29-08-2022

Skjorteserie med praktisk og flatterende rund
halsudskæring—ligesom pasformen er designet
til at hvile korrekt omkring nakke og skuldre,
så kroppen aflastes på ret vis i løbet af arbejdsdagen.
Modellerne findes hhv. som dame og unisex
udgave— som gennemknappet model og
busseronne.
I øverste del af ryg og front er der indsat Topcool strik, der vil give brugeren en dejlig let følelse samtidig med Topcool fiberen sikrer fugten ledes væk fra kroppen og dermed øger
komforten for brugeren.
De mest udsatte steder for slid bibeholdes i
fast/vævet metervare.
Topcool fiber i strikvaren vender ind mod kroppen og sikrer, at fugten ledes væk fra kroppen
- og optages derefter af bomulden, der ligger
yderst. Dette giver god komfort for brugeren.
Modellerne giver mulighed for ekstra taljering
via elastik og knapløsning indvendigt.
Alle har en længde, der dækker godt bagtil,
når bruger laver buk og løft. Samtidig er der
slids i siden for ekstra fleksibilitet.
Hoftelommerne indeholder nøglestrop og mobillomme, der giver plads til udstyr og mobiltelefon - lommer kan lukkes med skjult trykknap.
Brystlommen har plads til plastlommebeskytter og har ligeledes penstrop. Forstærket lommestrop på brystlomme til ID kort.
BCI sourcet bomuld ift. BCI Mass Balance System. Metervaren er anti-krøl behandlet, så den
holder sig pænt - også efter vask.
Kontrastdetaljerne er med til at løfte designet
tidssvarende og derved få brugeren til at føle
sig godt tilpas.

Dream Cool

Skjorte, dame— Kombination af strik og væv, 08614 NY
• Let figursyet—Gennemknappet—slids i sider
• Del af ryg og front er indsat som strik for endnu bedre komfort og fleksibilitet for bruger
• De mest udsatte steder for slid bibeholdes i fast metervare.
• Topcool fiber i strikvaren sikrer fugten ledes væk fra kroppen
• Tone i Tone farver
• Rund hals
• Regulerbar talje via elastik og knap indv.
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
32% Topcool / 44% Pol / 24% Bom, 175 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Cool

Halv-busseronne dame— Kombination af strik og væv,
08624 NY
• Let figursyet— ”udstigningsmodel” - slids i sider.
• Del af ryg og front er indsat som strik for endnu bedre komfort og fleksibilitet for bruger
• De mest udsatte steder for slid bibeholdes i fast metervare.
• Topcool fiber i strikvaren sikrer fugten ledes væk fra kroppen
• Tone i Tone farver
• Rund hals
• Regulerbar talje via elastik og knap indv.
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
32% Topcool / 44% Pol / 24% Bom, 175 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Cool

Busseronne, dame - Kombination af strik og væv, 08634 NY
• Figursyet busseronne—slids i sider
• Regulerbar talje
• Del af ryg og front er indsat som strik for endnu bedre komfort og fleksibilitet for bruger
• De mest udsatte steder for slid bibeholdes i fast metervare.
• Topcool fiber i strikvaren sikrer fugten ledes væk fra kroppen
• Tone i Tone farver
• Rund hals
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til
lommebeskytter.

• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
32% Topcool / 44% Pol / 24% Bom, 175 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Cool

Skjorte, unisex— Kombination af strik og væv, 08644 NY
• Gennemknappet—slids i sider
• Regulerbar talje
• Del af ryg og front er indsat som strik for endnu bedre komfort og fleksibilitet for bruger
• De mest udsatte steder for slid bibeholdes i fast metervare.
• Topcool fiber i strikvaren sikrer fugten ledes væk fra
kroppen

• Tone i Tone farver
• Rund hals
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til
lommebeskytter

• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
32% Topcool / 44% Pol / 24% Bom, 175 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Cool

Busseronne, unisex - Kombination af strik og væv, 08654 NY
• Rund hals
• Regulerbar talje—slids i sider
• Del af ryg og front er indsat som strik for endnu bedre komfort og fleksibilitet for bruger
• De mest udsatte steder for slid bibeholdes i fast metervare.
• Topcool fiber i strikvaren sikrer fugten ledes væk fra kroppen
• Tone i Tone farver
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
32% Topcool / 44% Pol / 24% Bom, 175 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Skjorteserie med praktisk og flatterende halsudskæring—ligesom pasformen er designet til
at hvile korrekt omkring nakke og skuldre, så
kroppen aflastes på ret vis i løbet af arbejdsdagen.
Rib indsat i hals som pæn og blød afslutning
og samtidig bidrager til flot design.
Modellerne findes hhv. som dame og unisex
udgave— som gennemknappet model og
busseronne.
I serien er der også designet veste med samme udtryk og funktionaliteter.
Modellerne giver mulighed for ekstra taljering
via elastik og knapløsning indvendigt.
Alle har en længde, der dækker godt bagtil,
når bruger laver buk og løft. Samtidig er der
bue i siden for ekstra fleksibilitet.
Hoftelommerne indeholder nøglestrop og mobillomme, der giver plads til udstyr og mobiltelefon - lommer kan lukkes med skjult trykknap.
Brystlommen har plads til plastlommebeskytter og har ligeledes penstrop. Forstærket lommestrop på brystlomme til ID kort.
BCI sourcet bomuld ift. BCI Mass Balance System. Metervaren er anti-krøl behandlet, så
den holder sig pænt - også efter vask.
Kontrastdetaljerne er med til at løfte designet
tidssvarende og derved få brugeren til at føle
sig godt tilpas.

