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tuotekuvasto  





100% puuvillaa*, silikoniviimeistely
• ei sivusaumoja
• pieni 1:1 joustinneulottu pääntie,  

jossa 5% elastaania
• olkasaumat    
• silikoniviimeistely 

Tuotenumero 129  , 134 
Koot XS - 5XL    , XS - 3XL 
Pesu 40°C  
Neliöpaino 160 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus 

 

Lyhythihainen T-paita                 

Tuotenumero 119    , 169 
Koot  S - 3XL    , XS - 3XL 
Pesu 40°C 
Neliöpaino 160 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus 

Pitkähihainen T-paita                   

100% puuvillaa* 
• slim fit -leikkaus sivusaumoilla
• 1:1 joustinneulottu pääntie
• olkasaumat
• pitkähihainen

*koostumus voi vaihdella
väri 12 - 85% puuvilla, 15% viskoosi

*koostumus voi vaihdella
väri 03 - 97% puuvilla, 3% viskoosi
väri 12 - 85% puuvilla, 15% viskoosi



Tuotenumero 175    , 176 
Koot  S - 3XL    , XS - 2XL 
Pesu 30 °C  
Neliöpaino 160 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus 

 

95% mikropolyesteri, 5% elastaani
• sileä, joustava, nopeasti kuivuva 

kangas
• muotoon ommeltu ja hieman 

pidennetty selkäosa
• ihanteellinen urheiluun ja vapaa-ajan 

toimintaan
• slim fit -leikkaus sivukappaleilla
• litteät koristesaumat
• lyhyet raglanhihat

Tekninen T-paita       

Pitkähihainen T-paita                 

• 100% polyesteri
• sileä nopeasti kuivuva kangas
• leikkaus sivusaumoilla
• pitkät hihat 
• ihanteellinen urheiluun ja  

vapaa-aikaan

Tuotenumero 168 
Koot  XS - 4XL 
Pesu 40°C 
Neliöpaino 130 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus 



Tuotenumero 203    , 210 
Koot S - 5XL    , XS - 2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 200 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus 

w

Pikeepaita 

65% puuvilla, 35% polyesteri* 
• leikkaus sivusaumoilla
• 1:1 joustinneulottu kaulus ja hihansuut
• 3 nappia kuorikankaan värissä
• olkasaumat

Tuotenumero 211 
Koot S - 2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 180 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus 

Pitkähihainen pikeepaita 

100% puuvilla
• leikkaus sivusaumoilla
• 1:1 joustinneulottu kaulus ja hihansuut
• 2 nappia kuorikankaan värissä
• kaula-aukon sisäpuolella kuorikangas-

nauha
• olkasaumat
• pitkät hihat, resorit hihansuissa

*koostumus voi vaihdella
väri 03 - 97% puuvilla, 3% viskoosi
väri 12 - 85% puuvilla, 15% viskoosi



Tuotenumero 407     , 409 
Koot S - 3XL     , XS-2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 300 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

65% puuvilla, 35% polyesteri*
• suora leikkaus sivukappaleilla
• täyspitkä metallinen vetoketju
• 2:2 joustinneulottu pystykaulus ja

sivukappaleet, 5% elastaania
• kengurutaskut
• 2:2 joustinneulottu helma, hihansuut ja

taskupäärmeet, 5% elastaania
• harjattu sisäpuoli

Collegetakki 

Tuotenumero 406 
Koot S - 3XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 300 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

65% puuvilla, 35% polyesteri, harjattu 
sisäpuoli
• suora leikkaus sivusaumoilla
• 1:1 joustinneulottu helma, hihansuut ja

kaula-aukko
• harjattu sisäpuoli

Collegepaita 

*koostumus voi vaihdella
väri 12 - 85% puuvilla, 15% viskoosi



65% puuvilla, 35% polyesteri* 
• suora leikkaus sivusaumoilla
• kiristettävä huppu vuorella
• kengurutasku
• 2:2 joustinneulottu helma ja hihansuut,

5% elastaania
• harjattu sisäpuoli

Tuotenumero 413    , 414 
Koot S - 3XL    , XS-2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 320 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Huppari 

65% puuvilla, 35% polyesteri* 
• suora leikkaus sivusaumoilla
• täyspitkä vetoketju
• kiristettävä huppu vuorella
• kengurutaskut
• 2:2 joustinneulottu helma ja hihansuut,

5% elastaania
• harjattu sisäpuoli

Tuotenumero 410    , 411 
Koot S - 3XL    , XS-2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 300 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Huppari vetoketjulla 

*koostumus voi vaihdella
väri 12 - 85% puuvilla, 15% viskoosi

*koostumus voi vaihdella
väri 12 - 85% puuvilla, 15% viskoosi



100% polyesteri nukkaantumista estävällä 
viimeistelyllä
• lämpöeristävä kangas
• täyspitkä vetoketju
• vetoketjutaskut
• joustavalla kiristysnyörillä säädettävä

helma
• joustavat hihansuut
• nukkantumaton ulkopinta

Tuotenumero 501    , 504 
Koot S - 3XL     , XS - 2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 280 g/m² 
Yksilöinti brodeeraus

