
 

 

 

 

Model nr. 0510. T-time Klassisk T-shirt med rund hals, firelags 
ribkant i hals og  nakke- og  skulderbånd. Holder faconen vask efter 
vask.  

• 100 % bomuld 
• 175 g 
• T-TIME 
• S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
• med tryk foran og bag på sælges for 155,- 

 

Model nr. 0593. Stretch top x-tra lang. Top i behagelig 
bomuldskvalitet med stretch for bedste komfort og pasform. 
Flatlock-stikninger ved hals og ærme. Let figursyet. Ekstra lang 
model.  

• 92 % bomuld/8 % elastan 
• 180-190 g 
• GAME 
• XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• med tryk foran og bag på sælges for 175,- 

 

Model nr. 0600. Den velkendte GAME sweatshirt med rund hals. 
Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og bund. Blød, børstet 
inderside.   

• 70 % bomuld/30 % polyester 
• 290 g 
• GAME 
• S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL 
• med tryk foran og bag på til 250,- 

 

Model nr. 0610. Klassisk hættesweatshirt med kængurulomme. Snøre i 
hætte og rib ved ærme og bund . Kraftig kvalitet. Blød, børstet 
inderside.  

• 70 % bomuld/30 % polyester 
• 300 g 
• GAME 
• S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• med tryk foran og bag på til 300,- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Model nr. 0872. Funktionel soft shell-jakke med kontrast på lynlås. ID 
Tech® broderi på venstre  ærme. Trelagskvalitet. Yderst slidstærk og 
strækbar vævet kvalitet. I midten en  membran og inderst en blød 
mikrofleecekvalitet.  

• 100 % polyester 
• 310 g 
• GAME 
• S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• med tryk foran og bag på sælges til 500,- 

 

 

Model nr. 0862. Softshell-letvægtsvest med høj funktionalitet. 
Trelags ID Tech® softshell- kvalitet med membran, der er åndbar, 
vind- og vandafvisende. Slidstærk overflade med en let mesh-
inderside. Mange praktiske lommer.  

• 100 % polyester 
• 300 g 
• GAME 
• S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
• med tryk foran og bagpå sælges til 400,- 

 

Model nr. 1840. Smart taske til utallige formål. Stor bundfals giver 
meget rummelig taske.  Tasken har lynlås i toppen. Indvendig 
lynlåslomme. Ekstra lange håndtag, så den  også kan bruges som 
skuldertaske. SBS-lynlåse.  

• 600D x 600D polyester 
• Bund: 1680D polyester 
• 36 x 38 cm / bund: 38 x 17cm 
• One size 
• med stor logo sælges til 155,- 

 

Model nr. 0010. Håndklæde i blød luksusfrottékvalitet.  

• 100 % bomuld 
• 450 g 
• 50x100 cm 
• SILENZIO 
• One size 

 



Få dit navn trykt på dit tøj.  

 

 

 

 

 

 

Eks. her under grauvieh, der er lige meget om det er 7 bogstaver eller 25 bogstaver 

25 kr. pr. navn ved bestilling af 10 ens navnetryk. 

 

Hvis ikke man bruger alle tryk første gang, så bliver de bare opbevaret indtil næste 
gang man bestiller tøj. 

 

Priserne er gældende resten af 2014. 

 


