JACKA SOFTSHELL

A913 01XX, JSH

Finns i färgerna:
Svart
Röd
Marin
Dusty green

S-XXL

Kvalitet yttertyg:
Snygg 3-lagers softshelljacka som funkar i alla väder!
Framfickor med dragkedja och reflexpiping. Tål vatten bra; vattenpelare 5000 mm och ånggenomsläpp
3000 MVP.

98 % polyester, 2 %
spandex
Kvalitet foder:
100 % polyester

JACKA MITCHELL
Skön jacka i vind– och vattenavvisande ottomannylon. Jackan har luva och dold ventilationsöppning på ryggen, tre fickor fram samt
meshfoder och dragsko nertill. Fungerar bra
både vår, sommar och även in på hösten med en
varm tröja under!

Finns i färgerna:
Kitt
Röd
Royalblå
Marin
Svart

Kvalitet yttertyg:
100 % ottomannylon
Kvalitet foder:
100 % polyestermesh

S-XXL

A913 02XX, JML

JACKA ORWELL

A913 03XX, JOR

S-XXL

Kort seglarjacka i vattenavvisande andasmaterial med tejpade sömmar. Jackan har
kraftigt ribbad resår i midja och ärmslut, fleecefoder inuti och i kragen, vadderat
foder i ärmarna, två sidofickor fram samt en innerficka.

Finns i färgerna:
Vit
Röd
Royalblå
Marin
Neongrön

Kvalitet yttertyg:
100 % nylon

JACKA SILVERTON

A913 04XX, JST

Finns i färgerna:
Mörkröd
Marin
Ljusgrå

Kvalitet:
100 % polyester
215 g/kvm
S-XXL

Kort, klassisk och stilren jacka med sparsmakade detaljer. Jackan har en bröstficka fram, två
sidfickor med dragkedja, reglerbara slejfar med gummidetaljer i ärmslut och midja. Ficka på
insidan för mobil och plånbok—någon har tänkt!!

JACKA HOLSTEIN

A913 05XX, JHS

Finns i färgerna:
Röd
Royalblå
Marin
Svart

Kvalitet:
Yttertyg i ottomannylon,
foder i nylon och vadd i
polyester
S-XXL

Jacka i vattenavvisande ottomannylon med lätt polyestervaddering. Huvan är avtagbar och
kragen fodrad med polyestertrikå. Bröst– och midjefickor har dragkedja och det finns öppning för mobiltelefon och innerficka i mesh. Dragsko i midja och nederkant, reflexpiping
både fram och bak.

JACKA LAYTON

A913 06XX, JAL

S-XXL

Kort varm jacka med resår i midjan. Huvan är reglerbar och har en avtagbar, yvig pälskrage i
akryl. Dragkedja och tryckknappar fram. Jackan har fickor fram med ficklock, sidfickor, varmfodrade sköna bröstfickor, ärmficka med pennfack samt tre fickor på insidan varav en för mobilen. Jackan har även dolda muddar i ärmsluten. Vattenavvisande 600 mm

Finns i färgerna:
Röd
Mörkgrön
Marin

Kvalitet:
55 % bomull, 36 % polyester och 9 % polyamid
med peachad yta. Foder i vadderad polyster

