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S E L E C T E D  S T Y L E S 

casual urban living

I dette ’urban edition’ katalog kan du se nogle af vores favoritter fra 

den mere afslappede del af vores 2020 kollektion, der er inspireret af 

det moderne byliv og tendenserne fra highstreet. Komfortfaktoren er 

høj i de lækre og moderne styles, som både kan bruges som en del af 

din hverdags- eller træningsuniform eller i et afslappet outfit 

til en hyggeaften derhjemme. 

THE URBAN EDITION



BY TEE JAYS

3



LUXURY URBAN TEES

Luksuriøs møder cool og afslappet i vores luxury urban tees. 
Det bløde materiale, den komfortable pasform og det moderne 

look gør disse T-shirts til musthaves i hverdagsgarderoben.  
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FAVORITE JACKETS

De funktionelle og lækre jakker i vores overtøjskollektion har et 
tidløst design og sofistikerede detaljer. Det ideelle valg for dig, der 

vægter både design og kvalitet uanset årstid.  

POLO SHIRT

En polo er den perfekte erstatning for en skjorte, den sikrer, at du ser 
helt skarp ud, uden at gå på kompromis med komforten. 

CASUAL SHIRTS  

Vores kollektion af casual skjorter byder på evige 
klassikere som Urban Oxford-skjorten og Twill-
skjorten – alsidige musthaves til enhver lejlighed.

URBAN SWEAT  

Vores urban sweats har et afslappet, 
vintage-inspireret look, der passer til 

enhver lejlighed.  
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T E E  C O L L E C T I O N

urban luxury

Hvem siger, at komfort ikke kan være cool? Vores urban luxury basics er 

fremstillet af det lækreste økologiske bomuld og kombinerer lækre detaljer 

og en moderne pasform. 
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Style 5063
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Vores fashion-fit single jersey Roll-Up Tee 

er lavet af langfibret bomuld af topkvalitet. 

Det superbløde materiale og den behagelige 

pasform gør denne T-shirt til den perfekte 

hverdagsuniform. 

BY TEE JAYS
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Vores fashion tees er fremstillet af luksuriøs langfibret 

bomuld og har masser af fine detaljer og en perfekt 

pasform. Det ideelle valg til print og dekoration. 
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Style 5062
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Style 5061
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Style 506014



Style 1412

Style 1410

Vores Fashion Polo med button-

down self-fabric krave er den perfekte 

erstatning for T-shirten, hvis du lige 

vil skrue lidt op for stilen.
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Style 5001

Style 5005

Alle TEE JAYS’ styles er designet til at 

blive brugt. Vi vil gerne, at du skal føle dig 

godt tilpas i vores tøj hele dagen – derfor 

bruger vi kun materialer af topkvalitet 

og gør meget ud af detaljer, der påvirker 

komfortfaktoren, som f.eks. pasform 

og syninger. 

THE URBAN EDITION

16



Style 5004

Style 5000

I år præsenterer vi vores nye V-neck Luxury 

Tee: En toplækker T-shirt i en luksuriøs kvalitet 

og med en fantastisk pasform. Et hverdagshit, 

der holder sin kvalitet og pasform vask 

efter vask. 

Vores Luxury Tee tager komfort til nye højder. 

Den er fremstillet af langfibret bomuld og har 

en faconsyet pasform, det gør den både stilfuld 

og enormt behagelig at have på. 
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Style 505018



Style 5051
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R U G G E D  A N D  R E F I N E D

casual shirts

Enhver garderobe bør indeholde et solidt udvalg af uformelle skjorter. 

Vores ‘casual shirts’ er klassiske med et twist og kan bruges til det meste. 
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Style 400222



Style 4003

Style 4010

Tilfør et råt twist til din skjortegarderobe. 

Vores indigo-indfarvede twill-skjorte har 

en behagelig, faconsyet pasform og lækre 

detaljer som button-down krave. Den 

perfekte balance mellem rå og raffineret.
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Rå men raffineret; vores mere uformelle 

skjorter passer perfekt til den urbane 

garderobe.
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Style 5500
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C H I L L  O U T  T I M E

urban sweat

Tid til at trække stikket. Vores kollektion af urban sweats byder på vintage-

inspirerede sweatshirts i en lækker kvalitet og med en let faconsyet pasform. 

