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Snabba julklappstips!

GOD JUL
ÖNSKAR

LETRO SPORT

Oltech DP1630 30L vattentät ryggsäck  
En tålig och helt vattentät ryggsäck på 30L. 
Perfekt när du cyklar till jobb eller träning 
(se sid19).

NYHET

Oltech DB16-S sportbag  
i ett helt nytt superlätt material (se sid 24).

Oltech stolryggsäck 1640, 40 liter. 
Stolryggsäck i ett helt nytt superlätt 
material (se sid 23). 

NYHET

NYHET

NYHET

Oltech midjeväska WB08 
(se sid 24).
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Icebug Acceleritas 5 dam/herr, 2:a sortering 
Acceleritas5 RB9X är en minimalistisk sko byggd för högt tempo i teknisk och 
krävande terräng. Det är en mycket populär sko för swimrun. Hälkappan är mjuk och 
dess höjd är sänkt mitt bak för att öka komforten för hälsenan. Materialet i överdelen är 
utbytt till en väldigt följsam och luftig textil. Acceleritas absorberar minimalt med vatten. 
Löpkänslan är fantastiskt tack vare den flexibla mellansulan och den låga sulprofilen. 
Sulan är optimerad för att greppa både på hårda och mjuka underlag, med RB9X-
gummi och ett aggressivt mönster där lera leds iväg ut åt sidorna i diagonala kanaler 
enligt samma princip som gör att traktordäck greppar i lera. 

Nu 590:- (ord.1300:-)

Icebug Spirit 5 dam/herr  
Dubbarna har modifierats på ett sätt som gjort det möjligt att minska vikten på mellan-
sulan. Sulan har en mycket låg profil och drop för att maximera markkontrollen men 
den är samtidigt flexibel nog att låta foten röra sig naturligt.14 st hårdmetalldubbar/sko.

Smal läst. Vikt: 260 gr (US9)  
Storlek: USL5,5-10,5, US7-13

Nu 790:- (ord.1500:-)

Smal läst. Vikt: 180 gr (USL7,5), 210 gr (US9)  
Storlek: USL5,5-10,5, US7-13
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Icebug Pytho 3 dam/herr  
Lätt och extremt greppstark trail- och vinterlöpsko med utmärkt löpkänsla. Låg 
mellansuleprofil ger löparen bra markkontroll. De slitstarka dubbarna har dynamisk 
funktion vilket innebär att de förutom enastående grepp i terräng och på is, också utan 
problem och kan användas för asfaltslöpning utan att slitas ut. Normal läst.

Vikt: 350 gr (US 9) och 320g (USL 7,5) 
Storlek: USL 5,5-10,5, US 7-13

Icebug Spirit 6 dam/herr
Spirit 6 har fått en rejäl uppgradering jämfört med förra säsongen: överdelen är gjord 
i ett superstarkt material med Kevlarförstärkning, fortfarande med väldigt låg vikt men 
nu ännu följsammare och hållbarare än förut!
I övrigt är det i stort sett samma vinnande egenskaper som tidigare säsonger. 
Hälkappan är komfortabelt mjuk och med en lägre mittdel för att ytterligare minska 
trycket på hälsenan. Överdelsmaterialet och de slutna cellerna i hälkappan absorberar 
ytterst lite vatten (max 20% ökning när skon är blöt). Överdelen har gjutna skyddande 
områden och alla stygn är gjorda med en ”Stitch-and-turn”-teknik för att skydda tråden. 
Yttersulan har 14 hårdmetalldubbar varav 1 stockdubb för att du ska få fäste i alla 
situationer. 

Smal läst. Vikt: 230 gr (USL7,5), 260 gr (US9)  
Storlek: USL5,5-10, US7-12 
Dropp: 4mm

Nu 990:- (ord.1500:-)

Nu 1490:- (ord.1800:-)
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Spikecross 3 CS
En kraftig terränggående löparsko med 
Salomons innovativa Climashield™-
konstruktion med inbäddade 
metalldubbar för garanterat grepp på 
alla underlag. 
Vikt 319g (storlek UK8) 
UK 4,5-12,5

1800:-

Salomon Xapro 3D CSWP multi barn/junior 
En lätt, stabil sko som är helt vattentät och 
passar perfekt när det är blött och halt ute. 
Skon sitter bekvämt på foten med den smidiga 
snabbsnörningen Quicklace. Den formgjutna 
mellansulan i EVA ger skon lång livslängd och 
bra dämpning. 
 
EUR 26-38 Nu 490:-  

(ord. pris 690:-)

Icebug Zeal2 OLX dam/herr
Orienterings- & terrängsko för riktigt krävande miljöer. Zeal är konstruerad med en 
typ av mellansula som är formad i ett enda stycke. HGMS2 (Holy Grail Midsole Soft 
& Stable). Mellansulan adderar inte bara stabilitet utan fungerar även som ett inbyggt 
skydd på skons sidor vid löpning i krävande terräng.  
Zeal har en låg sulprofil vilket ger bra markkontroll. 
16 st hårdmetalldubbar/sko. 

