


7631.10  |  Music Light  s. 165

Din virksomhed skal ses og høres!



!deas2017 er et katalog fyldt med de seneste trends og hele 
130 nye produkter. Det betyder endnu fl ere valgmuligheder til dine 
reklamekampagner og markedsføring.

Nye muligheder for din virksomhed!
Efterspørgelsen efter smartphone- og tablet-relaterede produkter 
er større end nogensinde. Se de mange muligheder for at øge 
opmærksomheden omkring dit brand på en ny og original måde.

Personaliserede produkter er det sidste nye!
Produkter med eget design i fuldfarvetryk har høj efterspørgsel. 
Desuden stiger behovet om gaver med lasergravering og produkter 
med individuelle navne.

Kvalitetsgaranti
Vores produkter er af høj kvalitet. Alle produkterne er testet og 
certifi ceret i henhold til europæiske standarder. Dette sikrer god 
kvalitet på alle produkter.

Tag et kig på Ideas 2017 og opdag et sortiment, der passer til alle 
markedføringsaktiviteter og enhver målgruppe.



ISO
9001

Vi tænker altid på produktsikkerhed
Vi gør alt vi kan for at garantere sikkerheden på vores produkter. 
Det er trods alt brugernes sikkerhed, som det drejer sig om. Udover 
sikkerhed testes vores produkter på kvalitet og funktionalitet.

Love og regler
Disse tests udføres af certifi cerede testcentre for at sikre, at vores 
produkter lever op til love og regler vedrørende produktsikkerhed. 
Vi anmoder også vores leverandører om at levere erklæringer, 
der bekræfter, at produkterne overholder vores krav til 
produktspecifi kationer samt gældende love og regler.

Europæisk certifi cering - en kontinuerlig proces
Vi holder os konstant opdateret på ændringer i gældende lovgivning 
for at kunne garantere sikkerheden på vores produkter.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker 
certifi kater på vores produkter.

100% EU-certifi ceret!
Produkter med god samvittighed...
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353Profilbeklædning

Profilbeklædning
t-shirts | trøjer | jakker | arbejdstøj | sportstøj | polotrøjer 

hoodies | fleecetøj | veste | sikkerhedstøj



 .10 

 .80 

 .51 

 .98  .60 

 .24 

 .64 

 .30 

 .71 

 .32 

 .74 

 .33 

354 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 Komfortabel og slidstærk herre sportstrøje fra SoL’s. 100% åndbart 
polyesternet (140 g/m²), fugtgivende, let, hurtigttørrende, egnet til 
strygning, glat indre og ydre netstruktur og raglanærmer. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 195 g. 

 3674.10   |   SoLs Move-It sportstrøje herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3678   |   SoL’s Move-It sportstrøje dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan  0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 3675   |   SoLs Move-It sportstrøje herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 Komfortabel og holdbar dame sportstrøje fra SoL’s. 100% åndbart 
polyesternet (140 g/m²), fugtgivende, let, hurtigttørrende, egnet til 
strygning, glat indre og ydre netstruktur og raglanærmer. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 175 g. 

 3676.10   |   SoL’s Move-It sportstrøje dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10  .24  .30  .98 

355Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 7160   |  Asics Top-Tee herre  
 Komfortabel træningstrøje til herrer af mærket Asics. 100% polyester, 
åndbart materiale. Let, tørrer hurtigt, intet mærke i nakken, dobbeltsyede 
søm og Asics logo på venstre bryst. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL 
og XXL.   Gennemsnitsvægt 140 g. 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 7161   |  Asics Top-Tee dame  
 Komfortabel træningstrøje til damer af mærket Asics. 100% polyester, 
åndbart materiale. Let, tørrer hurtigt, intet mærke i nakken, dobbeltsyede 
søm og Asics logo på venstre bryst. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL 
og XXL.   Gennemsnitsvægt 140 g. 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 



 .10 

 .92  .70 

 .33 

 .98  .71 
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 .90  .63 

 .32 

356 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 T-shirt til herrer fra mærket Fruit of the Loom. 100% bomuld (hvid 
135 g/m², farve 145 g/m²), undtagen grå (97% bomuld / 3% polyester), 
dobbeltsyede kanter og ingen sidesøm. Tilgængelige herrestørrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 150 g. 

 3031.10   |   Fruit Target T-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3036   |   Fruit Target T-shirt dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan  0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 3032   |   Fruit Target T-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 T-shirt til damer fra mærket Fruit of the Loom. 100% bomuld (hvid 
135 g/m², farve 145 g/m²), undtagen grå (97% bomuld / 3% polyester), 
dobbeltsyede kanter og tætsiddende. Tilgængelige damestørrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 126 g. 

 3035.10   |   Fruit Target T-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10 

 .91 

 .50 

 .98  .60 

 .20 

 .63 

 .30 

 .70 

 .31 

 .80 

 .32 

357Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 Herre T-shirt fra Fruit of the Loom. 100% bomuld (hvid: 160 g/m² og 
farve: 165 g/m²), undtagen lysegrå (85% bomuld/15% polyester), dobbelt 
hulsøm og lige ærmer. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL. 
Farverne hvid, marineblå, lysegrå og sort er også tilgængelige i størrelse 
3XL.   Gennemsnitsvægt 162 g. 

 4013.10   |   Fruit Imago T-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4014   |   Fruit Imago T-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 Dame T-shirt fra Fruit of the Loom. 100% bomuld (hvid: 160 g/m² og 
farve: 165 g/m²), undtagen lysegrå (85% bomuld/15% polyester), dobbelt 
hulsøm og lige ærmer. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 110 g. 

 4015.10   |   Fruit Imago T-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4016   |   Fruit Imago T-shirt dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 



 .10 

 .62  .75 

 .20 
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 .98 

 .32  .60 

358 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 Herre T-shirt fra Gildan. 100% forkrympet bomuldsjersey (185 g/m²) 
undtagen lysegrå og mørkegrå (99% bomuld/1% polyester), dobbelt 
hulsøm, lige ærmer og ekstra forstærket bånd fra skulder til skulder. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 230 g. 