Brug dem f.eks. sammen med en skjorte, når du skal på arbejde, eller med 

en af vores lækre T-shirts. 
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Style 5402
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Vores Urban Zip Hoodie har et retro-inspireret 

design og er fremstillet af 100% ren bomuld, 

som gør den utroligt blød og behagelig at have 

på. Perfekt til både afslappende hjemmedage, 

en tur i træningscentret eller en gåtur 

gennem byen. 
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Style 540330



Style 5502

Alle vores sweatshirts er designet med øje 

for detaljerne. De er lette i kvaliteten og har 

en behagelig pasform, der gør dem til en 

uundværlig del af din hverdagsgarderobe.   
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Style 9632
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C I T Y  C O O L  C O L L E C T I O N

favorite jackets

Vores 2020 jakkekollektion består af lækre, funktionelle jakker, der kan bruges 

til det meste. Materialernes høje kvalitet, det tidløse design og de sofistikerede 

detaljer gør jakkerne perfekte til den moderne mand og kvinde, der vægter 

både design og kvalitet uanset årstid. 

BY TEE JAYS

33



Style 9605
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Den stilrene Urban Adventure jakke er fremstillet i 

et eksklusivt og funktionelt tolags-materiale. Den er 

vandafvisende og isoleret med DuPont™-padding, som 

med garanti vil holde dig varm uanset årstid. 
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Style 9604
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Style 9670

Style 9633

Bodywarmer eller jakke? Vores outerwear 

kollektion byder på overtøj til ethvert 

formål, som med garanti vil holde dig 

varm uanset årstiden. 
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Style 9631
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Style 9630
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Style 9601

Style 9629Style 9628

En god jakke er den ideelle kombination 

af stil og funktion. Som f.eks. vores sporty 

Newport Jacket med blød 300T polyester og 

DuPont™ padding for ekstra isolation. 
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Style 9600

Vores Newport Jacket har masser af stilfulde og 

funktionelle detaljer, som to store lommer foran, 

en indvendig lomme, en skjult brystlomme og 

elastik ved bunden og ærmerne.  

BY TEE JAYS

41



Luxury Tee

White

Black

Dark Grey

Navy

in
 t

r a
n s i t i on to organic

Luxury V-Neck Tee

Black

Heather Grey

Dark Olive

Rose

White

new 
style

Dette er uden sammenligning den bedste single 
jersey T-shirt i vores kollektion, fremstillet af 
langfibret bomuld af en meget høj kvalitet og 
med en unik pasform. Den er let figursyet ved 

skuldre og ærmer og løsere ved kroppen og har 
en to-lags halsrib med elastan.

5000 Herre
5001 Dame

Farver

Farver : 5004 & 5005

Farver : Kun i 5005

Luksuriøs single jersey T-shirt med dyb 
v-hals. Fremstillet af langfibret bomuld af 

en meget høj kvalitet med en unik pasform. 
Den er let figursyet ved skuldre og ærmer 

og løsere ved kroppen.

5004 Herre
5005 Dame

5004/5005: Vægt 160 g   Kvalitet 100% ringspundet, kæmmet økologisk bomuld · Heather: 85% økologisk bomuld – 15% viskose    Størrelse 5004: S-3XL · 5005: S-XXL   Kolli 50/10 stk.

5000/5001: Vægt 160 g   Kvalitet 100% ringspundet, kæmmet bomuld   Størrelse 5000: S-3XL · 5001: S-XXL   Kolli 50/10 stk.

Vejl. pris Dkk. 59,95 v/50 stk.
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Roll-Up Tee

Black

Heather Grey

White

in
 t

r a
n s i t i on to organic

Raw Edge Tee

White

Black

Dark Grey

Olive

Navy

in
 t

r a
n s i t i on to organic

5060 Herre

Denne fashion single jersey T-shirt er 
produceret af langfibret bomuld af topkvalitet. 
Den har en bredere udskæring og en stilfuld  

og rå kant.

Farver 

Farver 

Vores fashion single jersey Roll-Up Tee er 
lavet af langfibret bomuld af topkvalitet. Den 
har roll-up ærmer med bar tacks og en bred 

udskæring med en minimalistisk halsrib.

5063 Dame 5062 Herre

5061 Dame

5062/5063: Vægt 160 g   Kvalitet 100% ringspundet, kæmmet bomuld · Heather: 85% bomuld – 15% viskose   Størrelse 5062: S-3XL · 5063: S-XXL   Kolli 50/10 stk.

5060/5061: Vægt 160 g   Kvalitet 100% ringspundet, kæmmet bomuld   Størrelse 5060: S-3XL · 5061: S-XXL   Kolli 50/10 stk.