Dream Soft

Tunika, dame 08615
• Figursyet og gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Ribkrave
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter

• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Soft

Busseronne, dame 08635
• Figursyet busseronne
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• V-hals m/ribafslutning
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Soft

Skjorte, unisex 08645
• Gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Ribkrave
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskyter

• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Soft

Busseronne, unisex 08655
• V-hals m/ribafslutning
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter

• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream
Soft

Vest,dame - 38615 NY
• Figursyet og gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve ved lommer, ærmegab og hals
• Ribkrave
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter

• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream Soft

Vest, Unisex - 38645 NY
• Gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve ved lomme, ærmegab og hals
• Ribkrave
• Brystlomme med kuglepenstrop og plads til lommebeskytter

• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Skjorteserie med praktisk og flatterende halsudskæring—ligesom pasformen
er designet til at hvile korrekt omkring
nakke og skuldre, så kroppen aflastes
på ret vis i løbet af arbejdsdagen.
Lille opretstående krave på de gennemknappede modeller.
Modellerne findes hhv. som dame og
unisex udgave— som gennemknappet
model og busseronne.
Modellerne giver mulighed for ekstra
taljering via elastik og knapløsning indvendigt.
Alle har en længde, der dækker godt
bagtil, når bruger laver buk og løft. Samtidig er der bue i siden for ekstra fleksibilitet.
Hoftelommerne indeholder nøglestrop
og mobillomme, der giver plads til udstyr og mobiltelefon - lommer kan lukkes med skjult trykknap.
Brystlommen har plads til plastlommebeskytter og har ligeledes penstrop. Forstærket lommestrop på brystlomme til
ID kort.
BCI sourcet bomuld ift. BCI Mass Balance System. Metervaren er anti-krøl behandlet, så den holder sig pænt - også
efter vask.
Kontrastdetaljerne er med til at løfte
designet tidssvarende og derved få brugeren til at føle sig godt tilpas.

Dream line

Tunika, dame 08613
• Figursyet og gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Kinakrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream line

Halv- Busseronne, dame 08623
• Figursyet ”Udstigningsmodel”
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Kinakrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream line

Busseronne, dame 08633 NY
• Figursyet busseronne
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• V-hals.
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream line

Skjorte, unisex 08643
• Gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Kinakrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Dream line

Busseronne, unisex 08653
• V-hals
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0194
65% polyester / 35% bomuld, 145 g²
430: Meleret blå

571: Grå

410: Lyseblå

572: Lysegrå

406: Støvet grøn
407: Granatæble

Skjorteserie med praktisk og flatterende
halsudskæring—ligesom pasformen er
designet til at hvile korrekt omkring nakke og skuldre, så kroppen aflastes på
ret vis i løbet af arbejdsdagen.
Lille opretstående krave på de gennemknappede modeller.
Modellerne findes hhv. som dame og
unisex udgave— som gennemknappet
model og som busseronne.
Metervaren er et mix af Polyester og
Tencel, hvor Tencel fiberen er med til at
forstærke åndbarheden, ligesom den
glatte fiberoverflade absorberer og effektivt frigør fugt og dermed tørrer hurtigt samt leder fugten væk fra kroppen.
Tencel er et bæredygtigt naturfibervalg.
Modellerne giver mulighed for ekstra
taljering via elastik og knapløsning indvendigt.
Alle har en længde, der dækker godt
bagtil, når bruger laver buk og løft. Samtidig er der bue i siden for ekstra fleksibilitet.
Hoftelommerne indeholder nøglestrop
og mobillomme, der giver plads til udstyr og mobiltelefon - lommer kan lukkes med skjult trykknap.
Brystlommen har plads til plastlommebeskytter og har ligeledes penstrop. Forstærket lommestrop på brystlomme til
ID kort.