Normal läst. Vikt: 280 gr (US9)  
Storlek: USL 5,5-10,5, US 7-13

Nu 950:-  
(ord. pris 1500:-)
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1800:-**

Salming trailsko Trail T2 herr/dam 
Den här mångsidiga terrängskon bygger på några av Salmings senaste innovationer,
och ger dig möjlighet att prestera på topp under långa pass.
Det förstärkta ytterhöljet RocShield™ ger skydd till foten,
och den mönstrade yttersulan är tillverkad i en uppdaterad gummiblandning för bästa 
slitstyrka och grepp. Nu 790:-  

(ord. pris 1400:-)
UK 3-8UK 6,5-13

Salming Distance A3 dam/herr joggingsko 
En  neutral löparsko med bra slitstyrka och 5 mm häl-till-tå drop.
En två-lagers våffelmesh i ovandelen ger skon en mjuk och skön känsla. 
RunLite-mellansulan ger bra skydd samtidigt som den bibehåller en låg vikt.
Förbättrad gummiblandning – tre gånger mer slitstark gummiblandning jämfört med 
förra årets modell. Nu 490:-  

(ord. pris 1400:-)
UK 3-8,5 UK 6,5-13

VJ Integrator High (16), OL-sko med högt skaft 
VJ:s modell med en högt skaft inklusive 
vrickningsskydd. Lika som Integrator men med 
högt skaft som stöder upp fotleden.  
En perfekt ersättare för tidigare modellen från 
Jalas(Cross Control)som inte produceras längre.
18 st hårdmetalldubbar/sko. 
Normal läst. UK 5-13 (½-nr)
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Nu 1190:-  
(ord. pris 1600:-)
Nu 1090:-  
(ord. pris 1600:-)

VJ Falcon (11) 
Orienteringsskon med den bredaste 
lästen. VJ har under åren förbättrat 
Falcon och numera har den även 
KvamO-systemet i mellansulan för 
optimal komfort (ger extra dämpning 
längs hela sulan). FITLOCK-system 
som ger skydd och stöd på insidan. 
Undersula med 18 hårdmetalldubbar 
med den så kallade “stockdubben” 
mitt under foten. Den har även 
“Stjärndubbar” för extra grepp. 
 
Bred läst. Vikt (UK 8): 300g 
UK 4½-12,13

1600:-**

VJ Bold7 (16) 
Specifikationer:
•Tävlingssko
•Smal läst
•Yttertyg i Schoeller-Keprotec
•FITLOCK snörningssytem
•Formgjuten sula
•12 stjärndubbar under fotbladet och 
hälen plus 2 stockdubbar
•Storlek UK 3-7 (damläst) UK 7.5-12 
(herrläst)
•Vikt (UK 8): 245 g
•5 mm drop

VJ Integrator (16)
En av de mest populära OL-skorna i 
världen. Helt ny ovandel med förbättrat 
KvamO-system (extra dämpning längs 
hela sulan). Integrator ger fantastisk kom-
bination av komfort och stabilitet.
Undersula med 18 hårdmetalldubbar där 
VJ numera lagt till den så kallade ”stock-
dubben” mitt under foten. 
 
Normal läst. Vikt (UK 8): 295 g 
UK 3-13 (½-nr)

Nu 1190:-  
(ord. pris 1600:-)
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VJ Sarva Xero3 (15) herr/dam
Sarva Xero 3 är en vidareutveckling av 
den populära Sarva. Årets modell har 
mjukare stoppning i plös och hälkappa.
Xero har hårdmetalldubben Starstud - 
stjärnformad med 5 hörn. 
19 st dubbar/sko ger bättre fäste på 
is än den gamla runda dubben. Bra 
stötdämping. Lämplig för löpning på 
hala vintervägar och stigar men även i 
terrängen året runt. 

Normal läst. Vikt (UK 8): 280 g 
UK 7 - 12, 13 (herr)
UK 3½-8 (dam)

VJ Sarva D´vil2 (15) terrängsko 
Hel gummisula försedd med 17 st Starstud 
hårdmetalldubbar/sko för bästa slitstyrka 
och grepp. Perfekt för löpning på stig och  
i obanad terräng under alla årstider.  
Synnerligen effektivt grepp på hala 
underlag som snö och is. 
 
Smal läst. Vikt (UK 8): 275 g 
UK 4½-12  
 

1600:-**

1600:-**

VJ Supra (14) 
En klassiskt allroundsko med mjuk och 
slitstark ovandel.  
11 st hårdmetalldubbar/sko. 
 
Dropp: 4mm 
Normal läst. Vikt 285g (UK 8) 
UK 3-12

1450:-**



** Nettopris! 10% gäller ej på dessa varor! 8

Inov-8 Mudclaw 265 gummidobb
En racingversion av Mudclaw som tar 
dig fram igenom lera och sank terräng 
tack vare dess aggressivt mönstrade 
sula. Nu med ett förbättrat och förstärkt 
yttermaterial för ökad hållbarhet och 
komfort. Mudclaw 365 har 3mm drop och 
ger en bra markkänsla.  
 
Vikt 265g (storlek UK8)
Stl: UK 4 -12 (½-nr) 

Nu 750:-  
(ord. pris 850:-)

Nu 990:-  
(ord. pris 1300:-)

VJ Bold Kid (15) junior 
Bold Kid 15 är en extremt lätt tävlingssko 
med 13 hårdmetalldubbar (starstuds) 
varav 1 stockdubb i varje sko. Framtagen 
för ungdomar som vill ha det där lilla extra 
greppet. Slitstarkt och mjukt material i 
ovandelen. 