 3606.10   |   Gildan Heavyweight T-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3628   |   Gildan Heavyweight dame T-shirt farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 3605   |   Gildan Heavyweight T-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 Dame T-shirt fra Gildan. 100% forkrympet bomuldsjersey (185 g/m²), 
undtagen grå og mørkegrå (99% bomuld / 1% polyester), dobbelt 
hulsøm, lige ærmer og ekstra forstærket bånd fra skulder til skulder. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.    Gennemsnitsvægt 126 g. 

 3627.10   |   Gildan Heavyweight T-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10 

 .80 
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 .60 
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 .93 
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 .98 

 .70 
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 .32 

359Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 Herre T-shirt fra Gildan. 100% forkrympet bomuldsjersey (hvid: 140 g/
m² og farve: 150 g/m²), undtagen lysegrå (90% bomuld/10% polyester), 
dobbelt hulsøm, lige ærmer, søm fra skulder til skulder er forstærket 
med ekstra sting. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 145 g. 

 3316.10   |   Gildan Standard T-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3317   |   Gildan Standard T-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 Dame T-shirt fra Gildan. 100% forkrympet bomuldsjersey (hvid: 140 g/
m² og farve: 150 g/m²), undtagen lysegrå (90% bomuld/10% polyester), 
dobbelt hulsøm, lige ærmer, søm fra skulder til skulder er forstærket 
med ekstra sting. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 95 g. 

 3318.10   |   Gildan Standard T-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3319   |   Gildan Standard T-shirt dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 fås også til børn 
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360 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 T-shirt til herrer fra Stedman. 100% ringspundet bomuld 
(155 g/m²) undtagen lysegrå og mørkegrå (85% bomuld/15% polyester), 
dobbelt hulsøm, lige ærmer og søm fra skulder til skulder forstærket 
med ekstra sting. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 160g. 

 6177.10   |   Stedman Classic T-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4114   |   Stedman Classic T-shirt dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 6173   |   Stedman Classic T-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 T-shirt til damer fra Stedman. 100% ringspundet bomuld (155 g/m²), 
undtagen lysegrå og mørkegrå (85% bomuld / 15% polyester), dobbelt 
hulsøm, lige ærmer og søm fra skulder til skulder forstærket med ekstra 
sting. Tilgængelige damestørrelser: S, M, L og XL.   Gennemsnitsvægt 
140 g. 

 4113.10   |   Stedman Classic T-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10 

 .60  .98 

 .20  .30  .31 

 .32 

361Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 T-shirt til herrer fra Stedman. 100% ringspundet bomuld 
(hvid: 175 g/m² og farve: 185 g/m²), undtagen mørkegrå (85% bomuld/
15% polyester), dobbelt hulsøm, lige ærmer og søm fra skulder til skulder 
er forstærket med ekstra sting. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og 
XXL.   Gennemsnitsvægt 200 g. 

 6171.10   |   Stedman Comfort T-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 80 x 80 mm   

 6170   |   Stedman Comfort T-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 80 x 80 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 



 .10  .98  .30  .32  .60  .90 

362 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 T-shirt med moderne V-hals til herrer af mærket Fruit of the Loom. 100% 
bomuld (hvid: 160 g/m² og farve: 165 g/m²), pånær grå (97% bomuld/
3% polyester), ribbet V-hals, forstærket nakke og lige ærmer. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 156 g. 

 4025.10   |   Fruit Quality V-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4028   |   Fruit Quality V-shirt dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan  0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 4026   |   Fruit Quality V-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 T-shirt med V-hals til damer af mærket Fruit of the Loom. 100% 
bomuld (hvid: 160 g/m² og farve: 165 g/m²), pånær grå (97% bomuld/
3% polyester), ribbet V-hals, forstærket nakke og lige ærmer. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL   Gennemsnitsvægt 83 g. 

 4027.10   |   Fruit Quality V-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10 

 .98 

 .75  .80 
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363Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 T-shirt med moderne V-hals til herrer fra Gildan. 100% ringspundet, 
forkrympet bomuldsjersey (farve: 150 g/m² og hvid: 141 g/m²), 
undtagen lysegrå (90% ringspundet bomuld/10% polyester), dobbelt 
hulsøm og rette ærmer. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 137 g. 

 3010.10   |   Gildan Quality V-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3011   |   Gildan Quality V-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 T-shirt med moderne V-hals til damer fra mærket Gildan. 100% ring-
spundet bomuld (farve: 150 g/m² og hvid: 141 g/m²), undtagen lysegrå 
(90% ringspundet bomuld / 10% polyester), dobbelt hulsøm og rette 
ærmer. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 
100 g. 

 3024.10   |   Gildan Quality V-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3025   |   Gildan Quality V-shirt dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 



 .10 

 .60  .63 

 .20 

 .70 

 .30 

 .80 

 .32 

 .98 

 .50 

364 Profi lbeklædning

 Komfortabel t-shirt af mærket SoL’s. Inklusive fuldfarvet tryk. 100% 
ringspundet bomuld (150 g/m²), dobbeltsyede søm, rette ærmer, 
forstærket nakke og ingen syning i siden. Tilgængelige herrestørrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 188 g. 

 4206.10   |   SoL’s California T-shirt herre hvid 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

 4209   |   SoL’s California T-shirt  dame farve 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 4207   |   SoL’s California T-shirt herre farve 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

 Komfortabel t-shirt af mærket SoL’s. Inklusive fuldfarvet tryk. 
100% ringspundet bomuld (150 g/m²), dobbeltsyede søm, rette 
ærmer, forstærket nakke og ingen syning i siden. Tilgængelige 
damestørrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 160 g. 