Vejl. pris Dkk. 59,95 v/50 stk.
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Black Melange

Denim Melange

Wine Melange

Urban Melange Tee

Fashion Luxury 
Stretch Polo

in
 t

r a
n s i t i on to organic

White

Black

Denim

Light Blue

Farver

Denne cool, vintage-inspirerede T-shirt er lavet  
af meleret metervare – 50% ringspundet bomuld  

og 50% polyester, hvilket giver en super blød 
overflade. Den har en smal halsrib med elastan og 

skulder-til-skulder bånd for ekstra stabilitet.

5051 Dame
5050 Herre

5050/5051: Vægt 160 g   Kvalitet 50% ringspundet kæmmet bomuld – 50% polyester   Størrelse 5050: S-3XL · 5051: S-XXL   Kolli 50/10 stk.

1410/1412: Vægt 215 g   Kvalitet 95% ringspundet, kæmmet bomuld – 5% elastan mini pique   Størrelse S-3XL   Kolli 25/1 stk.

En moderigtig udgave af vores stretch-polo 
med “self-fabric” krave og button down. 
Style 1412 har manchetter der giver et 

elegant og stilfuldt look.

1410 Herre1412 Herre

Farver

5050/5051: Vejl. pris Dkk. 59,95 v/50 stk. · 1410: Vejl. pris Dkk. 169,95 (denim Dkk. 179,95) v/25 stk. . 1412: Vejl. pris Dkk. 199,95 (denim Dkk. 209,95) v/25 stk 
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Ind
igo

Ind
igo

Casual  
Twill Shirt

Urban 
Oxford Shirt

Blac
k

Nav
y

4002 Herre4003 Dame

Denne garment washed indigo twill-skjorte har 
en behagelig, faconsyet pasform og lækre detaljer. 
Et absolut afslappet skjortevalg både til kontoret 
og en hyggelig frokost. Med button-down krave 

og den flotte indigo-indfarvning balancerer denne 
skjorte superflot mellem rå og raffineret.

Vores garment washed Urban Oxford skjorte 
er loose fitted og designet med en button under 

krave, og lige manchetter. Hold dig cool og 
moderne i denne gamle klassiker. Det perfekte 

valg til en afslappet urban stil.

4010 Herre

4010: Kvalitet 100% bomulds garment washed   Størrelse  S-3XL   Kolli 10/1 stk.

4002/4003: Kvalitet 100% bomulds twill garment washed   Størrelse 4002: S-4XL · 4003: XS-3XL   Kolli 10/1 stk.

4002/4003: Vejl. pris Dkk. 379,95 v/25 stk. · 4010: Vejl. pris Dkk. 319,95 v/25 stk.
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Urban Zip Hoodie

Black

Heather

Navy

Wine

Vores vintage-inspirerede sweatshirt med hætte i 100%  
ren bomuld med ubørstet bagside og elastan ribkanter. 

Perfekt til både travle dage på farten, en tur i 
fitnesscentret eller hygge derhjemme. Uanset hvad,  

er vores Urban Zip Hoodie en oplagt mulighed.

5402 Herre
5403 Dame

Farver

Vægt 320 g   Kvalitet 100% ringspundet, kæmmet bomuld · Heather: 80% bomuld – 20% polyester   Størrelse 5402: S-3XL · 5403: XS-XXL   Kolli 10/1 stk.

Vejl. pris Dkk. 299,95 v/25 stk.

THE URBAN EDITION

46



BY TEE JAYS

47

Lightweight 
Vintage Sweatshirt

Black Melange

Denim Melange

Lightweight Hooded 
Vintage Sweatshirt

Black Melange

Denim Melange

5500 Unisex

Farver 

Vores lette 260 g sweatshirt i et ungt, stilfuldt 
design har raglanærmer og elastik i ærmekanter 

og talje. Vi har brugt bomuld/polyester 
metervare, som er børstet på indersiden.

Cool, let sweatshirt med hætte. De naturfarvede 
strings i hætten kombineret med lomme og 

raglanærmer giver den et moderne, ungt udtryk. 
Sweatshirten er fremstillet af bomuld/polyester 

metervare med børstet inderside.

5502 Unisex

Vægt 260 g   Kvalitet 60% bomuld – 40% polyester   Størrelse XS-3XL   Kolli 10/1 stk. (5500: 20/1 stk · 3XL 10/1 stk)

Farver 

5500: Vejl. pris Dkk. 139,95 v/25 stk. · 5502: Vejl. pris Dkk. 179,95 v/25 stk.
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Zepelin Jacket

new 
colour

new 
colour

new 
colour

new 
colour

Technical data
Water repellent

Vores populære lette og faconsyede jakke 
har et helt unikt design og er fremstillet af 

materialer af en meget høj kvalitet. Den har 
en justerbar bund, elastik i ærmekanter, to 

sidelommer og en inderlomme.

