Train Hard 12,00 €
Uimalakki kaikenikäisille harjoittelijoille, tekstinä
motivoiva kaikille uimareille. Tämä lakki pistää sinut
harjoittelemaan vieläkin kovempaa!
Väreinä punainen tai valkoinen.
MadWave – ISL MadWave 35,00 €
Kilpailuihin sopiva uimalakki, materiaalina tiukempi
ja istuu päässä paremmin. Hylkii äärimmäisen hyvin
vettä, joka mahdollistaa paremman liukuvuuden ja
vauhdin altaassa.
Tarjolla erilaisia, eri värejä, kysy lisää!
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MadWave – Pro Snorkkeli 25,00 €
Erinomainen harjoitteluväline päivittäiselle
harjoittelijalle tai kuntouimarille. Snorkkeli
mahdollistaa vielä paremman keskittymisen omaan
uintitekniikkaan, uintiasentoon ja käsivetoihin. Muoto
on suunniteltu uimarille sopivaksi, pysyy päässä
vakaasti ja liike vedessä on sulavaa sekä helppoa!
Hengittäminen helppoa ja nopeaa, ammattilaisten
suunnittelema suukappale antaa uimarille helpon
hengittämisen harjoituksen aikana.
MadWave – Pro Snorkkeli Junior 25,00 €
Erinomainen harjoitteluväline päivittäiselle
harjoittelijalle, junioreiden kokoja!
Snorkkeli mahdollistaa vielä paremman
keskittymisen omaan uintitekniikkaan, uintiasentoon.
Muoto on suunniteltu uimarille sopivaksi, pysyy
päässä vakaasti ja liike vedessä on sulavaa sekä
helppoa! Hengittäminen helppoa ja nopeaa,
ammattilaisten suunnittelema suukappale antaa
uimarille helpon hengittämisen harjoituksen aikana.
MadWave – Pro Snorkkeli Junior 25,00 €
Erinomainen harjoitteluväline päivittäiselle
harjoittelijalle, junioreiden kokoja!
Snorkkeli mahdollistaa vielä paremman
keskittymisen omaan uintitekniikkaan, uintiasentoon.
Muoto on suunniteltu uimarille sopivaksi, pysyy
päässä vakaasti ja liike vedessä on sulavaa sekä
helppoa! Hengittäminen helppoa ja nopeaa,
ammattilaisten suunnittelema suukappale antaa
uimarille helpon hengittämisen harjoituksen aikana.
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MadWave – Paddles Pro 10,00 €
Laadukkaat lättärit uimareille tehostaakseen
harjoittelua, tekniikkaa ja voimantuottoa altaassa. Eri
kokoja saatavilla, väreinä musta.
Materiaalina kestävää, istuu käteen hyvin ja
mahdollistaa uimarin saavan vedestä kiinni
mahdollisimman hyvin.
Lisätietoja kysymällä!
MadWave – Fusion Paddles 16,00 €
Laadukkaat lättärit erikoistunut tarkempaan
tekniikka tai vauhtiharjoitteluun. Käteen tarkasti
muotoiltu lättäri kehittääkseen uimarin käsivetoja
ilman suurempia riskejä saada lihaskipuja käsiin tai
olkapäihin. Veden tuntuma näillä lättäreillä entistä
parempi, liukuvuus aiheutuu joka vedon jälkeen.
Mahdollistaa nopean kehityksen omassa uinnissa
sekä voimankäytössä altaassa, kysy lisää!

MadWave – Finger Pro Paddles 12,00 €
Junioreiden ja muiden ikäisten suosima sormilättärit.
Sopii kaikenlaiseen harjoitteluun, etenkin tekniikkaan
ja oman uinnin otteen hakemiseen. Tyylikkäät ja
pienet sopivat erittäin hyvin perheen pienemmillekin
kilpauimareille!
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MadWave – Ext Pullbuoy 15,00 €
Uimareille harjoitusväline, pullari käsivetojen
harjoittamiseen ja kehittämiseen. Pitää uimarin jalat
tiukasti kontrollissa uinnin aikana, pysyy vakaasti
paikallaan.
Väreinä Musta – Vihreä tai Musta – Punainen.

MadWave – Pullkick JET 18,00 €
Uimareille harjoitusväline, pullari ja lauta yhdessä!
Käsivetojen harjoittamiseen ja kehittämiseen,
nopeasti pääsee myös vaihtamaan potkuihin.
Näppärä muotoilu ja helppo pitää kiinni.