Storlek: EU 33-38 Läst: smal
Vikt: 200 gram (EUR 37)

VJ Irock (16), OL-sko med 
gummidobbar 
Ny fräsch design, men fortfarande 
samma pålitliga grepp tack vare sulan i 
butylgummi. Den är försedd med bekväm 
dämpning i hälen och eftersom yttertyget 
är i Schoeller Keprotec, håller sig skon sig 
fortfarande väldigt lätt när den blir blöt.

Denna sko är tävlingsvalet för OCR-
världsmästaren (2014 och 2015) Jonathan 
Albon.

1500:-**
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Nu 1190:-  
(ord. pris 1600:-)

Inov-8 x-talon 212 
Superlätt trailsko för löpning i obanad 
terräng och på stig. Aggressivt mönstrad 
lågprofilssula av friktionsgummi 
(sticky rubber) ger optimal löpkänsla. 
Ovandelsmaterialet är slitstarkt och 
vattenavstötande med förstärkningar vid 
utsatta slitageytor.  
 
Vikt 212g (storlek UK8) 
Stl: UK 7-13 (½-nr) herr 
Stl: UK 3-8,5 (½-nr) dam

Inov-8 Oroc 280
Lätt trailrunningsko med dubbar som 
ger bra grepp.OROC™ 280 är en 
trailrunningsko med perfekt kombination 
av låg vikt, otroligt bra grepp och maximal 
ventilation. Skon har 9 st dubbar med 
volfram-spetsar, sex under fotens främre 
del och tre under hälen. Den låga skon 
fungerar bäst på skogsstigar, men 
även på hala och isiga partier biter sig 
metalldubbarna fast och ger ett perfekt 
fotfäste. 

Vikt: 280 gram (storlek UK8). 
Stl UK 4½ - 12 (½ nr)

Inov-8 X-Talon 190 gummidobb
Årets version av X-Talon 190 har fått 
förstärkt ovandelsmaterial, annars är det 
samma sköna trailsko. En lätt sko med 
mycket löpkänsla. Sulan har sticky rubber 
för bästa grepp mot underlaget. X-Talon™ 
190 ser till så att din fot ligger tätt mot 
underlaget i en stabil position. Dropp 3mm 
 
Normal läst. Vikt: 190g (UK8) 
Stl UK 4-12 (½ nr)

Nu 1090:-  
(ord. pris 1400:-)

Nu 1090:-  
(ord. pris 1400:-)
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Smal läst. EU 37-41 
Vikt: 262 gram (EUR 38)

Bagheera Ultra JR med gummidobb 
Ultra är en orienteringssko utvecklad för 
att tillgodose alla de krav som ställs vid 
intensiv skogslöpning. Den prioriterar låg 
torr- och våtvikt samt extrem slitstyrka utan 
att kompromissa med komforten.  
Normal läst. EU 32-38 
Vikt: 235 gram (EUR 37)

Bagheera Zepto med gummidobb
Orienteringssko med dobb. Priset 
gäller så länge lagret räcker!

Nu 395:- 
(Ord. pris 950:-)

Köp 2 par 690:- 
(Ord. pris 1900:-)

Nu 490:-  
(ord. pris 750:-)

Bagheera Fury, OL-sko med dobbar 
Fury är en flexibel trailsko med bra grepp.
Med ny gummiblandning är sulan förbättrad, och den är optimal för våta underlag.
Överdelen är i Cordura® för att klara de mest krävande förhållanden.  
Förstärkningar i TPU och microfiber ger maximal hållbarhet, komfort och livslängd.
Rock guard i framfoten ger stabilitet och skyddar mot genomslag från underlaget 
samtidigt som du inte förlorar löpkänslan. Normal läst. EU 39-47

Nu 790:-  
(ord. pris 1199:-)

Inov-8 X-Talon 212 gummidobb 
Superlätt trailsko för löpning i obanad 
terräng och på stig. Aggressivt mönstrad 
lågprofilssula av friktionsgummi 
(sticky rubber) ger optimal löpkänsla. 
Ovandelsmaterialet är slitstarkt och 
vattenavstötande med förstärkningar vid 
utsatta slitageytor.  
Vikt 249g (storlek UK8). Bred läst. 
Stl: UK 4½ -12 (½-nr) 
 

Nu 1090:-  
(ord. pris 1400:-)
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Bagheera OL-byxa korta/långa14
 Stl: XS-XXL (3-8) 

Bagheera tights långa/korta dam / herr 
Dam 3-7 (XS-XL) Herr 4-8 (S-XXL)

Bagheera vintertights dam/herr/barn 

599:- 399:-

Dam 3-7 (XS-XL)
Herr 4-8 (S-XXL)

Barn 122-158 cl

349:- 299:-

349:- 399:-

Extreme TRX Tights 3/4 / långa 
Storlek XS-XXL 400:-/500:-
Barnstorlek 130,140 cl 250:-/450:-

Basic TRX long/short O-pants
Storlek XS-XXL   
 
Barnstorlek 130-160 cl  
(endast svart)  

 

300:-/250:- 
350:-/300:-

Extreme TRX short O-pants 
Storlek XS-XXL 400:-
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Trimtex Speed TRX benskydd 
Storlek 3-7 (XS-XL) 
Blå / Svart 

350:-

Noname OL-strumpa  
XS-XL (34/36- 46/48), 6 färger

Noname OL-strumpa  
XS-XL (34/36- 46/48) svart/blå

190:-

Trimtex TRX OL-strumpa 
34/36- 46/48

240:-

180:-

Löpartights dam/herr
Dam XS-XL, Herr S-XXL

Nu 490:- 
(ord. pris 600:-)