9630 Herre

9631 Dame

Kvalitet 100% polyester 300T med 100% polyester padding og foer   Størrelse 9630: S-3XL *4-5XL · 9631: S-3XL   Kolli 10/1 stk.

Vejl. pris Dkk. 479,95 v/25 stk.
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Zepelin Bodywarmer

Black

Deep Navy

Hooded 
Crossover Jacket

Blac
k/B

lac
k

Blac
k/B

lac
k

Technical data
Water repellent

Water repellent
Breathable

9632 Herre
9633 Dame

Farver

Vatteret letvægts-bodywarmer til helårsbrug 
med håndfyldt polypadding, der føles som 

dun. Den er let figursyet for en optimal 
pasform og et rent og cool look.

9628 Herre
9629 Dame

Vores Hooded Crossover er udstyret med 
detaljer såsom en brystlomme med lynlås og en 
justerbar hætte, hvilket gør den både praktisk og 
moderigtig. For at give den et sporty look har vi 
brugt en kombination af en let polyester 300T 

med polyester padding og softshell.

9632/9633: Kvalitet 100% polyester 300T med 100% polyester padding og foer   Størrelse S-3XL   Kolli 10/1 stk.

9628/9629: Kvalitet 100% polyester 300T – 95/5% softshell. Polyester padding   Størrelse S-3XL   Kolli 10/1 stk.

9632/9633: Vejl. pris Dkk. 379,95 v/25 stk. · 9628/9629: Vejl. pris Dkk. 569,95 v/25 stk.



new 
style

Black

Space Grey

Dark Olive

 
Urban Adventure Jacket

Waterproof: 8.000 mm
Breathable: 3.000 gr

Windproof
Kvalitet 88% polyester, 12% spandex, 2-lags metervare med 310T polyester foer og Dupont™ padding    Størrelse  S-3XL   Kolli 10/1 stk.

Farver

9605 Dame

9604 Herre

Førsteklasses outdoor jakke udformet i et tolags funktionelt 
materiale med aftagelig hætte. Jakken har vandafvisende 

egenskaber og isoleret med højkvalitets DuPont™-padding. 
De matte, sorte kontraster i jakkens detaljer giver den en 

urban kant. Jakkens funktionelle egenskaber gør den perfekt 
til udendørs aktivitet. Den har dobbelt lommer, der åbnes 

med en diskret lynlås og en flap med knapper af sort metal. 

Vejl. pris Dkk. 599,95 v/25 stk.

THE URBAN EDITION

50



Black

Deep Navy

Black

 
Urban City Jacket

Newport Jacket

new 
style

Water repellant
Breathable: 3.000 gr

Water repellent
Breathable

9670: Kvalitet 100% polyester twill med 310T polyester foer og DuPont™ padding    Størrelse S-3XL   Kolli 10/1 stk.

9600/9601: Kvalitet 100% polyester 300T med DuPont™ padding   Størrelse S-3XL   Kolli 10/1 stk.

Trendsættende sporty jakke i en blød kvalitet. 300T 
polyester med Cordura detaljer og blød Dupont™ 

padding af høj kvalitet. Denne jakke har 2 store lommer 
foran, en inderlomme og en skjult lomme foran på 

brystet. Bunden og ærmerne er afsluttet med fleksibelt 
elastisk bånd. Til kunden som går efter en afslappet stil 

med et super trendy og cool look.

9601 Dame

9600 Herre

Farver

En klassisk jakke med højkvalitets DuPont™-padding. 
Der er i jakken integreret funktionelle egenskaber, 

såsom indvendig aftagelig krave med vindfang, 
justerbare ærmer og indvendig regulering af taljen.

Farver

9670 Herre

9670: Vejl. pris Dkk. 899,95 v/25 stk. · 9600/9601: Vejl. pris Dkk. 549,95 v/25 stk.
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www.teejays.com

Alle priser er vejledende og baseret på størrelse S-XXL. For størrelse 3-5XL påregnes et tillæg på Dkk. 10,00 pr. stk.
Alle priser er eksklusiv moms og levering. Vi forbeholder os ret til at foretage løbende ændringer og tager forbehold for eventuelle trykfejl.