 4208.10   |   SoL’s California T-shirt dame hvid 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .10  .30  .32  .90  .98  .10  .32  .62  .98 

365Profi lbeklædning

 T-shirt til herrer i høj kvalitet af mærket Stedman. Inklusive fuldfarvet 
tryk. 95% ringspundet bomuld/5% elastan (farve: 170 g/m² og hvid: 
165 g/m²), smart v-hals, dobbeltsyede søm, forstærket nakke. Figursyet 
for perfekt pasform. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L og XL.  
 Gennemsnitsvægt 200 g. 

 4226.10   |   Stedman Vision T-shirt herre hvid 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

 4227   |   Stedman Vision T-shirt herre farve 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

 T-shirt til damer i høj kvalitet af mærket Stedman. Inklusive fuldfarvet 
tryk. 95% ringspundet bomuld/5% elastan (farve: 170 g/m² og hvid: 
165 g/m²), smart v-hals, dobbeltsyede søm, forstærket nakke og 
fi gursyet for perfekt pasform. Tilgængelige damestørrelser: S, M, L og  
XL.   Gennemsnitsvægt 180 g. 

 4228.10   |   Stedman Vision T-shirt dame hvid 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

 4229   |   Stedman Vision T-shirt dame farve 

 D0 - 4 - 395 x 498 mm   

 0509.04   Tilvalg: Pakket stykvis i cellofan 

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.



 .10 

 .92 

 .60 

 .98 

 .71 

 .30 

 .72 

 .31 

 .80 

 .32 

 .90 

 .42 

366 Profi lbeklædning

 Poloshirt fra Gildan. 100% bomuld (hvid: 210 g/m² og farve: 220 g/
m²), undtagen lysegrå (90% bomuld/10% polyester) og mørkegrå (50% 
bomuld/50% polyester). Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 296 g. 

 3465.10   |   Gildan Arrival poloshirt hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3466   |   Gildan Arrival poloshirt farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .10 

 .80 

 .33 

 .90 

 .40  .20 

 .98  .43 

 .30 

 .60 

 .31 

 .71 

 .32 

367Profi lbeklædning

 fås også til børn 

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 Herre poloshirt fra Stedman. 100% bomuldspiqué (hvid: 160 g/m² og 
farve 170 g/m²) undtagen grå (85% bomuld/15% viskose), ærmer og søm 
med dobbelt syning. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L, XL og XXL.   
 Gennemsnitsvægt 200 g. 

 7520.10   |   Stedman kvalitets polo herre hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 7521   |   Stedman kvalitets polo herre hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 Dame poloshirt fra Stedman. 100% bomuldspiqué (farve: 170 g/m² og 
hvid: 160 g/m²), undtagen grå (85% bomuld/15% viskose), ærmer og søm 
med dobbelt syning. Denne damemodel er fi rgursyet og meget kort. 
Tilgængelige damestørrelser: S, M, L og XL.   Gennemsnitsvægt 163 g. 

 3431.10   |   Stedman kvalitets polo dame hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 3461   |   Stedman kvalitets polo dame farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10 

 .80 

 .50 

 .90 

 .60  .20 

 .92 

 .61  .30 

 .93  .70 

 .31 

 .98  .72 

 .32 

368 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 Polotrøje til herrer fra mærket Gildan. 65% polyester/35% bomuld 
(farve: 210 g/m² og hvid: 200 g/m²), dobbeltsyede søm. Tilgængelige 
størrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 360 g. 

 5073.10   |   Gildan MixPolo herre hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 5076   |   Gildan MixPolo dame farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 5074   |   Gildan MixPolo herre farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 Polotrøje til damer fra mærket Gildan. 65% polyester/35% bomuld 
(farve: 210 g/m² og hvid: 200 g/m²), dobbeltsyede søm. Tilgængelige 
damestørrelser:  S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 270 g. 

 5075.10   |   Gildan MixPolo dame hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10 

 .60  .72 

 .20 

 .90 

 .30 

 .98 

 .31  .32 

369Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 Herre pique poloshirt fra mærket Fruit of the Loom. 65% polyester/
35% bomuld (hvid 170 g/m² farve 180 g/m²), dobbelt sømme og lige 
ærmer. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.    Gennemsnitsvægt. 
250 g. 

 4053.10   |   Fruit Unite Polo herre hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4054   |   Fruit Unite Polo herre farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 Dame pique poloshirt fra mærket Fruit of the Loom. 65% polyester 
/ 35% bomuld (hvid 170 g/m² farve 180 g/m²), dobbelt sømme, 
fi gursyet og lige ærmer. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 213 g. 

 4055.10   |   Fruit Unite Polo dame hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4056   |   Fruit Unite Polo dame farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   
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 .10 
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 .30  .31  .32  .60 
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 .90 

 .20 
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 .31 

 .98 

 .32 

370 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 5902   |  Fruit Tipped  
 Moderne poloshirt fra Fruit of the Loom. Med dobbelte striber i 
kontrastfulde farver på ærmer og krave, 100% bomuld  (farve: 180 g/m² 
og hvid: 170 g/m²), dobbelt hulsøm og lige ærmer. Tilgængelige 
størrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 248 g. 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 5911   |  Sol’s DuoTone  
 Poloshirt fra SoL’s. 100% børstet bomuld (200 g/m²), undtagen grå/
rosa (85% bomuld/15% polyester) med kontrastrig paspel og krave. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 
228 g. 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .60  .70 

 .10 

 .98 

 .30  .32 

 .50 

371Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 7123   |  Sol’s Cobana Polo herre  
 Herre poloshirt fra mærket Sol’s. 100% ringspundet 
bomuldspique (200 g/m²). Smidige og komfortable. 
Udluftninger på undersiden. Tilgængelige størrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 400 g. 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 7124   |  Sol’s Cobana Polo dame  
 Dame poloshirt fra mærket Sol’s. 100% ringspundet 
bomuldspique (200 g/m²). Smidige og komfortable. 
Udluftninger på undersiden. Tilgængelige størrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 230 g. 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .10 

 .98  .98 

 .30  .32  .60 

 .90  .10 

372 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 Langærmet T-shirt til herrer af mærket Fruit of the Loom. 100% 
bomuld (hvid: 160 g/m² og farve: 165 g/m²) pånær grå (97% bomuld/3% 
polyester), dobbeltsyede kanter, rette ærmer og forstærket nakke. Fås i 
herrestørrelserne: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 234 g. 