Metervaren er anti-krøl behandlet, så
den holder sig pænt - også efter vask.
Kontrastdetaljerne er med til at løfte designet tidssvarende og derved få brugeren til at føle sig godt tilpas.

Dream line Tencel

Tunika, dame 08613
• Figursyet og gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Kinakrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0063
50% Tencel / 50% Polyester, 155 g²
223: Navy med regatta kontrast
209: Regatta med navy kontrast
226: Varm rosa med navy kontrast

Dream line Tencel

Halv-Busseronne, dame 08623
• Figursyet ”Udstigningsmodel”
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Kinakrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0063
50% Tencel / 50% Polyester, 155 g²
223: Navy med regatta kontrast
209: Regatta med navy kontrast
226: Varm rosa med navy kontrast

Dream line Tencel

Skjorte, unisex 08643
• Gennemknappet
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Kinakrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0063
50% Tencel / 50% Polyester, 155 g²
223: Navy med regatta kontrast
209: Regatta med navy kontrast
226: Varm rosa med navy kontrast

Dream line Tencel

Busseronne, unisex 08653
• V-hals
• Regulerbar talje
• Ryggen er vendt på skrå for bedre komfort og fleksibilitet
• Kontrastfarve i sider, ved lommer, ærmer og hals
• Brystlomme med kuglepenstrop
• Forstærket strop på brystlomme for ID kort
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0063
50% Tencel / 50% Polyester, 155 g²
223: Navy med regatta kontrast
209: Regatta med navy kontrast
226: Varm rosa med navy kontrast

Skjorteserie med praktisk og flatterende halsudskæring—ligesom pasformen er designet til
at hvile korrekt omkring nakke og skuldre, så kroppen aflastes på ret vis i løbet af arbejdsdagen.
Mulighed for hhv. ribkrave eller almindelig reverskrave.
Modellerne findes hhv. som dame og unisex udgave— som gennemknappet model og som
busseronne.
Modellerne giver mulighed for ekstra taljering via elastik og knapløsning indvendigt.
Alle har en længde, der dækker godt bagtil, når bruger laver buk og løft. Samtidig er der –
ved enkelte modeller—slids i siden for ekstra fleksibilitet
Hoftelommerne indeholder nøglestrop og mobillomme, der giver plads til udstyr og mobiltelefon - lommer kan lukkes med skjult trykknap.
Brystlommen har plads til plastlommebeskytter og har ligeledes penstrop.
Metervaren er anti-krøl behandlet, så den holder sig pænt - også efter vask.
Kontrastdetaljerne er med til at løfte designet tidssvarende og derved få brugeren til at føle
sig godt tilpas.

JW Line

Tunika, dame 08611
• Figursyet og gennemknappet
• Regulerbar talje
• Kontrastfarve v/hals o.a.
• Ribkrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0113
65% polyester / 35% bomuld, 160g²
460: Lys blå, med navy
320: Grå med lys grå
455: Mellemblå med navy

JW Line

Halv- Busseronne, dame 08621
• Figursyet
• ”Udstigningsmodel”
• Regulerbar talje
• Kontrastfarve v/hals o.a.
• Ribkrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0113
65% polyester / 35% bomuld, 160g²
460: Lys blå, med navy
320: Grå med lys grå
455: Mellemblå med navy

JW Line

Skjorte, unisex 08641
• Gennemknappet
• Regulerbar talje
• Kontrastfarve v/ hals o.a.
• Ribkrave
• Brystlomme med kuglepenstrop
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0113
65% polyester / 35% bomuld, 160g²
460: Lys blå, med navy
320: Grå med lys grå
455: Mellemblå med navy

JW Line

Busseronne, unisex 08127
• V-hals
• Regulerbar talje
• Kontrastfarve v/hals o.a.
• Brystlomme med kuglepenstrop
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0113
65% polyester / 35% bomuld, 160g²
460: Lys blå, med navy
320: Grå med lys grå
455: Mellemblå med navy

JW Line

Halv-Busseronne dame 08521
• Rund hals med revers krave
• Regulerbar talje
• Kontrastfarve ved brystlomme o.a.
• Brystlomme med kuglepenstrop
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0113
65% polyester / 35% bomuld, 160g²
460: Lys blå, med navy
320: Grå med lys grå
455: Mellemblå med navy

JW Line

Skjorte, unisex 08541
• Rund hals m/revers
• Regulerbar talje
• Kontrastfarve v/brystlomme o.a.
• Brystlomme med kuglepenstrop
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0113
65% polyester / 35% bomuld, 160g²
460: Lys blå, med navy
320: Grå med lys grå
455: Mellemblå med navy