Salming Tee kort ärm
Funktionströja i skönt material som andas. 
S-XL

 Nu 250:- (ord. 400:-)
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Nu 50:-  
(ord. 90:-)
 2st 90:- 
10st 350:- 

Oltech keps C08 

    

Oltech löparkeps RC12 svart/grå/lime 

Oltech löparmössa 

Oltech RH12 tunn träningsmössa 

Letro Sport är ägare och utvecklare av 
varumärket Oltech och dess produkter. 
Se fler produkter på www.oltech.se

Produkter för  
orientering, 

 sport & fritid

80:-

Oltech Head Tube HT08 

60:-

Vålåluva Letro
Finns som vit, röd, 
marin, svart, orange, 
neonorange, cerise, 
rosa och blå.

50:-

Lillsport Redline  
ofodrad skidhandske 
Storlek 7-12
Nu 150:- (ord. pris 200:-)

Lillsport Solid fodrad/ofodrad skidhandske
Storlek 5-12

Nu 250:- 
(ord. pris 399:-)

Nu 290:- 
(ord. pris 499:-)
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Nordenmark kartställ MTB-OL Classic
Vridbart kartfodral storlek: A4 225x305 mm. 
Tryckknapplåsning på kartfickan med 6 
st tryckknappar. Vibrationer i kartfodralet 
under åkning förhindras genom filtförsedda 
fästen (under kartfickan) som skapar 
en konvex yta. Snabblåsning för enkel 
montering och demontering. Fästet kan 
sitta kvar på styret. Enkel att demontera 
utan verktyg.

940:-

Nordenmark kartställ MTB Light 
Storlek 260x210 mm, 60g. Går att rotera 
360°. Lätt att montera av och på utan 
verktyg.

360:-

Nordenmark kartställ Ski-ol fällbart
Vridbart kartfodral storlek:  
A4, 225x305 mm.
Tryckknapplåsning på kartfickan med 5 st 
tryckknappar.
Vikt: Fäste 180g, kartficka 150g.
Vibrationer i kartfodralet under åkning 
förhindras genom filtförsedda fästen (under 
kartfickan) som skapar en konvex yta.  

950:-

Sporttejp
Sporttejp 1 st 2 st 12 st 36 st 120 st
Leukotape Classic 10 m 75:- 130:- 720:- 1900:- 6000:-
Leukotape Sport 10 m 60:- X 590:- 1650:- 4900:-
Leukotape P brun 13,7 m 120:- X X X X
Leukotape kinesio 5cm 
5m röd och blå

200:- X X X X

Sporttejp 1 st 8 st 12 st 32 st
Masita Medical Blue 9 m 25:- X 240:- 500:-
Masita Pro Deluxe 13,7 m 70:- 500:- X 1600:-
Pro Regid tape 13,7 m brun       90:- 590:- X X
Mueller Eurotape Sport 11,4       50:- X X X
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Oltech neoprensocka WS12 
Ska man bli blöt om fötterna så räcker 
det att bli blöt en gång. I dessa bildas en 
kroppsuppvärmd vattenspärr .  
   

250:-
Vid köp av två  
eller flera par  

190:-/par

Storlek
XS(3)=34-36 
S(4)=37-39 
M(5)=40-42 
L(6)=43-45 
XL(7)=46-48

Oltech necessär
Passar även bra att förvara pulsklocka 
med tillbehör i. 
Eller kompass, pinne och def.hållare.

140:-

Oltech sportsocka 11
5% ull, 92 % acryl, 3% nylon.

3 par 100:-, 10 par 300:-

 
Storlek
S  (32-35) 
M  (36-40) 
L  (40-45) 

Active Ankle T2 vrickskydd XS-L 
Vrickskydd som passar både vänster 
och höger fot. 

Vid köp av 2 st

500:-/st

Icebug archflex sulor
Med Icebug Insoles korrigeras fotens struktur. Det känns ofta ovant i början – särskilt 
med pelotten som stöder det främre fotvalvet – och kan innebära att muskler och 
senor som varit inaktiva en längre tid får börja arbeta igen. Därför  rekommenderas 
en gradvis tillvänjning, där man till att börja med bara använder sulan någon eller 
några timmar per dag, för att successivt öka användningen. US 4-13

300:-

Icebug damask svart 
Lätt damask med 
elastiska partier som 
håller snö och skräp 
borta från skon. 
Storlek: M (5) och L (6).

Fat medium blå 

450:-
Slim medium gul 

400:-
Slim high gul 

400:-

620:-

50:-
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Oltech vätskebälte  WB9M / WB9L  
4 flaskor Stl: M / L 
Rymmer totalt ca 1 liter i de 4 flaskorna.  
Lösa flaskor finns som reservdel.  

Nu 99:-/st (Ord. pris 250:-) 

Oltech kompass- och batterifodral, K10
Liten och praktisk väska för att skydda 
och förvara din kompass, SportIdent-
pinne, kamera. Går att fästa vid midjebälte 
etc.Väskan är fodrad för att skydda din 
kompass. 3 st blixtlåsfickor varav 1 i locket, 
1 inuti och 1 frampå. Lila, rosa, turkos, 
petrol, svart, röd, blå, lime och orange.