 4041.10   |   Fruit Longsleeve T-shirt herre hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4044.98   |   Fruit Longsleeve T-shirt dame farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4042   |   Fruit Longsleeve T-shirt herre farve 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 Langærmet T-shirt til damer af mærket Fruit of the Loom. 100% 
bomuld (hvid: 160 g/m² og farve: 165 g/m²) pånær grå (97% bomuld/
3% polyester), dobbeltsyede kanter, rette ærmer og forstærket nakke. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 184 g. 

 4043.10   |   Fruit Longsleeve T-shirt dame hvid 

 S5 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 



 .10  .32  .90  .98 

 .10 

 .90  .98 

 .30  .32  .60 

 .72 

373Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 Langærmet poloshirt fra Stedman af 100% bomuldspique (170 g/m²), 
undtagen grå (85% bomuld/15% polyester). Tilgængelige størrelser: 
S, M, L, XL  og XXL.   Gennemsnitsvægt  290 g. 

 4711.10   |   Stedman Quality Long Sleeve Polo hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 4712   |   Stedman Quality Long Sleeve Polo farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 Polotrøje med lange ærmer af mærket Fruit of the Loom. 100% bomuld 
(hvid: 170 g/m² og farve: 180 g/m²), pånær grå (90% bomuld/10% 
polyester). Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 360 g. 

 5903.10   |   Fruit Sta� ord LongSleeve hvid 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 5904   |   Fruit Sta� ord LongSleeve farve 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   



 .60  .63  .70  .98 

 .60  .63 

 .10 

 .70 

 .32 

 .98 

 .33  .50 

 .10  .32  .33  .50 

374 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 5415   |  UniStyle ShortSleeve herre  
 Kortærmet skjorte til herrer fra Lemon & Soda. 96% bomuld/
4% spandex. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL. Farverne 
hvid, marineblå, turkis, grøn og sort er også tilgængelige i størrelse 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 280 g. 

 S10 - H8 - 4 - 60 x 60 mm   

 5316   |  UniStyle ShortSleeve dame  
 Kortærmet skjorte til damer fra Lemon & Soda. 96% bomuld/
4% spandex. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 190 g. 

 S10 - H8 - 4 - 60 x 60 mm   



 .60  .63 

 .10 

 .70 

 .32 

 .98 

 .33  .50 

 .60  .63 

 .10 

 .70 

 .32 

 .98 

 .33  .50 

375Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 5414   |  UniStyle LongSleeve herre  
 Langærmet skjorte til herrer fra Lemon & Soda. 96% 
bomuld/4% spandex. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og 
XXL. Farverne hvid, marineblå, turkis, grøn og sort er også 
tilgængelige i størrelse 3XL.   Gennemsnitsvægt 280 g. 

 S10 - H8 - 4 - 60 x 60 mm   

 5315   |  UniStyle LongSleeve dame  
 Langærmet skjorte til damer fra Lemon & Soda. 96% bomuld/
4% spandex. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 190g. 

 S10 - H8 - 4 - 60 x 60 mm   



 .98 

 .60 

 .32 

 .70 

 .33 

 .10 

 .80 

 .40 

 .24 

 .90 

 .50 

 .30 

 .92 

 .51 

 .31  .10 

 .80 

 .33 

 .90 

 .50 
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376 Profi lbeklædning

 fås også til børn 

 fås også til børn 

 7012   |  Gildan HoodedSweater herre  
 Hættetrøje til herrer fra Gildan. 50% bomuld/50% polyester (270 g/m²). 
Forkrympet, fnugfri fl eece indvendigt, hætte med snøre, forlomme med 
syning og syet med dobbeltsøm. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og 
XXL.   Gennemsnitsvægt 540 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 Trøje fra Gildan. 50% bomuld (hvid: 265 g/m² og farve 280 g/m²), 
50% børstet polyester inderst, søm med dobbelt syning og elastik 
i ærmekanterne. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 350 g. 

 6118.10   |   Gildan Quality Sweater hvid 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 6117   |   Gildan Quality Sweater farve 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .10 

 .90 

 .60 

 .98  .63 

 .30 

 .70 

 .31 

 .72 

 .32 

 .80 

 .33 

377Profi lbeklædning

 fås også til børn 

 Herretrøje fra mærket Fruit of the Loom. Ekstra blød Belcoro® garn, 
80% bomuld / 20% polyester (280 g/m²). Fleece indeni, dobbeltstrikket 
hætte med snøre, dobbelte sømme og lomme. Tilgængelige størrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 720 g. 

 5331.10   |   Fruit Hooded Sweater herre hvid 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 5332   |   Fruit Hooded Sweater herre farve 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 Dametrøje fra mærket Fruit of the Loom. Ekstra blød Belcoro® garn, 
80% bomuld / 20% polyester (280 g / m²). Fleece indeni, dobbeltstrikket 
hætte med snøre, dobbelte sømme og lomme. Tilgængelige størrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 580 g. 

 5333.10   |   Fruit Hooded Sweater dame hvid 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 5334   |   Fruit Hooded Sweater dame farve 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.



 .60  .70 
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 .32  .40 
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 .10  .32  .60  .92 

378 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 7014   |  Gildan HoodedZipSweater herre  
 Hættetrøje med lynlås til herrer fra mærket Gildan. 50% bomuld/
50% polyester. Forkrympet, fnugfri fl eece på indersiden (270 g/m²). 
Lynlås, hætte med snøre, lommer og dobbelte sømme. Tilgængelige 
herrestørrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 560 g. 