JW Line

Busseronne, unisex 08551
• Rund hals m/revers og pololukning.
• Regulerbar talje
• Kontrastfarve v/brystlome o.a.
• Brystlomme med kuglepenstrop
• 2 sidelommer med skjult trykknap
• Indv. lomme i hoftelomme
• Nøglestrop
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0113
65% polyester / 35% bomuld, 160g²
460: Lys blå, med navy
320: Grå med lys grå
455: Mellemblå med navy

Vest, nederdel og bukseserie i stretch metervare,
der giver god komfort og fleksibilitet for brugeren
og samtidig er med til at holde faconen.
Bukser og nederdele kan alle justeres indvendig i
linningen og samtidig går buksen længere op i Bag,
så brugeren sikres en tækkelig buks—også i de
yder arbejdsstillinger, som kan forekomme i en
travl hverdag.
Metervaren er VAT farvet => en større farveægthed
samt forlænger farven ved korrekt behandling.
Lårlommen lukkes med klap og trykknap, så indhold sikres under arbejdet. Lårlommen har god
plads til en smartphone.
Bukseben kan reguleres i to længder- dette sker via
opsmøg, der hæftes med trykknapper.
I serien findes også piratbusk i navy samt hvide
bukser tilpasset Tandplejen hvor lårlomme og opsmøg er fjernet. Benvidden er smallere.

Shape
Dame vest 30381 let
• Med trykknapper
• Let figursyet
• En brystlomme og to sidelommer
• Brystlomme med kuglepen strop
• Trykknap og nøglestrop i sidelommerne
• Sideinderlomme kan lukkes med velcro
• Model i strækmetervare – giver øget komfort
• Konstrueret så vægt bæres på skuldre
Str.:
XS-6XL

Unisex vest 30982 let
• Med trykknapper
• V-hals
• En brystlomme og to sidelommer
• Kuglepen åbning i brystlomme
• Trykknap og nøglestrop i sidelommerne
• Model i strækmetervare – giver øget komfort
• Konstrueret så vægt bæres på skulder
• Vidde kan reguleres v/bund
Str.:
XS-6XL

Unisex vest 30981 let
• Med trykknapper
• Rund/Kinakrave
• En brystlomme og to sidelommer
• Kuglepen åbning i brystlomme
• Trykknap og nøglestrop i sidelommerne
• Model i strækmetervare – giver øget komfort
• Konstrueret så vægt bæres på skulder
• Vidde kan reguleres v/bund
Str.:
XS-6XL

Kvalitet: 0056 Let
32 % bomuld / 65 % polyester / 3 % EOL 215 g²
039

Navy VAT farvet

Shape

Dame buks 20162 let
Dame buks 20165 kraftig
•
•
•
•
•
•
•
•

Høj talje
Fast linning m. regulering i taljen
Rummelige forlommer og baglommer
Lårlomme med klap
Regulering af benlængder i 2 niveauer, med trykknapper
Fleksibel strækbuks
God pasform
Åndbar

Str.:
32-60

Kvalitet: Let 0056
32 % bomuld / 65 % polyester / 3 % EOL 215 g²
039:

Navy

041 : Sort

VAT farvet
VAT farvet

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²
039 : Navy VAT farvet
041 : Sort VAT farvet
001:

Hvid

Shape

Unisex buks 20172 let
Unisex buks 20175 kraftig
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderat talje højde
Fast linning m. regulering i taljen
Rummelige forlommer og baglommer
Lårlomme med klap
Regulering af benlængder i 2 niveauer, med trykknapper
Fleksibel strækbuks
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-6XL

Kvalitet: Let 0056
32 % bomuld / 65 % polyester / 3 % EOL 215 g²
039:

Navy

041 : Sort

VAT farvet
VAT farvet

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²
039 : Navy VAT farvet
041 : Sort VAT farvet
001:

Hvid

Shape

Pull on unisex buks 20182 let
Pull on unisex buks 20185 kraftig
•
•
•
•
•
•
•
•

Elastik i talje
Snor til regulering i talje
Rummelige forlommer og baglommer
Lårlomme med klap
Regulering af benlængder i 2 niveauer, med trykknapper
Fleksibel strækbuks
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-6XL

Kvalitet: Let 0056
32 % bomuld / 65 % polyester / 3 % EOL 215 g²
039:

Navy

041 : Sort

VAT farvet
VAT farvet

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²
039 : Navy VAT farvet
041 : Sort VAT farvet
001:

Hvid

Shape

Flex unisex buks 20272 let
Flex unisex buks 20275 kraftig
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderat talje højde
Fast linning m. regulering for, Bag fuld elastik.
Rummelige forlommer og baglommer
Lårlomme med klap
Regulering af benlængder i 2 niveauer, med trykknapper
Fleksibel strækbuks
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-6XL

Kvalitet: Let 0056
32 % bomuld / 65 % polyester / 3 % EOL 215 g²
039:

Navy

041 : Sort

VAT farvet
VAT farvet

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²
039 : Navy VAT farvet
041 : Sort VAT farvet
001:

Hvid

Shape

Pull on unisex - Pirat 20180 NY
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirat buks—længde under knæ.
Elastik i talje
Snor til regulering i talje
Rummelige forlommer og baglommer
Lårlomme med klap
Fleksibel strækbuks
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-6XL

Kvalitet: Let 0056
32 % bomuld / 65 % polyester / 3 % EOL 215 g²
039:

Navy

VAT farvet

Shape
Tandpleje

Unisex buks 20025 kraftig (NY)
•
•
•
•
•
•
•

Moderat talje højde
Fast linning m. regulering i taljen
Rummelige forlommer og baglommer
Fleksibel strækbuks
Smallere benvidde fra knæ og ned.
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-6XL

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²

001:

Hvid

Shape
Tandpleje

Dame buks 20015 kraftig (NY)
•
•
•
•
•
•
•

Højere talje
Fast linning m. regulering i taljen
Rummelige forlommer og baglommer
Fleksibel strækbuks
Smallere benvidde fra knæ og ned
God pasform
Åndbar

Str.:
32-60

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²

001:

Hvid

Shape
Tandpleje

Pull on unisex buks 20035 kraftig (NY)
•
•
•
•
•
•
•

Elastik i talje
Snor til regulering i talje
Rummelige forlommer og baglommer
Fleksibel strækbuks
Smallere benvidde fra knæ og ned
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-6XL

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²

001:

Hvid

Dame nederdel 19997 let
• Fast linning m. regulering i taljen
• Knælang nederdel
• To baglommer
• To forlommer
• Model i strækmetervare – giver øget komfort
• Længde 60 cm / str. 38
Str.:

32-60

Ekstra lang nederdel 19998 let
• Fast linning m. regulering i taljen
• Ankellang nederdel
• To baglommer
• To forlommer
• Model i strækmetervare – giver øget komfort
• Længde 105 cm/ str. 38
Str.:
32-60

Graviditets buks 19992
(fås i begge kvaliteter)
• Elastik linning m/reguleringsmulighed via knap/
elastik.

• Rib ved mave, så den kan anvendes
under hele graviditeten

• God komfort
• Model i strækmetervare – giver øget komfort
Str.:
XS-6XL

Kvalitet: Let 0056
32 % bomuld / 65 % polyester / 3 % EOL 215 g²
039:

Navy

VAT farvet

Kvalitet: Kraftig 0055
34 % bomuld / 64 % polyester / 2 % EOL 245 g²
039 : Navy VAT farvet
001:

Hvid

Shape

Vest og bukseserie i metervare med mekanisk stræk (svarer til ca. 4-5 % stræk), der giver
god komfort og fleksibilitet for brugeren.
Bukser kan alle justeres indvendig i linningen og samtidig går buksen længere op i Bag, så
brugeren sikres en tækkelig buks—også i de yder arbejdsstillinger, som kan forekomme i en
travl hverdag.
Metervaren er VAT farvet => en større farveægthed samt forlænger farven ved korrekt behandling.
Diskret lårlomme på buks lukkes med knap og strop, så indhold sikres under arbejdet.
Bukseben kan reguleres i to længder- dette sker via opsmøg, der hæftes med trykknap og
strop.

Nordic
Dame vest 30970 let
• Med trykknapper
• Let figursyet
• En brystlomme og to sidelommer
• Brystlomme med kuglepen strop
• Trykknap og nøglestrop i sidelommerne
• Fleksibel model—svarer til ca. 5% flex.
• Konstrueret så vægt bæres på skuldre
Str.: XS-6XL

Dame vest 30971 , let, lang
(NY)
• Ekstra længde (ca. 10 cm) - med trykknapper
• Let figursyet og reguleringsmulighed i talje
• Slidser i begge sider
• En brystlomme og to sidelommer
• Brystlomme med kuglepen og ID strop.
• Inderlomme og nøglestrop i sidelommerne
• Sidelommer lukkes med trykknap
• Fleksibel model—svarer til ca. 5% flex
• Konstrueret så vægt bæres på skuldre
Str.: XS-6XL

Unisex vest 30980 let
• Med trykknapper
• Kinakrave
• En brystlomme og to sidelommer
• Kuglepen åbning i brystlomme
• Trykknap og nøglestrop i sidelommerne
• Fleksibel model –svarer til ca. 5% flex
• Konstrueret så vægt bæres på skulder
• Vidde kan reguleres ved bund