80:-

Oltech TH09 thermobelt 1 liter 
För att hålla temperaturen på varm 
eller kall dryck. Många praktiska fack.

  Nu 150:-/st (Ord. pris 250:-)

Oltech WBP12 vätskeryggsäck 1,5 liter 
Snabbspänne med justerbar rem.  
Hål för batterikabel/kontakt eller hörlur.  
Ficka för nycklar med plasthake.

Nu 320:- (Ord. pris 500:-) 

360:-

Oltech BCL12 batterisele light 
Extra lätt batterisele.  
Passar de flesta batteristorlekar.  
Blixtlåsficka ovanför batterificka.

 Halva priset på kompassfodral 
vid köp av kompass!

100:-

Vid köp av pannlampspaket: 200:-

Vid köp av 2 st

120:-/st
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• Lamphus med 3 st Cree-XML-U2-dioder.
• Upp till 2,5 h på full effekt (3000 lumen).
• 8 h på låg effekt.
• 4 fasta effektlägen.
• 100 cm förlängningskabel.
• Laddare.
• Hjälmmonteringsband.
• O-ringar för montering på styre/hjälm/ 

huvudställning. 

2495:-**

• 4 st Cree XML-U2-LED
• IP67-klassad
• 2,5 h brinntid på max effekt 3500 lumen
• 4 effektlägen (100%-75%-50%-25%)
• Blink-varning vid 10% batterikapacitet kvar
• 7,4V batteri 8,8 Ah
• 100 cm förlängningskabel
• Laddare
• Hjälmmonteringsband
• O-ringar för montering på styre/hjälm/  

huvudställning.3195:-**

Mila Vega LED-Pannlampa 5,2Ah LI-Ion 4000 lumen 
 
 
 

Vikt lampa, huvudställ och 70 cm kabel:  
Endast 220g  
På Vega II har följande tillkommit;
– Upp till 4000 Lumen, 32W.
– Batteriindikation i lampan. Röd/gröna dioder visar 
laddningsstatus.
– Färrkontroll medföljer, med vilken du själv enkelt 
kan ändra ljusstyrka/brinntid.
– Ny snyggare och säker kabelgenomföring.

4750:-**

Ray-XCR-EVO LED-pannlampspaket

Ray FI 4Ah LED-pannlampspaket 

Mila Orion led 6Ah Li-Ion paket 2000 Lumen
Milas nyaste pannlampsmodell med samma 
fantastiska ljusteknik som Vega, men i lite mindre 
format. Lätt och smidig. Ingår batteri 6Ah samt 
automatladdare och huvudställ.

2960:-**
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• 2 st Cree-XPG-LED
• Upp till 2 h på full effekt 700 lumen.
• Steglöst dimbar
• Laddas i USB-uttag/ USB-laddare
• 3200 mAh-batteri

• Lamphus med 4 st Cree-XPG-dioder
• Upp till 2,5 h på full effekt 1500 lumen.
• 4 fasta effektlägen
• 100 cm förlängningskabel
• Laddare
• Hjälmmonteringsband
• O-ringar för montering på styre/hjälm/  

huvudställning.

1695:-**

1095:-**

Ledx Cobra 6500 lumen Li-Ion paket 
Cobra har 8 st LED, Cree XM-L2. 
3 olika effektlägen: 6%, 40% och 100%. 
På högsta effekt levererar lampan ett 
fantastiskt ljus i hela två timmar. På 40% 
räcker ljuset i fem timmar och på 6% 
finns det ljus i hela 33 timmar. 
Ledx Mamba 4000 lumen Li-Ion paket 
Nya LEDX Mamba har 4 st LED, 
Cree XM-L2. Levereras med 3 olika 
effektlägen: 10%, 40% och 100%. 
På högsta effekt levererar lampan ett 
fantastiskt ljus i 1 tim 50 min. På 40% 
räcker ljuset i 4 tim 30 min och på 10% 
finns det ljus i 18 timmar
Ledx Kaa 2000 lumen Li-Ion paket 
3 olika effektlägen: 20%, 40% och 
100%. På högsta effekt levererar 
lampan ett fantastiskt ljus i 1.35 timmar. 
På 40% räcker ljuset i 4 timmar och på 
20% finns det ljus i 8 timmar. Batteriet 
fästes på en platta i nacken så att både 
lampan och batteriet sitter på huvudet.

4200:-**

6800:-**

3100:-**

Ray IV-EVO 4Ah LED-Pannlampspaket 

Ray X10 3,2 Ah LED-paket
Se erbjudande på sid 29!
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Oltech stolryggsäck A-serien
Enkelt stoppat avbärarbälte med snabbspännen. 
Stoppade bärremmar med justerbar bröstrem.
Yttermaterial i Vattentät polyester. 
Den ena sidan har skydd på ramen för att ev bössa ej skall bli skavd/skramla.
2 utvändiga sidofickor för till exempel liten vattenflaska och liten termos.
1 rymlig blixtlåsficka fram
1 nätficka med blixtlås ovanför framfickan. 
1 stor blixtlåsficka på lockets utsida. 
Regnskydd i svart nylon som förvaras i en liten blixtlåsficka på utsidan locket.
1 liten diskret ficka med blixtlås inne i säcken för t ex värdesaker! 
1 invändig First-Aid blixtlåsficka för Compeed, tape, plåster mm.
Botten har svart plastat material som är lätt att torka av om det blir smutsigt.

