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Fleece – trøjer – for - jakke kraver

Micro fleece - sort - 7000.01 vh
100poly

Fleece

Fleece - Lilla- 220379 ss 100poly

Kan vaskes på 40o
Vaskes UDEN skyllemidler
- Kan tumbles på svag varme

Micro fleece - mørke blå 7000.60 vh 100poly

•
•
•
•
•

Blød og lækker kvalitet
Nulret overflade
250 gr./m2
Åndbart - tørt mod kroppen
Økotex standard 100

Fleece - pink - 220448 ss 100poly

Kan bruges til:
Micro fleece - mørke grå 7000.55 vh 100poly

Micro fleece - orange - 7000.03
vh 100poly

•
•
•
•
•
•
•
•

For i knæ futter
Ben poser
Indvendigt i jakke kraver
Y- poncho
Farmer skjorten
Nat dragter
Sove/kåbe posen
For til alm. Bukser med
lynlåse i siderne

Fleece - støvet blå - 220475 ss
100poly

Fleece - elfenben- 220029 ss
100poly

Bemærk at:
Fleecen, som sådan IKKE tilfører
ekstra varme i dit udetøj.

Fleece - kaki- 90 vi 100poly

Jo tættere på kroppen dunene
kommer, jo mere kan de hjælpe
med at holde varmen, så når man
bruger fleecen som for, er det mere
for at give det mere vamsede
udtryk.

Krave pelz - giraf 100poly

Men som fór i farmerskjorter og
bukser, så giver det noget ekstra til
at holde varmen
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Bløde kraver, natdragter og trøjer
Bomulds Velour med stræk
Kan vaskes på 40o
Velour - mørkebrun - 56TD
100poly - begrænset

Velour - rødbrun 57TD - 100poly
begrænset

Vaskes UDEN skyllemidler
- Kan tumbles på svag varme
•
•
•
•
•

Velour - sort 15.256.06 it 80bom
20poly

Blød og lækker kvalitet
Blød ”langhåret” overflade
250 gr./m2
Åndbart - tørt mod kroppen
Økotex standard 100

Velour - turkis 15.256.96 it
80bom 20poly

Kan bruges til:

Velour - denim 15.256.18 it
80bom 20poly

•
•
•
•
•
•
•
•

For i knæ futter
Ben poser
Indvendigt i jakke kraver
Y- poncho
Farmer skjorten
Nat dragter
Sove/kåbe posen
For til alm. Bukser med
lynlåse i siderne

Bemærk at:
Velour, som sådan IKKE tilfører
ekstra varme i dit udetøj.
Jo tættere på kroppen dunene
kommer, jo mere kan de hjælpe
med at holde varmen, så når man
bruger fleecen som for, er det mere
for at give det mere vamsede
udtryk.

Velour - Lilla (på vej)
80bom 20 Pol 84-28vi

– på vej
samme
kvalitet,
som de
andre på
siden

Velour - Formel 1 rød (på vej)
80bom 20pol 84-36vi

Velour - Grøn (på vej)
80bom 20pol 84-24vi

Men som fór i farmerskjorter og
bukser, så giver det noget ekstra til
at holde varmen
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Bløde kraver, kanter og manchetter
Cuddle fleece og pelz
Kan vaskes på 40o
Cuddle Fleece - sort C3.black it 100bom

Cuddle Fleece - Lilla C3.jewel it 100bom

Vaskes UDEN skyllemidler
- Kan tumbles på svag varme
•
•
•
•
•

Blød og lækker kvalitet
Blød ”langhåret” overflade
250 gr./m2
Åndbart - tørt mod kroppen
Økotex standard 100

Krave pelz - giraf 100poly

Krave pelz - mocca-brun 100poly

Kan bruges til:

Cuddle Fleece - cammou 49.sha it
- 100bom

•
•
•
•

For i knæ futter
Indvendigt i jakke kraver
Kant ved taljen i ben posen
Manchet stykke på jakker

Krave pelz - grå-sort 100poly

Bemærk at:
Disse stoffer er dyre og lækre,
derfor kan de kun vælges til
ovenstående produkter
Til gengæld vil disse føles meget
lækre i mod hals, hænder og
fødder, som tit er de mest udsatte
steder for kulde påvirkning og jo
bedre velværet kan gøres på disse
punkter – tænker vi kun kan gøre
livet bedre
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