Kvalitet: 0054 Let (mekanisk stræk 5%)
50 % bomuld / 50 % polyester 180 g²
039

Navy VAT farvet

Nordic

Dame buks 19962 let
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damemodel med knap og lynlås
Høj talje
Fast linning m. regulering i taljen
Rummelige forlommer og baglommer
Diskret lårlomme m/stroplukning
Regulering af benlængder i 2 niveauer, med trykknap
Og strop
Fleksibel buks svarende til ca. 5% stræk.
God pasform
Åndbar

Str.:
32-60

Kvalitet: 0054 Let (mekanisk stræk 5%)
50 % bomuld / 50 % polyester 180 g²
039

Navy VAT farvet

Nordic

Unisex buks 19972 let
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unisex model med knap og lynlås
Moderat taljehøjde
Fast linning m. regulering i taljen
Rummelige forlommer og baglommer
Diskret lårlomme m/stroplukning
Regulering af benlængder i 2 niveauer, med trykknap
Og strop
Fleksibel buks svarende til ca. 5% stræk.
God pasform
Åndbar

Str.:
Inch 27-46

Kvalitet: 0054 Let (mekanisk stræk 5%)
50 % bomuld / 50 % polyester 180 g²
039

Navy VAT farvet

Nordic

Pull on 19982 let
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unisex model med flad front og ”snyde” gylp
Højere talje (end unisex m/lynlås og knap)
Bred linning med elastik i sider og i bag.
Snor indvendig i talje for regulering
Rummelige forlommer og baglommer
Diskret lårlomme m/stroplukning
Regulering af benlængder i 2 niveauer, med trykknap
Og strop
Fleksibel buks svarende til ca. 5% stræk.
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-6XL

Kvalitet: 0054 Let (mekanisk stræk 5%)
50 % bomuld / 50 % polyester 180 g²
039

Navy VAT farvet

Smart, sporty og funktionel serie bestående af vest og jakke med kontrast rib i sider og krave. Sammen med buksen med den elastiske linning der selv finder plads ved det smalleste
sted i livet og sammen med 2-vejs stræk i metervaren vil brugeren nyde seriens gode komfort, fleksibilitet og pasform.
Taljen i buksen kan justeres ekstra med den indvendige snor, så buksen tilpasses den enkelte brugers ønske til pasform. Linningen i bag går højere op end for, så brugeren sikres en
tækkelig buks - også i de yderarbejdsstillinger som brugeren kan komme ud for.
Diskret lårlomme i begge sider der lukkes med trykknap, så indhold sikres under arbejdet.
Lårlommen har plads til en smartphone.
Bukseben har elastik i ben og kan reguleres i længden ved at trække buks op på læg - og så
bliver den der.
Metervaren har god åndbarhed og sammen med tidsvarende og funktionelt design vil buksen gøre sig godt indenfor flere segmenter.
Ny i serien er en shorts—med samme features og funktionalitet som øvrige modeller.

Træning

Jakke, unisex 17500
• Kontrast farvet rib i sider og ved krave
• Sidelommer med lynlås
• God åndbarhed
• 2-vejs stræk giver komfort og fleksibilitet
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0196
100% polyester, 130 g
41

Sort

039

Navy

014

Sailor Blue

Træning

Vest, unisex 17505
• Kontrast farvet rib i sider og ved krave
• Sidelommer med lynlås
• God åndbarhed
• 2-vejs stræk giver komfort og fleksibilitet
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0196
100% polyester, 130 g
41

Sort

039

Navy

014

Sailor Blue

Træning

Ny træningsbuks i 2-vejs-stræk 20500
Detaljer:
• Skrå sidelommer
• Lårlomme på begge sider, med trykknap
• Elastik og snøre i linning
• Elastik i ben—holder sig selv ved placering midt læg.
• Lægvidde mere tætsiddende
• God åndbarhed
• 2-vejs stræk giver komfort og fleksibilitet
EFU:
• 2-vejs stræk
• Metevare, der giver komfort og fleksibilitet
• Stor tilfredshed hos brugere
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0196
100% polyester, 130 g
41

Sort

039

Navy

014

Sailor Blue

Træning

Ny shorts 2-vejs-stræk 20505
Detaljer:
• Skrå sidelommer, hvor lommepose ikke ”falder ud”
• Lårlomme på begge sider, med trykknap
• Elastik og snøre i linning
• God åndbarhed
• 2-vejs stræk giver komfort og fleksibilitet
EFU:
• 2-vejs stræk
• Metevare, der giver komfort og fleksibilitet
• Stor tilfredshed hos brugere
Str.:
XS-4XL

Kvalitet: 0196
100% polyester, 130 g
41

Sort

039

Navy

014

Sailor Blue

Vores nye pyjamas er designet efter brugernes ønske på flere demensafsnit samtidig med
at komfort vægtes højt.
Kvaliteten vil variere, da vi upcycler restruller af metervarer og dermed vil pyjamas også få
forskellige look iht. farve, tern o. lign.
Naturligvis er kvaliteten egnet til industrivask og funktioner som brystlomme, slids i sider,
lårlommer, justerbar talje og længderegulering er med til at give brugerne både en funktionel og komfortabel arbejdsbeklædning.