 S10 - H8 - 2 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 7015   |  Gildan HoodedZipSweater dame  
 Hættetrøje med lynlås til damer fra mærket Gildan. 50% bomuld/
50% polyester. Forkrympet, fnugfri fl eece på indersiden (270 g/m²). 
Lynlås, hætte med snøre, lommer og dobbelte sømme. Tilgængelige 
damestørrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 435 g. 

 S10 - H8 - 2 - 100 x 100 mm   



 .90 
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 .30 

 .98 

 .32  .35  .60 
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379Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 7020   |  Gildan HoodedContrast  
 Hættetrøje fra Gildan. 50% bomuld/50% polyester (270 g/m²). 
Forkrympet fnugfri fl eece indvendigt. Hætte med kontrastrig farvet 
inderside, forlomme med syning og sømme med dobbelt syning. 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 523 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 7022   |  Anvil HoodedStyle SweatJack herre  
 Sweatjakke til herrer fra Anvil. 75% bomuld/25% forkrympet 
polyesterfl eece på indersiden (270 g/m²). Kontrastrig hvid lynlås, 
metal YKK lynlås, hætte med kontrastrig hvid snøre, påsyede lommer og 
dobbelt hulsøm. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 570 g. 

 S10 - H8 - 2 - 100 x 100 mm   

 fås også til damer 



 .90 

 .93 

380 Profi lbeklædning

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL

 8003   |  Blackline herre  
 Komfortabel fl eecejakke til herrer af mærket Stedman. 100% polyester 
polarfl eece (280 g/m²). Fnugfrit ydre, 2 lynlåslommer, lynlås og snøre. 
Flotte og dekorative detaljer med syninger og kontraster i sort. Fås i: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 630 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 8004   |  Blackline dame  
 Komfortabel fl eecejakke til damer af mærket Stedman. 100% polyester 
polarfl eece (280 g/m²). Fnugfrit ydre, 2 lynlåslommer, lynlås og snøre. 
Flotte og dekorative detaljer med syninger og kontraster i sort. Fås i: 
S, M, L og XL.    Gennemsnitsvægt 450 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   



 .98 

 .50  .60 

 .10 

 .71 

 .30 

 .72 

 .32 

 .92 

 .33 

381Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 6491   |  B&C Dayton herre  
 Fleecejakke til herrer af mærket B&C. 100% polyester af fnugfri 
microfl eece (280 g/m²), komfortabel og superblød. Dobbeltsyede 
kanter og 2 lommer med lynlås. Fås i: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 995 g. 

 S10 - H8 - 4 - 80 x 80 mm   

 6492   |  B&C Dayton dame  
 Fleecejakke til damer af mærket B&C. 100% polyester af 
fnugfri microfl eece (280 g/m²), komfortabel og superblød. 
Dobbeltsyede kanter og 2 lommer med lynlås. Fås i: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 930 g. 

 S10 - H8 - 4 - 80 x 80 mm   



 .32  .60  .90  .98 

 .32  .60  .98 

382 Profi lbeklædning

 6825   |  Stedman Nevada herrejakke  
 Herre fl eecejakke fra mærket Stedman. 100% polyester fnugfri 
microfl eece (220 g/m²). Dobbelte sømme, 2 sidelommer, lynlås og 
snøre med stoppere. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 405 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 6826   |  Stedman Nevada damejakke  
 Dame fl eecejakke fra mærket Stedman. 100% polyester fnugfri 
microfl eece (220 g/m²). Dobbelte sømme, 2 sidelommer, lynlås og 
snøre med stoppere. Tilgængelige damestørrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 290 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .33 

 .33 

 .98  .32  .60  .70 

 .98  .32  .60  .70 

383Profi lbeklædning

 7061   |  Sunderland herre  
 Alsidig fl eecejakke til herrer fra Regatta. 100% polyester, fnugfri fl eece 
(280 g/m²). Let, hurtigttørrende og superblød. 2 sidelommer med 
lynlås, lynlåslukning og justerbar snøre med stoppere. Tilgængelige 
herrestørrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.    Gennemsnitsvægt 572 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 7051   |  Sunderland dame  
 Alsidig fl eecejakke til damer fra Regatta. 100% polyester, fnugfri fl eece 
(280 g/m²). Letvægt, hurtigttørrende og superblød. 2 sidelommer med 
lynlås, lynlåslukning og justerbar snøre med stoppere.  Tilgængelige 
damestørrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 401 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.
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 .92 
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 .98 
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 .98 
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384 Profi lbeklædning

 6811   |  FrontLine herre  
 Fleecejakke til herrer fra Santino. 100% polyester, polarfl eece, 
fnugfri (280 g/m²). Søm med dobbelt syning og 2 lommer med 
lynlås. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 610 g. 

 S10 - H8 - 4 - 80 x 80 mm   

 6411   |  FrontLine dame  
 Fleecejakke til damer fra Santino. 100% polyester, polarfl eece, 
fnugfri (280 g/m²), søm med dobbelt syning. 2 lommer med lynlås. 
Tilgængelige damestørrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 
420 g. 

 S10 - H8 - 4 - 80 x 80 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .90  .98  .10  .30  .32  .60  .15  .35  .95 

385Profi lbeklædning

 7912   |  L&S Patrol Uni Sweatjack herre  
 Jakke af god kvalitet til herrer fra mærket Lemon & Soda. 65% 
bomuld / 35% polyester (380 g/m²). Fleece indvendig, inderside af 
hætten i kontrastfarve, ekstra bred snøre, patched lommer, lynlås og 
dobbeltsyede sømme. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   
 Gennemsnitsvægt 800 g. 

 S10 - H8 - 2 - 100 x 100 mm   

 fås også til damer 

 7913   |  L&S Patrol Contrast Sweatjack herre  
 Jakke af god kvalitet til herrer fra mærket Lemon & Soda. 65% bomuld 
/ 35% polyester (380 g/m²). Fleece indvendig, inderside af hætten i 
kontrastfarve. Ekstra bred snøre, patched lommer, lynlås, dobbeltsyede 
sømme. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 
800 g. 