A20 - 20 liter svart/grå/orange, svart/grå/rosa 
sitthöjd ca 25cm och sittyta ca 26*20cm

A45 - 45 liter svart/grå/blå, svart/grå/röd 
sitthöjd ca 51cm och sittyta ca 26*22cm

Oltech DP1630 30L vattentät ryggsäck  
En tålig och helt vattentät ryggsäck på 30L.
Rullstängning och svetsade sömmar.
Säcken rullas och spänns ihop upptill eller ner efter sidorna.
Den har en stor ficka  framtill och ett värdefack med 
dragkedja inne i säcken.
Ryggsäcken är utrustad med justerbara bröst, midje och 
axelremmar samt reflekterande detaljer.
Fästöglor med dragsko på sidorna. 

Nu 550:- (Ord. pris 650:-) 

Nu 390:- 
(Ord. pris 750:-) 

Nu 490:- 
(Ord. pris 620:-) 
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Oltech stolryggsäck 1030 - 30 liter
Färger: Svart/orange, svart/blå, svart/röd, svart/grå, svart/grå/limegrön, svart/lila,
svart/rosa och svart/petrol.
Populär och rymlig stolryggsäck. Stoppat avbärarbälte med två rymliga blixtlåsfickor. 
Vattentät polyester. Stolram i lättaluminium. 
Finns gott om fickor bl a 2 st sidofickor, 2 st i locket, fickor fram,  
2 fickor för värdesaker i säcken. Regnskydd finns i sitsen.

1090:-
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Oltech stolryggsäck 1040 - 40 liter

Färger: Svart/orange, svart/röd, svart/grå, svart/grå/limegrön,
kamouflage, svart/rosa, svart/lila och svart/petrol.
Populär och rymlig stolryggsäck. Stoppat avbärarbälte med två rymliga blixtlåsfickor. 
Vattentät polyester. Stolram i lätt aluminium. 
Finns gott om fickor bl a 2 st sidofickor, 2 st i locket, fickor fram,  
2 fickor för värdesaker i säcken. Regnskydd finns i sitsen.

1190:-
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Oltech stolryggsäck 1055 - 55 liter
Färger: Svart/grå/limegrön, svart/blå, svart/röd, svart/grå, kamouflage, svart/orange
och svart/petrol.
Populär och rymlig stolryggsäck. Stoppat avbärarbälte med två rymliga blixtlåsfickor. 
Vattentät polyester. Stolram i lätt aluminium. 
Finns gott om fickor bl a 2 st sidofickor, 2 st i locket, fickor fram,  
2 fickor för värdesaker i säcken. Regnskydd finns i sitsen.

1290:-
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Funktionsbeskrivning på Oltechryggsäckar i 10-serien.

111

3

2

4

5

6

7

8

9

3
10

12

9

1. Mycket rymligt huvudfack med snölås samt två hängande fickor på insidan.  
 En för till exempel värdesaker och en för förstahjälpenutrustning.
2. Praktiskt regnskydd finns i kardborreficka i stolsitsen
3.  Två sidofickor för stor termos eller vattenflaska.
4.  Stolens ram är tillverkad i lättaluminium
5.  Utvändiga snören för att enkelt kunna fästa t ex en extra tröja eller jacka.
6.  Utvändiga snören på locket för att enkelt kunna fästa t ex ett liggunderlag etc
7.  Rymlig ficka i locket på ryggsäcken.
8.  Bröstrem med justerbar bredd. 
9.  Avbärarbälte med två praktiska förvaringsfickor. Möjlighet att fälla ner ytterligare vadderad del för extra bra komfort.
10.  Nätficka på nedre delen av utsidan av ryggsäcken. 
11.  Nätficka på övre delen av utsidan av ryggsäcken. (Enbart på 1055.)
12.  Blixtlåsficka bakom nätfickan med ytterligare ficka innanför. 
 På 1055 är fickan vadderad och kan med en kylklamp användas som ett mindre kylfack för t ex smörgås.
13. Reflextrådar i sömmarna.
14. Persedelpåsar ingår i modellen 1055. Perfekt för att lättare packa och kunna hitta saker i väskan. 

Oltech stolryggsäck 1640, 40 liter. Tillverkad i ett nytt superlätt, regntätt och mer 
miljövänligt material (TPU). Stolram i lätt aluminium. Regnskydd finns i sitsen.  
Samma fickor och detaljer som i 10-serien.

NYHET

NYHET

1090:-
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Oltech SMB13 sportbag i tarpaulinmaterial
Årets modell har en ficka med regnskydd. Regnskyddet täcker hela väskan. 
Perfekt vid dåligt väder. En nätficka med blixtlås på vardera utsidan. Nätficka 
med blixtlås under locket. Värdeficka på insidan. Remmar för att kunna bära 
den på ryggen. Ca 35 liter (S) och ca 50 liter (M).

Steelblue/svart stl S/M
 

Svart/orange stl S/MLime/svart stl S/M

350:- / 450:- 
(ord. pris 450:-/550:-)

Turkos/svart stl S/M Rosa/svart stl S/M Grå/svart stl S/M

Oltech DB16-S sportbag 
Tillverkad i ett nytt superlätt, regntätt och mer miljövänligt material (TPU).
Regnskydd i ficka på kortsidan som täcker hela väskan. En nätficka med blixtlås på 
vardera utsidan. Nätficka med blixtlås under locket. Värdeficka på insidan.  
Remmar för att kunna bära den på ryggen. Ca 35 liter. Vikt endast 900g.