Demens
OBS:
Kvaliteten / metervaren vil variere, da vi anvender restruller til disse upcyclede produkter.

Busseronne, unisex 08020
• Revers krave, med krapper
• Lukket fra brysthøjde og ned
• Kontrastfarve v/brystlomme, krave og ærme
• Brystlomme
• Slids i sider
• God åndbarhed
Str.:
XS-4XL

Pull on unisex - 20020
•
•
•
•
•
•

Elastik i talje
Snor til regulering i talje
Rummelige forlommer og sidelommer
Elastik i benafslutning for længde regulering
God pasform
Åndbar

Str.:
XS-4XL

Funktionelle T-shirts i to serier og kvaliteter, der begge findes i hhv. dame og unisex model.
Kvaliteterne vil være hhv. pol/bom og Topcool/pol/bom.
Topcool konstruktion i T-shirts giver god komfort og med mix af farver vil brugeren føle sig
godt tilpas i arbejdssituationen. Topcool fiberen inderst mod kroppen sikrer, at fugten ledes
væk og derefter optages af bomulden, der ligger yderst i konstruktionen.

it

T-shirts TOP-cool

T-shirts dame kort ærme NY
56445

T-shirts Unisex kort ærme NY
56440

• Kort ærme
• God pasform
• Åndbar
• Let taljeret

• Kort ærme
• God pasform
• Åndbar

32% Topcool/44%Polyester/ 24% Bomuld, 175 g²
Navy Topcool
Jeans blå Topcool
Peacock Topcool
Rød Topcool

Str.: XS-6XL

T-shirts

T-shirts dame kort ærme 56415
• Kort ærme
• God pasform
• Åndbar
Str.:
XS-6XL

T-shirts dame halvt ærme 56417
• 1/2 ærme
• God pasform
• Åndbar
Str.:
XS-6XL

T-shirts unisex 56410
• Kort ærme
• God pasform
• Åndbar
Str.:
XS-6XL

Kvalitet:
50% bomuld/50 % polyester - 200/g²
2538 901

Hvid

50% bomuld/50 % polyester - 190/g²
2509 903

Navy

2509 949

Lys blå

2509 944

Lime

Sjælevarmer

Sjælevarmer 15035
• 3/4 ærmet med trykknaplukning
• Regulerbar i ærmelængde
• Fleece
Str.:
2XS/XS, S/M, L/XL, 2 XL/3XL

Kvalitet: 2004
100 % polyester 220g²
903

Navy

901

Hvid

Egenskaber, Fordele, Udbytte
Shape

Stretch metervarer I to gramvægte, så der kan tilbydes både let og kraftig udgave af produkter
ne. Stræk svarende til 12-13%
Stretch giver stor komfort og fleksibilitet for brugeren og dermed høj tilfredshed.
Metervaren er VAT farvet og dermed stor farveægthed – også efter mange vask.
Strækfiberen har en høj tilbagetrækningsgrad, der gør at produktet ikke bliver ”slapt” efter
mange ganges brug og vask.

Nordic

Let buksemetervarer med en konstruktion af ”mekanisk” stræk (ca. 5%) der giver en god
komfort.
Kan dog ikke sammenlignes med almindelig stretch, som har en anden tilbagetrækningsgrad
og fleksibilitet.
Metervaren er VAT farvet og dermed stor farveægthed – også efter mange vask.

Dream P/B

Let metervarer, der er anti-krøl behandlet og virker UV beskyttende.
Er komfortabel i brug, har god åndbarhed og holder form og look efter vask og tørring
Har høj farveægthed.
Ved de melerede farver er det kun polyesteren der er indfarvet og dette giver en længere
levetid og farveholdbarhed. Bomulden er ufarvet.

Dream P/B m/strik Samme som Dream P/B - kombineret med strik i TOPCOOL kvalitet der sikrer fugten ledes
væk fra kroppen.
TOPCOOL

Topcool fiber i strikvaren vender ind mod kroppen og sikrer at fugten ledes væk fra kroppen
- optages derefter af bomulden, der ligger yderst. Giver en god komfort for brugeren.

Dream Tencel

Let metervarer, der med Tencel fiberen er med til at forstærke åndbarheden, ligesom den
glatte fiberoverflade absorberer og effektivt frigør fugt og dermed tørrer hurtigt samt leder
fugten væk fra kroppen
Tencel fiberen er en meget bæredygtig naturfiber, der virker kølende /svalende samt med
VAT indfarvning, der giver større farveægthed.
Er komfortabel i brug, falder pænt og giver tilfredse brugere.