 S10 - H8 - 2 - 100 x 100 mm   

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.



 .92  .98  .10  .32  .33  .60  .92  .98  .10  .32  .33  .60 

386 Profi lbeklædning

 8127   |  B&C Europe Softshell herre  
 Herrejakke fra mærket B&C. Lavet af softshell strækstof, blødt, varmt og 
hurtigttørrende materiale. 96% polyester / 4% elastan (300 g/m²). Foring 
af 100% polyester. Fnugfri microfl eece i kontrastfarve (undtagen hvid og 
sort), let,  vindresistent og vandafvisende. 2 sidelommer med netfor og 
lynlås og dobbelte sømme. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL og 
3XL.   Gennemsnitsvægt 610g. 

 S10 - H10 - 4 - 80 x 80 mm   

 8128   |  B&C Europe Softshell dame  
 Damejakke fra mærket B&C. Lavet af softshell strækstof, blødt, varmt og 
hurtigttørrende materiale. 96% polyester / 4% elastan (300 g/m²). Foring 
af 100% polyester fnugfri microfl eece i kontrastfarve (undtagen hvid og 
sort). Let, vindresistent og vandafvisende. 2 sidelommer med netfor og 
lynlås og dobbelte sømme. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL og 
3XL.   Gennemsnitsvægt 610 g. 

 S10 - H10 - 4 - 80 x 80 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .33  .33  .32  .60  .98  .32  .60  .98 

387Profi lbeklædning

 8141   |  Regatta SoftShell herrejakke  
 Herrejakke fra Regatta. Fremstillet af blødt softshell strækstof, blødt, 
varmt og hurtigttørrende materiale. 96% polyester/4% elastan. Let, 
vind- og vandafvisende. Fleece indvendigt, 2 sidelommer med 
lynlås. 2 indvendige lommer, lynlåslukning og snøre. Tilgængelige 
herrestørrelser: S, M, L, XL, XXL og XXXL.   Gennemsnitsvægt 800 g. 

 S10 - H10 - 4 - 80 x 80 mm   

 8151   |  Regatta SoftShell damejakke  
 Damejakke fra Regatta. Fremstillet af blødt strækmateriale-, blødt, 
varmt og hurtigttørrende materiale. 96% polyester/4% elastan. Let, 
vind- og vandvandafvisende. Fleece indvendigt, 2 sidelommer med 
lynlås. 2 indvendige lommer, lynlåslukning og snøre. Tilgængelige 
damestørrelser: S, M, L, XL, XXL og XXXL.    Gennemsnitsvægt 750 g. 

 S10 - H10 - 4 - 80 x 80 mm   

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.



 .92  .98  .10  .31  .32  .60 

 .92  .98  .10  .31  .32  .60 

388 Profi lbeklædning

 fås også til børn 

 7201   |  B&C Hooded Softshell herrejakke  
 Herrejakke fra mærket B&C. Fremstillet i 3 lag softshell strækmateriale. 
Blød, varm og åndbar. 94% polyester/ 6% elastan. Trådnet-struktur 
indvendigt. Vind- og vandafvisende. Let, aftagelig hætte, afskærmning til 
hagen og diverse lommer med lynlås. Ærmekanter med velcrolukning, 
snøre med stoppere og fl ade søm for bedre komfort. Tilgængelige 
herrestørrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.    Gennemsnitsvægt 834 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   

 7202   |  B&C Hooded Softshell damejakke  
 Damejakke fra mærket B&C. Fremstillet i 3 lag softshell strækmateriale. 
Blødt, varmt og åndbart. 94% polyester/ 6% elastan. Trådnet-struktur 
indvendigt. Vind- og vandafvisende. Let, aftagelig hætte, afskærmning til 
hagen og diverse lommer med lynlås. Ærmekanter med velcrolukning. 
snøre med stoppere og fl ade søm for bedre komfort. Tilgængelige 
damestørrelser: S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 824 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .80  .98  .31  .32  .60  .71  .80  .98  .31  .32  .60  .71 

389Profi lbeklædning

 8053   |  Regatta Movement herre  
 Let herrejakke af mærket Regatta. Softshell strækstof, der er varmt og 
tørrer hurtigt. Blød, vind- og vandtæt jersey-strik. Lynlås, 2 sidelommer, 
inderlommer, aftagelig hætte med skjult snøre og stoppere og 
justerbare ærmekanter med velcro. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, 
XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 615 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   

 8054   |  Regatta Movement dame  
 Let damejakke af mærket Regatta. Softshell strækstof, der er varmt og 
tørrer hurtigt. Blød, vind- og vandtæt jersey-strik. Lynlås, 2 sidelommer 
og inderlommer. Aftagelig hætte med skjult snøre og stoppere og 
justerbare ærmekanter med velcro. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, 
XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 615 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.
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390 Profi lbeklædning

 6555   |  B&C BagJack herrejakke  
 Letvægts herrejakke fra B&C. 100% nylon. Vandafvisende. Sidelommer, 
lynlås og sammenfoldelig hætte, der er skjult i kraven. Jakken kan 
foldes sammen i lommen, så den bliver til en bærbar pose, der kan 
spændes om livet med elastikbæltet. Tilgængelige herrestørrelser:  
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 250 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 fås også til børn 

 5724   |  B&C BagJack damejakke  
 Letvægts damejakke fra B&C . 100% nylon. Vandafvisende. Sidelommer, 
lynlås og sammenfoldelig hætte, der er skjult i kraven. Jakken kan 
foldes sammen i lommen, så den bliver til en bærbar pose, der kan 
spændes om livet med elastikbæltet. Tilgængelige damestørrelser: 
S, M, L, XL og XXL.   Gennemsnitsvægt 190 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