Svart/petrol Svart/lime Svart/turkos Svart/orange

550:-

Oltech midjeväska WB08 med ett flertal blixtlåsfickor.

Svart/orangeSvart/petrol Svart/lila
99:-(ord. pris 130:-)

NYHET

NYHET
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Skobag SB08  
Perfekt att förvara dina skor i.

Oltech skobag XCSB12. 
För till exempel skidskor och kängor

140:-

140:-

120:-

Oltech skobag SB12 
Skobag SB12 är tillverkad i materialet 
tarpaulin som är vattenavstötande.

 Halva priset på skobag vid köp av skor!

Nokian Trimmi joggingstövel med dobbar
En lätt och låg stövel. 
Den halkfria yttersulan 
har bra mönster och 
kan dessutom dubbas 
för extra grepp. 
Finns i storlek 34-48.

750:-
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1S Jet linjalkompass 
Bred, snabb och stabil nål för tydlig 
avläsning. Linjal med millimeterskala 
och anpassad för kontrollinritning. 
Förstoringsglas, siliconfötter och 
uppsvängd bakkant. 

680:- 
Race Zoom tumlupp universal 
Passar både för höger och vänsterEn perfekt enkel liten smidig 

nybörjarkompass som man sätter på 
handleden. Justerbara resåband.

130:- 
10-pack 1100:- 

Paketpris vid köp av 
Racekompass + lupp:

Nor spectra, Nor 360 vridbar  
Vänster/höger

Nor 
Vänster/höger

450:- 

20-pack 2100:- 1290:- 

Begin

  

Race S Jet, Race 360 Jet vridbar, Race Jet  
Finns som vänster/höger

Klisterskala 1:7500 
Klisterskala i vattenbeständigt papper. 
Säljes i 3-pack. Klipp till och klistra på!

30:- 

800:- 
66 OMC Spectra för handled 
Passar både vänster och höger hand.

 Nu 490:- 
(ord. pris 800:-)

500:- 
Race plate, Race plate zoom

Tumkompass/linjalkompass 
med stabil nål för tävlingsorientering.
AIM-6 AIM-30

800:- 

Tumlupp för Str8 
vänster/höger

Tumkompass Str8 
vänster/höger

850:- 695:- 

800:- 

 Nu 690:- 
(ord. pris 800:-)
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Vapro OL-läsglas Classic
Nedslipade läsglasögon passande för  
kartläsning. Finns i styrka +1,0 - +4,0.

220:- 

DefinitionshållareSportglasögon SRG-13, med läsruta  
Styrka +1,0 - +3,5 och helt utan läsruta

Från 80:-
400:-

Moscowkompasser
Se vår hemsida med stort urval av 
Moscowkompasser.

Mörka linser finns nu som tillbehör.

Airtrim värmeväxlare - Skyddar dina luftrör mot kall och torr luft 
Använd Airtrim när det är kallt ute. Luften du andas in genom filtret värms och fuktas 
av din utandning och dina luftrör skyddas mot torr och kall luft. Airtrim gör att du utan 
ansträngning kan promenera, träna och vara utomhus längre stunder vintertid.  

Finns i blå, grå, svart och vit.
Lösa filter finns som tillbehör!

Vapro X-race - Fällbara skidglasögon 
X-race levereras med tre utbytbara 
linser i färgerna klar, orange och mörk 
med spegeleffekt.

Nu 390:- 
(ord. pris 750:-)

Vapro orienteringsstrumpor grå/svart
Långa strumpor för orientering och 
löpning i skogsterräng. Finns i storlek  
S (36-39), M (40-42) och L (43-46).

Nu 180:- 
(ord. pris 220:-)

550:-
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Oltech tränings-/tävlingsskärmar
Inkl. en liten plastficka 40x60 mm för kodsiffra + ev kod samt klubbnamn mm. 

*Oltech jätteskärm 57x57 cm, kan användas vid till exempel tävlingar, samlingar, vägvisning.
Kraftig ram i rostfritt rör.

Plastfickor för kartor, med och utan perforering

Storlek 250 st 500 st 1000 st 2500 st
A5 220:-(0.88:-/st) 350:-(0.70:-/st) 590:-(0.59:-/st) 1390:-(0.56:-/st)
A4 X 510:-(1.02:-/st) 860:-(0.86:-/st) 1950:-(0.78:-/st)
A3 550:-(2.20:-/st) 950:-(1.90:-/st) 1750:-(1.75:-/st) 3500:-(1.40:-/st)
Perforerade
A4 X 700:-(1.40:-/st) 1250:-(1.25:-/st) 2800:-(1.12:-/st)
A3 X 1100:-(2.20:-/st) 1800:-(1.80:-/st) 3700:-(1.48:-/st)

OBS!
Priset på plastfickor kan komma att ändras på grund av 
råvarupriset. Se vår hemsida för dagsaktuellt pris.

