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Klazig uld- og thermo undertøj
- i et væld af modeller, fra lager.
Klazig bygger på det gamle brand fra Hammerthor,
der blev etableret i 1893, dengang det ikke kun handlede om at være smart, men hvor der også blev
tænkt i pasform og kvalitet. Undertøjet skal holde i
mange år, være slidstærkt og praktisk - og må så
gerne se godt og fornuftigt ud. Det efterlever man
stadig.
Klazig er en yngre version af konceptet, udviklet for det gode alternativ i de samme gode dessiner.
Undertøj til arbejde, sport og fritid i bomuld, tactel, uld, eller som en blandingsgarn - fra lager. Vi kan
levere undertøj i standardløsninger i flere stilarter, til privat brug og til b2b, i små som større mængder.
Spørg gerne - eller se det aktuelle udvalg i vor web-butik

Uld undertøj.
Rib, 200 gram/m2. 100 % Superwash Merino Wool.
Tåler 40 graders vask og tørretumbling
Undertøjet fås i sort, og er velegnet til såvel fritid som til jobbet.
Størrelse: S - XXXL

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/tilbehoer/undertoej/196/sider/196_2.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk
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Thermo undertøj.
Undertøjet fås i hvid, sort, eller marineblå, og er velegnet til såvel fritid som til jobbet.
Størrelse: S – XXXL, hvid også i XS – XXXXXXL,
46 % bomuld, 32 % Polyakryl. 14 % uld. 8 % Polyamid.
200 gram/m2.
Tåler 40 graders vask og tørretumbling.
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