
versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

SPON
SOR3

Tagalukuga kombe versioon
* must lukk

*valged kandipaelad
* kaelus ja tasku trükitud kandipaelad

*CFC sinised pükste sisupaneelid

Nimi: Font: Arial
5cm (min.) x 12 cm(15 cm pikemate nimede puhul)

EST min h - 5 cm 

Nimed on trükitähtedega kirjutatud v.a. juhtudel, kui perekonnanimes
on üle 9 tähe. Sellisel juhul kasutatakse esisuurttähte.

Perekonnanimi
EST

SPONSOR1 Perekonnanimi
EST

SPONSOR2

SPON
SOR4

SPON
SOR5

SPON
SOR6

SPON
SOR7

Triathlon  Estonia

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga: 1. Laste kombe 1-6 tk 84 EUR 7 tk - ... 72 EUR 2. Täisk. kombe 1-5 tk 96 EUR, 6-20 tk 81,60 EUR



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

Tagalukuga kombe versioon
* must lukk

*valged kandipaelad
* kaelus ja tasku trükitud kandipaelad

*CFC sinised pükste sisupaneelid

Nimi: Font: Arial
5cm (min.) x 12 cm(15 cm pikemate nimede puhul)

EST min h - 5 cm 

Nimed on trükitähtedega kirjutatud v.a. juhtudel, kui perekonnanimes
on üle 9 tähe. Sellisel juhul kasutatakse esisuurttähte.

Perekonnanimi
EST

Perekonnanimi
EST

SPON
SOR4

SPON
SOR5

SPON
SOR6PMS 151C

Triathlon  Estonia



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

SPON
SOR3

Tagalukuga kombe versioon
* must lukk

*valged kandipaelad
* kaelus ja tasku trükitud kandipaelad

*CFC sinised pükste sisupaneelid

Nimi: Font: Arial
5cm (min.) x 12 cm(15 cm pikemate nimede puhul)

EST min h - 5 cm 

Nimed on trükitähtedega kirjutatud v.a. juhtudel, kui perekonnanimes
on üle 9 tähe. Sellisel juhul kasutatakse esisuurttähte.

Perekonnanimi
EST

SPONSOR1 Perekonnanimi
EST

SPONSOR2

SPONSOR4

SPONSOR5

Triathlon  Estonia

Merike.Kraam
Cross-Out

Merike.Kraam
Typewritten Text
Eest lukuga kombe versioon



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

PMS 151C

BMX BASIC SÄRK

Perekonnanimi
EST

Triathlon  Estonia

Eesnimi

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga: 1. Laste BMX särk Basic 1-6 tk 40,80 EUR 7 tk-.. 34,80 EUR 2. Täisk. BMX särk Basic 1-4 tk 49,20 EUR, 5 - 20 tk 43,08 EUR 



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

Pikad retuusid Lühikesed retuusid

Hall helkur
4x19cm

Triathlon  Estonia

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga:1. Laste pikad retuusid 1-6 tk 36 EUR     7-.. tk 30,60 EUR 2. Täisk. pikad retuusid (meeste/naiste eraldi lõige) 1-5 tk. 46,80 EUR, 6-20 tk 39,78 EUR 

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga: 1. Laste lühikesed retuusid 1-6 tk 28,80 EUR, 7-..tk 24,48 EUR 2. Täiskasvanute lühikesed retuusid (meeste/naiste lõiked) 1-5 tk 37,20 EUR 6-20 tk 31,62 EUR 



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

T-särk

Perekonnanimi
EST

Triathlon  Estonia

Eesnimi

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga: 1. Laste T-särk Recycled Perpetual 1-6 tk 20,40 EUR, 7-..tk 17,40 EUR 2. Täiskv. T-särk Recycled Perpetual (meestele/naistele erinevad lõiked) 1-10 tk 22,80 EUR, 11-50 tk. 20,40 EUR



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

Peapael clean-cut Pro suusamüts clean-cut

hall helkur 4x19cm
hall helkur 4x19cm

Triathlon  Estonia

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga: 1. Peapael Pro clen-cut helkuriga 1-10 tk 12 EUR 11-50 tk. 10,80 EUR 

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga. Suusamüts Pro clean-cut helkuriga 1-10 tk 20,40 EUR 11-50 tk 17,88 EUR 



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Klient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

pükste sisupaneelid 
cfc sinised

Pro püksid

Triathlon  Estonia

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga: 1. Pro rattapüksid (naiste/meeste) 1-4 tk 99 EUR, 5-20 tk 84,12 EUR 



versioon 1 |  DISAIN

LYCRA VÄRV:

LOGOD:

PÕHIVÄRVID (Pantone/CMYK):

must

NÄHTAVAD ÕMBLUSED:

LISAMÄRKUSED:

kesksinblackpepper

must PMS 285C

navy azzurro punane täistrükk

LUKUD:

must valge

www.moomoo.ee | #moomoocycling | @moomoocycling

Triathlon  EstoniaKlient:

Selle kujunduse sobivusel kinnitate, et kõik logod, õigekiri ja värvid on korrektsed. Märge: värvid ei pruugi olla täpsed teie ekraanil või prinditud paberil. Täpse tulemuse eelnevaks nägemiseks palun võtta ühendust teie trükiproovi nägemise osas. Erinevatel toodetel võib 
kangaomaduste tõttu esineda värvide kerge deviatsioon. Pantone värvikoodidest lähtudes leiavad moomoo disainerid käsitsi võimaliku lähima vaste kangal trükiproovide kaudu. Disaini paigutus ja proportsioonid võivad kergelt erineda toodete lõigete ning toodete numeratsiooni 
tõttu. Tellimused teostatakse viimati kinnitatud kujunduse järgi kui ei ole kinnitatud teisiti. moomoo soovitab vältida kujunduse ülekandumist toote erinevatel osadel vältimaks võimalikku mittekokkujooksmist riietusel. moomoo logo paigutust suurust ja värvi ei ole lubatud muuta. 

valge must

neoonroh

oranž

pruunpäevalillkeskroh

lavendel

tumelilla

moomoo roosa

tumeroh

navyhel sin

rohelineerkroh

kesksin

veinipun

hall

toon toonis

*vastavalt kujundusele

Perekonnanimi
EST

Rattasärk Pro Race

hall helkur  õlal 4x19cm

Eesnimi

moomoo
Sticky Note
Hinnad koos käibemaksuga. 1-4 tk 81,60 EUR, 5-20 tk 69,36 EUR