Fleecetakki 

Stretch-fleece, 95% mikropolyesteri, 5% 
elastaani
• sileä nopeasti kuivuva stretch-kangas
• ihanteellinen urheiluun ja vapaa-aikaan
• suora leikkaus sivukappaleilla
• täyspitkä käänteinen vetoketju
• huppu leukasuojalla
• raglan-hihat
• vetoketjulliset taskut
• muotoon ommeltu ja hieman

pidennetty selkäosa

Tuotenumero 417    , 418  
Koot S - 3XL   , XS - 2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 240 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Stretch fleecetakki 

Mikrofleece, 100% kierrätetty polyesteri
• sertifioitu kierrätetty polyesteri
• täyspitkä käänteinen vetoketju
• vetoketjutaskut
• koristetikkaukset

Tuotenumero 850   , 851  
Koot S - 3XL    , XS - 2XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 300 g/m² 
Yksilöinti brodeeraus

Mikrofleecetakki 



RipStop-kuorikangas, 100% polyamidi
Vuori: Fleece, 100% polyesteri, 
nukkaantumista estävä viimeistely
• täyspitkä vetoketju leukasuojalla
• joustavalla kiristysnyörillä säädettävä

helma
• sivutaskut, 2 sisärintataskua
• muotoonommeltu ja hieman

pidennetty selkäosa
• nukkantumaton fleecevuori

Tuotenumero 509 
Koot S - 3XL 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 300 g/m² 
Yksilöinti brodeeraus

Liivi

Softshell: 94% polyesteri, 6 % elastaani 
Fleece: 100% polyesteri, nukkaantumista 
estävä viimeistely
• 2-kerroksinen softshell
• täyspitkä vetoketju leukasuojalla
• joustavalla kiristysnyörillä säädettävä

helma
• vetoketjulliset taskut, jotka on piilotettu

välisaumoihin
• sisäpuoli nukkaantumatonta fleeceä

Tuotenumero 517     , 516  
Koot S - 3XL   , XS - 2XL 
Pesu 30 °C 
Neliöpaino 280 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Softshell-liivi 



Tuotenumero 522    , 521 
Koot S - 3XL    , XS - 2XL 
Pesu 30 °C 
Neliöpaino 300 g/m² 
Vedenpitävyys 14 000 mm 
Hengittävyys 2000 g/m²/24 h 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Softshell: 94% polyesteriä, 6% elastaania
Vedenpitävä TPU-kalvo
Mikrofleece: 100% polyesteriä, 
nukkaantumista estävä viimeistely
• 3-kerroksinen softshell TPU-kalvolla
• täyspitkä käänteinen vetoketju

leukasuojalla
• irrotettava huppu
• tarranauhalla säädettävät hihansuut
• joustavalla kiristysnyörillä säädettävä

helma
• taskut käänteisellä vetoketjulla
• rintatasku
• vetoketjullinen sisärintatasku
• muotoon ommeltu ja hieman

pidennetty selkäosa
• sisäpuoli fleeceä, jossa

nukkaantumista estävä viimeistely

Softshell-takki 

Tuotenumero 515    , 514 
Koot S - 3XL    , XS - 2XL 
Pesu 30 °C 
Neliöpaino 210 g/m² 
Vedenpitävyys 5000 mm 
Hengittävyys 2000 g/m²/24 h 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Softshell: 100% polyesteri
Vedenpitävä TPU-kalvo
• 3-kerroksinen softshell TPU-kalvolla
• tuulenpitävä
• täyspitkä käänteinen vetoketju

leukasuojalla
• joustavalla kiristysnyörillä säädettävä

helma ja huppu
• tarranauhalla säädettävät hihansuut
• taskut käänteisellä vetoketjulla
• vetoketjullinen rintatasku piilotettu

välisaumaan
• muotoonommeltu ja hieman

pidennetty selkäosa
• heijastinelementit

Softshell-takki 

Tuotenumero 531    , 532  
Koot S - 3XL    , XS - 2XL 
Pesu 30 °C 
Neliöpaino 280 g/m² 
Vedenpitävyys 5000 mm 
Hengittävyys 600 g/m²/24 h 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Softshell: 100% polyesteri NANOtex® 
-viimeistelyllä
Vedenpitävä TPU-kalvo
• 3-kerroksinen softshell TPU-kalvolla
• laadukas softshell-rakenne
• vedenpitävä Nanotex®-viimeistely
• täyspitkä vetoketju leukasuojalla
• huppu kiristysnyörillä
• tarranauhalla säädettävä huppu ja

hihansuut
• taskut käänteisellä vetoketjulla
• rintatasku
• muotoon ommeltu ja hieman

pidennetty selkäosa

Softshell-takki 



Harjattu twilli, 100% puuvilla
• 6-paneelinen
• ommeltu, hieman kaareva lippa
• brodeeratut ilmareiät
• hikinauha
• koko säädettävissä messinkisoljella

Tuotenumero 305 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 340 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Tuotenumero 101269 (short), 102269 (medium), 
101266 (long) 

Neliöpaino 180 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus 

95% puuvilla, 5% elastaani
• kaksinkertainen trikoo
• kolme pituutta:

Short (21 cm), medium (24 cm)
ja long (28 cm)

Lippis 6P 

Pipo 

Harjattu twilli, 100% puuvilla
• 6-paneelinen
• ommeltu, hieman kaareva lippa
• brodeeratut ilmareiät
• hikinauha
• koko säädettävissä muovisella

”snapback”-säätöremmillä

Tuotenumero 302 
Pesu 40 °C 
Neliöpaino 340 g/m² 
Yksilöinti painatus, brodeeraus

Lippis 6R 
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