AKTUELLE PRISER VED FORESPØRGSEL



 .92  .98  .10  .32  .50  .60  .92  .98  .10  .32  .50  .60 
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 9493   |  B&C Windbreaker herre  
 Kvalitetsjakke til herrer af mærket B&C. 100% polyester med 
akrylbelægning. Foring i 100% polyestertricot. Vandtæt, vindtæt og 
termoisoleret. Sidelommer, inderlommer, snøre med stop og foldbar 
hætte i kraven. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 470 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 9494   |  B&C Windbreaker dame  
 Kvalitetsjakke til damer af mærket B&C. 100% polyester med 
akrylbelægning. Foring i 100% polyestertricot. Vandtæt, vindtæt 
og termoisoleret. Sidelommer, inderlommer, snøre med stop og 
foldbar hætte i kraven. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 430 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.
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 8051   |  Regatta Standout herre  
 Vandtæt shell-jakke til herrer af mærket Regatta. 100% vandtæt 
Hydrafort 5000 polyesterbelægning. Let stof med meget blød struktur 
og vindtæt. Behagelig foring af polyesternet, limede søm og skjult lynlås 
med velcro. 2 sidelommer, inderlomme med velcrolukning og åbning 
til kabel til høretelefoner. Foldbar hætte, der kan justeres. Ærmer med 
elastiske ærmekanter og snøre med stopper. Fås i størrelserne: S, M, L, 
XL, XXL og 3XL.    Gennemsnitsvægt 730 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   

 8052   |  Regatta Standout dame  
 Vandtæt shell-jakke til damer af mærket Regatta. 100% vandtæt 
Hydrafort 5000 polyesterbelægning. Let stof med meget blød struktur 
og vindtæt. Behagelig foring af polyesternet, limede søm og skjult lynlås 
med velcro. 2 sidelommer, inderlomme med velcrolukning og åbning 
til kabel til høretelefoner. Foldbar hætte, der kan justeres. Ærmer med 
elastiske ærmekanter og snøre med stopper. Fås i størrelserne: S, M, L, 
XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 730 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   
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Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 8002   |  Lemon Lining jakke  
 Komfortabel og moderne unisexjakke i god kvalitet af mærket Lemon 
& Soda. 100% nylon, PC coated. Vind- og vandtæt. Foret krop (70% 
bomuld/30% polyester) og foret hætte med snøre. Lynlås, 2 sidelommer, 
fl ot dobbeltstrik indeni og brede ærmekanter. Fås i størrelserne: S, M, L, 
XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 500 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   

 8050   |  Regatta Explorer  
 Friluftsjakke fra Regatta. 100% vandtæt Hydrafort-polyester med 
PVC-belægning. Vindtæt Thermo-Guard for optimal isolering og 
fl eecefor indvendigt. 2 sidelommer med lynlås, indvendig lomme, 
lomme til mobiltelefon og foldbar hætte i kraven. Elastiske og justerbare 
ærmekanter og skjult lynlås med velcrolukning. Fås i størrelserne: S, M, 
L, XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 1.020 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   



 .92  .98  .98  .10  .30  .32  .60 .10 .30 .32 .60 .92
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 8311   |  B&C Paddy Jack herre  
 Polstret herrejakke fra mærket B&C. 100% polyester. Aftagelig hætte 
med snøre og stoppere og strikket krave. Vindtæt og vandtæt. 
Sidelommer og lynlås. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L, XL, XXL 
og 3XL.   Gennemsnitsvægt 930 g. 

 S10 - H10 - 4 - 90 x 80 mm   

 8312   |  B&C Paddy Jack dame  
 Polstret damejakke fra mærket B&C. 100% polyester. Aftagelig hætte 
med snøre og stoppere, strikket krave. Vindtæt og vandtæt. Sidelommer 
og lynlås. Tilgængelige damestørrelser: S, M, L, XL, og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 800 g. 

 S10 - H10 - 4 - 80 x 50 mm   



 .30  .32  .60  .98  .30  .32  .60  .98 
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Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 8026   |  Antartica 3-i-1 herre  
 Kvalitetsherrejakke til alle årstider fra mærket Regatta. Yderjakke i 
100% Hydrafort polyester med PVC-belægning. Vand- og vindtæt. 
Trådnet-foring, lynlås med overslag og velcrolukning. Foldbar, vandtæt 
hætte og ærmer med velcrolukning. Fleecejakke i 100% hurtigttørrende 
Symmetrifl eece med lynlås. Fleecejakken tjerner i de kolde årstider 
som yderjakkens foring. Jakken og vesten er mulige at bære hver 
for sig. Tilgængelige herrestørrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 1.250 g. 

 S10 - H10 - 1 - 80 x 80 mm   

 8027   |  Antartica 3-i-1 dame  
 Kvalitetsdamejakke til alle årstider fra mærket Regatta. Yderjakke i 
100% Hydrafort polyester med PVC-belægning. Vand- og vindtæt. 
Trådnet-foring, lynlås med overslag og velcrolukning. Foldbar, vandtæt 
hætte og ærmer med velcrolukning. Fleecejakke i 100% hurtigttørrende 
Symmetrifl eece med lynlås. Fleecejakken tjerner i de kolde årstider 
som yderjakkens foring. Jakken og vesten er mulige at bære hver 
for sig. Tilgængelige damestørrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 1.180 g. 

 S10 - H10 - 1 - 80 x 80 mm   
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 7063   |  Regatta Fjord herre  
 Komfortabel vest fra Regatta. 100% polyester. Lynlås, 2 lommer med 
overslag og knapper. Lækker krave lavet af fl eece på indersiden. 
Vandafvisende. Tilgængelige størrelser: XS, S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 410 g. 