MadWave – KIDS Kickboard 10,00 €
Lauta potkuharjoittelua varten kaikenikäisille, koolta
pieni ja näppärä, joten käännöksetkin onnistuvat
laudan kanssa helposti. Virtaviivainen jotta vedessä
liikkuminen olisi uimarille mahdollisimman
taloudellista. Väreinä Punainen tai Keltainen.
MadWave – Goggles case 10,00 €
Uimalasien paras mahdollinen säilytyskeino! Tässä
tyylikkäässä uimalasien säilytyslaukussa tilaa
yhdelle parille uimalaseja, pysyy puhtaana, ehjänä ja
säilyvät pidemmän aikaa ilman naarmuja! Pysyy
kisoissa ja harjoituksissa helposti mukana.
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MadWave – Pool Colour Short 12,00 €
Räpylät uintiharjoittelua varten. Helpottaa uimarin
tekemistä vedessä, antaa pienille uimareille
mahdollisuuden uida nopeasti, paremmalla
tekniikalla ja saada harjoitteluun uutta intoa
räpylöitten kautta!
Saatavilla eri kokoja, eri värejä, kysy lisää!
MadWave – Fins Training 25,00 €
Räpylät uintiharjoittelua varten. Helpottaa uimarin
tekemistä vedessä, antaa pienille uimareille
mahdollisuuden uida nopeasti, paremmalla
tekniikalla ja saada harjoitteluun uutta intoa
räpylöitten kautta! Myös kokeneille kilpauimareille,
erilaisia harjoitteita varten, tämä malli hieman
joustavampaa materiaalia. Lisätietoja kysymällä!
MadWave – Flex 35,00 €
Räpylät uintiharjoittelua varten, kokeneelle ja
päivittäiselle harjoittelijalle sopiva malli. Tehostaa
omaa vauhtia, harjoittelua ja parantaa potkujen
tuottamaa vauhtia ja voimaa vedessä. Malli
suunniteltu antamaan mahdollisimman paljon hyötyä
uinnin aikana liukuvuuden ja jouston kannalta. Jalka
ja nilkka istuu hyvin räpylöiden kanssa. Värinä
musta, erilaisia kokoja, lisätietoja kysymällä!
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MadWave – Dry Mesh Bag 12,00 €
Tyylikäs uintivarustekassi kaikenikäisille uimareille!
Varusteet ja muut tavarat mahtuvat hyvin kassin
sisälle ja kulkeutuu selässä tai muun repun
yhteydessä aina uimahalliin mentäessä! Väreinä
sininen ja vihreä!

MadWave – Husky Mesh Bag 12,00 €
Tyylikäs uintivarustekassi kaikenikäisille uimareille!
Tässä versiossa iso ja näyttävä husky logo. Varusteet
ja muut tavarat mahtuvat hyvin kassin sisälle ja
kulkeutuu selässä tai muun repun yhteydessä aina
uimahalliin mentäessä! Väreinä sininen ja musta!

MadWave – Mad Team Bagback 60,00 €
Uimareille suosittu reppu mikä soveltuu kaikkeen
käyttöön! Kaikki uintivarusteet ja muut tavarat
mahtuvat yhteen täydellisesti, on erittäin tilava ja
sisältää monia taskuja. Saatavilla eri värejä, kysy
lisää!
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MadWave – Towel Wave 20,00 €
Tyylikäs ja pehmeä pyyhe kaikille vedessä liikkujille!
70x140cm ja materiaalilta pehmeä sekä helposti
kuivaava.
Saatavilla eri värejä, punainen, vihreä ja sininen.
MadWave – Towel Microfibre 20,00 €
Tyylikäs mikrokuitu pyyhe kaikille vedessä liikkujille!
80x140cm ja materiaalilta helposti kuivaava!
Saatavilla myös pienempiä kokoja ja erilaisia värejä,
sininen, vihreä ja pinkki! Pienemmät koot 40x80cm.

MadWave – Water Bottle 10,00 €
Juomapullo päivittäiseen harjoitteluun, lajiin kuin
lajiin! Tyylikäs muotoilu ja sininen väri! 750ml
tilavuus.
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MadWave – Mad Bubble 6,00 €
Lelukaveriksi tai sukellukseen apuvälineeksi
kaikenikäisille uimareille!

MadWave – Diving Fish 6,00 €
Lelukaveriksi tai sukellukseen apuvälineeksi
kaikenikäisille uimareille!
Saatavilla eri värejä, keltainen, punainen ja vihreä!

MadWave – Nose Clip Ergo 6,50 €
Nenäklipsi kaikille vedessä liikkujille!

MadWave – Ear Plugs Ergo 4,50 €
Korvatulpat kaikille vedessä liikkujille! Saatavilla
myös erilaisia, esim. silikoni mallisena.
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