Storlek 1 st 10-pack 50-pack 100-pack
57 x 57* 350:- X X X
30 x 30 60:- 500:-(50:-/st) 2300:-(46:-/st) 3900:-(39:-/st)
15 x 15 55:- 400:-(40:-/st) 1800:-(36:-/st) 2900:-(29:-/st)
15 x 15 reflex 60:- 500:-(50:-/st) 2300:-(46:-/st) 3900:-(39:-/st)
6 x 6 Letro 35:- 290:-(29:-/st) 1300:-(26:-/st) 2300:-(23:-/st)
6x6 Oltech 35:- 300:-(30:-/st) 1400:-(28:-/st) 2600:-(26:-/st)

ARRANGÖRSMATERIAL

Serie C 
Säljes i 10-pack.  
Levereras med snöre.   350:-

Startkort
500 st/bunt vita eller gula 

200:-/bunt

Oltech stiftklämma
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Pappersnitsel 25 mm*75m 

Plastsnitsel bred 500 m/rulle  
ARRANGÖRSMATERIAL

Nummerlappar Finns i fyra färger 
och i fem serier. 
Säkerhetsnålar ingår.

480:-
(finns även utan tryck)

Färg 1 st 6-pack
Röd/Vit 360:- 1700:-(283:-/st)
Blå/Gul 360:- 1700:-(283:-/st)

Färg 1 st 5-pack 10-pack
Röd 30:- 110:-(22:-/st) 200:-(20:-/st)
Blå 30:- 110:-(22:-/st) 200:-(20:-/st)
Gul 30:- 110:-(22:-/st) 200:-(20:-/st)
Grön 30:- 110:-(22:-/st) 200:-(20:-/st)
Orange 30:- 110:-(22:-/st) 200:-(20:-/st)
Vit 30:- 110:-(22:-/st) 200:-(20:-/st)

Färg 1 st 5-pack 10-pack
Röd 55:- 210:-(42:-/st) 380:-(38:-/st)
Blå 55:- 210:-(42:-/st) 380:-(38:-/st)
Gul 55:- 210:-(42:-/st) 380:-(38:-/st)
Orange 55:- 210:-(42:-/st) 380:-(38:-/st)
Vit 55:- 210:-(42:-/st) 380:-(38:-/st)

Plastsnitsel 30 mm*100m

Säkerhetsnålar
1700st/kartong

520:-

Köp 2st Ray X10 pannlampa med kampanjkod
Du som erhålller denna folder får köpa 2st Ray X10 för 1970:- om du anger 
koden JUL2016 i steg 2 i kassan. Välj kortbetalning, Swish eller Klarna Faktura. 
Kampanjkoden är giltig till och med 2017-12-31. 
 

God Jul & Gott Nytt År
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Oltech AT13 snabbtält 
Med rätt teknik står det upp med inbyggda 
fjädrar på ca 30 sekunder. Tältet fixeras med 
tältpinnar och ev staglinor. Ligger i en liten 
rund väska med blixtlås och handtag. 
Perfekt att använda som toatält vid OL-tävling.  
Finns i rött och blått. 
Mått:115x115x200

990:-

Hur man fäller 
ihop tältet finns på 
Youtube.com, sök 
på “Oltech tält”.

Oltech PT16 parasolltält  
Finns i rött, blått, lime och svart. Levereras med fot och praktisk bärväska.
Tältet kan stängas igen helt med kardborre.

1050:-

Oltech ATL16 snabbtält 
Som AT13 men något lägre. 
Ljusblått.

Mått:115x115x185

Vid köp av 5 st i samma färg (ATL16).  

3500:- (700:-/st) 

790:- (990:-/st) 
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Polar V800 HRM pulsklocka  
med GPS och pulsband svart / röd

Polar M400 pulsklocka med GPS 
Rosa / blå / svart / vit 2000:-

Den perfekta julklappen!

Walkstool Comfort 45/55/65 cm 
med teleskopben

Walkstool Basic 50/60 cm 
med teleskopben

380:- 50cm

390:- 60cm

730:- 45cm

780:- 55cm

830:- 65cm

• Mäter varje träningspass och dagliga  
aktiviteter dygnet runt

• Stöd för flera sporter med    
övergångstider  mellan sporterna 

• Mäter tempo/hastighet, sträcka och 
höjd via den inbyggda GPS-enheten

• Registrerar dina aktiviteter dygnet runt, 
kaloriförbrukningen och antal steg

Nu 3900:- 
(Ord. pris 4500:-) 

För mer information se vår hemsida!

Alla priser i foldern är inklusive moms. Fraktfritt vid beställningar över 500:-*
(*gäller vid betalning med Klarna, kort eller Swish och inom Sverige, men inte vid 
beställning av plastfickor). Köp mot faktura erbjuds via Klarna faktura och Klarna 
Delbetalning. Fullständiga försäljningsvillkor finns på vår hemsida. 
 
Betala med presentkort: Självklart kan du betala med Letro Sport:s presentkort 
även när du beställer på webben. Skicka presentkortet eller presentkorten till oss 
på adressen nedan. Skriv ditt namn och adress samt vilken faktura eller vilket 
webordernummer som betalningen gäller för på baksidan av presentkorten.  
 
Leveranstid: Normalt ca 2-5 arbetsdagar - oftast snabbare (gäller lagervaror).
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning och uppenbara 
felprissättningar i denna produktfolder.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR



 
Box 32, 735 21 SURAHAMMAR     info@letro.se
www.letro.se Telefon 0220-305 53

Oltech SC09 skidfodral  
Fodralet rymmer 2-3 par längdskidor med 
stavar.  

 Nu 150:- (ord. 250:-)

Ercolina std. stakträningsmaskin
Finns med display som tillbehör

Swix vallabord
Stort urval av Swix vallor & tillbehör finns i vår webshop.

 8100:- (ord. 9000:-)