 S10 - H10 - 1 - 100 x 30 mm   

 fås også 
til damer 

 8534   |  Lemon Chicago  
 Vest fra Lemon & Soda. 100% polyester. Vind- og vandtæt. Krave 
med for i blødt fl eece. 2 lommer med lynlås, indvendig lomme 
og lynlåslukning. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL og XXL.  
 Gennemsnitsvægt 490 g. 

 S10 - H10 - 4 - 80 x 80 mm   



 .92  .98 

 .10  .32  .60 

 .92  .98 

 .10  .32  .60 

 .98 

 .32  .60 

 .92 
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Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 4901   |  Perfect Pro Workwear 
T-shirt  
 Tag på arbejde i denne holdbare og 
slidstærke T-shirt fra B&C PRO. Særdeles 
høj kvaliet. 100% forkrympet ringspundet 
bomuld (185 g/m²). Dobbelt hulsøm, lækker 
fi nish med Flatlock sting. Unisex - velegnet til 
mænd og kvinder.  Kan vaskes ved 60°C.  
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL, 
3XL og 4XL.   Gennemsnitsvægt 220 g. 

 S8 - H5 - 4 - 100 x 100 mm   

 5901   |  Energy Pro Workwear Polo  
 Tag på arbejde i denne holdbare og slidstærke 
polo fra B&C PRO. Særdeles høj kvaliet, 65% 
polyester/35% forkrympet ringspundet bomuld 
(200 g/m²). Dobbelt hulsøm, længere bagside, 
udluftning i siden og skjult brystlomme. Unisex 
- velegnet til mænd og kvinder. Kan vaskes ved 
60°C. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL, 
3XL og 4XL.   Gennemsnitsvægt 300 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   

 6901   |  Hero Pro Workwear Sweater  
 Tag på arbejde i denne holdbare og slidstærke 
trøje fra B&C PRO. Særdeles høj kvaliet, 
20% polyester/80% kæmmet bomuld (280 
g/m²). Fleece på indersiden, ekstra blød for 
optimal komfort. Dobbelt hulsøm, dobbelt 
syning i ærmekanterne med elastan og syede 
albuelapper for ekstra holdbarhed. Unisex - 
velegnet til mænd og kvinder. Kan vaskes ved 
60°C. Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL, 
3XL og 4XL.   Gennemsnitsvægt 500 g. 

 S10 - H8 - 4 - 100 x 100 mm   



 .24 

 .51  .24 

 .51 

 .98  .32  .40  .60  .92 
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 4481   |  SafetyFirst  
 Selvlysende sikkerhedsvest af SafetyFirst. 100% trikotpolyester. 
Onesize med velcrolukning, der passer til alle. (EN ISO 20471). 
Pakket stykvis i etui.   Mål 22 x 13,5 cm. Gennemsnitsvægt 135 g. 

 S6 - H5 - 4 - 80 x 80 mm   

 7614   |  Vizwell High Visibility T-shirt  
 Fluorescerende T-shirt af mærket Vizwell. 100% polyester (140 g/m²). 
Netstruktur, åndbar, elastisk og komfortabel. Optimal sikkerhed og 
synlighed, brede refl eksstriber foran og bagpå. Brystlomme, forstærket 
nakke for bedre komfort og raglanærmer. Produceret i henhold til 
europæiske standarder (EN 471 Class 2). Tilgængelige størrelser: 
S, M, L, XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 375 g. 

 S8 - H5 - 2 - 100 x 100 mm   

 7901   |  Expert Pro Workwear Vest  
 Tag på arbejde i denne holdbare og slidstærke vest fra B&C PRO. 
Særdeles høj kvaliet, 100% ribstop polyester (200 g/m²). Vind- og 
vandtæt. Quiltet polyester på indersiden, fl eece på indersiden af kraven 
og refl eksbånd på brystet. Længere bagside, dobbelt hulsøm, lynlås og 
fl ap med velcro og trykknap. Elastiske ærmeåbninger, 3 lommer med 
fl ap og velcrolukning, brystlomme med lynlås og inderlomme. Unisex 
- velegnet til mænd og kvinder. Kan vaskes ved 60°C. Tilgængelige 
størrelser: S, M, L, XL, XXL, 3XL og 4XL.   Gennemsnitsvægt 700 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 130 mm   



 .24 

 .51  .24 

 .51 

399Profi lbeklædning

Ovenstående trykinformation indikerer mest anvendte trykkombination. 
Trykmuligheder inkluderer som oftest silketryk, transfertryk og/eller broderi.

 7625   |  Vizwell High Visibility Softshell Jakke 2-in-1  
 Fluorescerende jakke og vest i én af mærket Vizwell. 3 lag af 
elastisk softshellstof . Blød, varm og åndbar. 100% polyester (350 g/
m²). Vandafvisende og let. Fleece indeni, aftagelige ærmer, optimal 
sikkerhed og synlighed med refl eksstriber på krop og ærmer. Vandtæt 
lynlås, skjult brystlomme og transparent lomme til kort, 2 sidelommer 
og 2 inderlommer. Produceret i henhold til europæiske standarder 
(EN 471 Class 3). Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.  
 Gennemsnitsvægt 1150 g. 

 S10 - H10 - 4 - 100 x 100 mm   

 7627   |  Vizwell High Visibility Tra�  cJacket  
 Fluorescerende jakke af mærket Vizwell. 100% polyester (180 g/m²) 
300D PU coated. Quiltet polyesterforing. Optimal sikkerhed og 
synlighed takket være de brede refl eksstriber på krop og ærmer. 
Vind- og vandtæt. Lynlås og trykknapper. Lynåsen har 2 lynlåstrækkere, 
øverst og nederst. Skjulte og elastiske ærmekanter, brystlomme til 
telefon, 2 klaplommer, inderlomme med lynlås og foldbar hætte i kraven. 
Produceret i henhold til europæiske standarder (EN 471 Class 3). 
Tilgængelige størrelser: S, M, L, XL, XXL og 3XL.   Gennemsnitsvægt 
1,200 g. 

 S10 - H10 - 4 - 220 x 220 mm   
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