Arbetskläder

Art 10277

Art. 10266-K

Art 1054

Kockjacka i tunn och lättskött
denim.
Fasta metallknappar, 3/4 ärm.
Unisexmodell med dubbel
pennficka på vänster ärm.

Svart kockjacka i kortärmad
modell. Tryckknappsfunktion,
pennficka och hank i nacken.
Tillverkad i 65% Bomull / 35%
Polyester. Lättskött

Svart med nät ovan och resår
baktill. Höjd 10 cm.Gjord i
material 65% bomull, 35%
polyester.

Tillverkad i 65% Bomull, 32%
Polyester, 3% Elastan
Tvättråd: 40°C

Pris: 299 kr

Pris: 89 kr

Pris: 495 kr

Art 10774

Svart serveringsjacka i tunt och
behagligt material. Passar både
bakom baren, vid servering eller i
köket. Diskret pennficka på vänster
bröst. Genomskinlig knapp med
elegant metallring runt om.
Storlek Herr: C44 – C56
Tillverkad i 65 % bomull,
35 % polyester.
Tvättråd: 60° C
Pris: 499 kr

Art 10910

Förklädet för den trendige. Tillverkat i
flamsäkert material. Läderdetaljer som är
avtagbart resulterar i att förklädet går att
tvätta. Nackband som är reglerbart samt
knytband i midja. Två fickor i fram.
Material: 100% bomull.
Vikt: 450 g/m
Tvättråd: 75°C (endast om läderdetaljerna är
avlägsnade)
Pris: 680 kr

Art. 10301

Art 2185

Modern herrmodell med påsydd bakficka,
sidfickor, ficka för mobiltelefon samt
påsydd tamp i linningen för justering av
midjevidden. Benficka på båda sidor.
Maskintvätt 85°C
Tillverkad i 65% bomull, 35% polyester.
Pris: 395 kr

Yttersula
Extra halkhämmande och stötabsorberande PU-yttersula som är
särskilt framtagen för HORECA och köksmiljöer med hårda, våta
och hala underlag. Yttersulan är flexibel, lätt och enkel att rengöra
Ovanläder
Slitstark och vattenavvisande mikrofiber som andas med bra
motståndskraft mot kemikalier som används i rengöringsmedel
inom HORECA och livsmedelsindustrin
Innerfoder
Inderfoder av tvättbar textil som andas och med extra förstärkande
mikrofiber i hälen
Inläggssula
Stötabsorberande och svettransporterande inläggssula som andas
och som minskar dålig lukt och kan tvättas i 40 °C
Särskilda egenskaper
Särskilt framtagen för HORECA och köksmiljöer med hårda, våta
och hala underlag
Skorna kan tvättas vid 40 °C
Pris: 1299 kr

Eget tryck
Proffessionella arbetskläder och
snygga pikétröjor eller t-shirt med
tryck.
Pris: Begär gärna offert.

Vi hjälper till med ny logotyp eller justering av befintlig logotyp.
Vektorisering och justering av befintlig logotyp.

Endast text.

Pris: 690 kr

EXEMPEL LOGOTYP
EXEMPEL LOGOTYP

Skicka in det underlag ni har i dagsläget så skapar vi en
vektoriserad logotyp som går att använda för alla typer av
trycksaker.

Vi skapar ett tryckoriginal med ert namn.
Enklare textlogotyp i enkelt & tydligt typsnitt.

Pris: 390 kr

