
GARANT KUNDEKATALOG



COLDDRY POLO-SHIRT 
fra Image Kompagniet

Den ultimative polo til både business og sport i lækker 
CoolDry® kvalitet.

Funktionel - Cooldry kvaliteten leder fugten væk fra 
kroppen og sikrer optimal komfort

Praktisk - tørrer hurtigt efter vask / suger ikke fedtstof

Holdbar - farve og facon bevares vask efter vask

Kan vaskes på 60° - et krav fra bl.a. behandlere

Benyttes af: Resturanter / fastfoodkæder / Butik / 
Messe / Fysioterapeuter / Tandlæger / Golf

Og mange andre brugere, der ønsker optimal komfort 
og lang holdbarhed

Farver:  White – Red – Light blue – Azur* 
 Navy* – Avacado – Anthracite* – Black*.

Størrelser: XS – 3XL (Dame), XS – 4XL, 5XL* (Herre)

Frem til 30/4 kan vi tilbyde dig denne polo til kampagnepris DKK 115,- pris efter, DKK 149,-

GARANT PRIS!

KUN 115,-
frem til og med d. 30/04



NEWPORT JACKET
fra TeeJays

Trendsættende sporty jakke i en blød kvalitet.300T polyester med Cordura detaljer og blødDupont padding 
af høj kvalitet. Denne jakke har2 store lommer foran, en inderlomme og enskjult lomme foran på brystet. 
Bunden ogærmerne er afsluttet med fleksibelt elastisk bånd.Til kunden som går efter en afslappet stil 
med etsuper trendy og cool look.

Figursyet pasform // 2 store lommer foran // Inderlomme// Udvendig brystlomme // Elastisk bånd ved 
bund ogærme åbning.  // Kvalitets metal lynlåse.

Materiale: 100% Polyester 300T med Dupont padding

Størrelser: S - 3XL

Farver: Sort, Deep Navy

GARANT PRIS!

KUN 480,-
excl. moms & logo broderi



CROSSOVER JACKET
fra TeeJays

2- tone jakke i et faconsyet snit. Kombinationen af en let polyester 300T med 
polyester padding og softshell giver et afslappet, urbant look.
2 store frontlommer // Inderlomme // Elastik ved håndled // Indvendig 
lynlås forberedt til broderi 
// Kvalitets lynlåse

Materiale: 100% polyester 300T med 95/5% softshell. Polyester fyld

Størrelser: S - 3XL

Farver: Sort/Sort, Navy/Sort, Oliven/Sort, Space Gray/Black

GARANT PRIS!

KUN 420,-
excl. moms & logo broderi



SKJORTER
fra Boswell

Fin twill skjorte med kontrast i manchet og 
krave.  100% bomuld.
Leveres både i en damer og herremodel.
Herremodeller leveres med bryst lomme og 
med kort eller langærme 
Damemodellen er med lange ærmer

 Fin og let dameskjorte fra danske Bosweel. 
Skjorten er med kinakrave og lyse knapper 
på front (halvvejs) samt i ærmerne.

Farven er en yndig, meget lys blå. Bosweels 
skjorter har altid en rigtig god pasform - og 
det gælder også denne.

Materialet er 55% hør og 45% bomuld. 
Skjorten er fantastisk til sommerens varme.

GARANT PRIS!

KUN 280,-
excl. moms & logo broderi



Adresse: Nupark 51, DK-7500 Holstebro
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