JW line:

Metervare der i look og konstruktion bevarer både god stabilitet samt udseende efter vask og
tørring.
Er anti-krøl behandlet og har høj farveægthed

Træning

Metervaren er en 2-vejs stræk i polyester med stor fleksibilitet og giver god komfort for bruge
ren
Stræk svarende til 15% i bredden og 12% i længden.
Der er en god åndbarhed.

T-shirts P/B

Blandingen af polyester og bomuld giver både komfort, farve- og formstabilitet – også efter
mange vask.
Modellerne har en god pasform og åndbarhed.

Forklaring til Pictogrammer; funktion
Cut in bias: er en måde at opnå øget komfort, ved at benytte diagonal trådretning på stoffet.

Adjustable waist: overdele justeres i taljen med knapper og /eller elastik. I bukser er linningen
enten med hel elastik, eller hvis buksen har lynlås, er der knap og knaphulselastik skjult indvendig i linning
Stretch fabric: Sikrer optimal komfort. Denne kan laves på to måder: ”mekanisk” stræk, eller med
en elastisk fiber eks EOL. eller Elastan. Disse kan ikke sammenlignes, mekanisk stræk er mindre
fleksibel end fiber stræk,. Elastisk fiber har også en bedre tilbagetrækningsgrad og fleksibilitet.
Typisk strækker JW produkter sig 12-15%
4 way stretch: denne metervare kan strækkes i alle retninger, det giver stor fleksibilitet og komfort for brugeren. Denne vare strækker sig 15% i bredden og 12% i længden

VAT dyed: er en indfarvnings metode, der giver større farveægthed. Denne anvendes på cellulosefibren (den naturlige fiber såsom bomuld og Tencel) og forlænger farven på produktet ved korrekt behandling.
Anti Crease resist: er en efterbehandling, der sikrer et mindre krøllet produkt efter vask.

UV protection: denne vare er testet til at give beskyttelse svarende til faktor 40

Forklaring til Pictogrammer; fiber
Tencel: Er et meget bæredygtigt naturfiber valg. Samtidig er fiberen med til at øge åndbarheden,
ligesom den glatte fiberoverflade absorberer og frigør fugt og dermed tørrer hurtigt samt leder
fugten væk fra kroppen. Tencel virker kølende /svalende som silke, lun som uld om vinteren.

BCI bomuld er sourcet gennem BCI og tilhører et massebalance system, (supply chain metode), hvor
bomulden ikke fysisk kan spores til slutproduktet. Når et product brandes med BCI bomuld betyder
det køb af et produkt, hvor en overvejende del af bomuldsandelen er fra en leverandør eller brand, der
har komittet sig til at source Better Cotton og dermed investere i BCI landmænd.
BCI (BetterCottonInitiave) sigter mod at udvikle og uddanne landmænd til en mere bæredygtig produktion af bomuld og er det vigtigste mål for at sikre et bedre miljø—nu og i fremtiden. Dvs. viden om
HVOR BCI ender er ikke vigtigt for landmændene.
Repreve, brandnavn for recirkuleret polyester—fremstilles som hovedregel af brugte engangsplastflasker. rPES har samme egenskaber som konventionel polyester og er et bæredygtigt alternativ. Repreve kan spores, hvilket sikrer mod snyd.

Forklaring til Pictogrammer; miljø
Hos Jyden Workwear A/S (JW) er tøj ikke blot tøj. Kunden skal kunne iklæde sig vores produkter med god
samvittighed. JW sortimentet har derfor været igennem en rejse, hvor højt fokus dels har været på vores
specifikke kvalitetskrav, men også på det globale miljø samt den menneskelig arbejdskraft ikke lider
overlast. Vi er meget bevidste om ikke at producere beklædning uden yderligere tanke på miljø og samfund. For os er det ikke kun vigtigt at tilbyde et bredt udvalg af arbejdstøj, men også kunne garantere at
alt er produceret med tanke og respekt for nær- og fjernmiljøet.
Vi arbejder målrettet med:
VORES VÆRDIER
•
Troværdighed
•
Kvalitet
•
Fokus
•
Relationer

- Vi holder vores løfter.
- Vi leverer det, der aftales hver gang.
- Vi fokuserer på det, der skaber værdi for kunden.
- Vores succes er baseret på gode relationer mellem kunder, leverandører,
kollegaer og andre partnere.
Vores værdiord beskriver vores tilgang og relationer til hinanden, til kunder, leverandører og andre interessenter, og er kendetegnet ved troværdighed, kvalitet, fokus og relationer.

STeP by OEKO-TEX® som står for ”Sustainable Textile Production” sikrer en permanent implementering af miljøvenlige og bæredygtige produktionsprocesser, optimerer sundhed, sikkerhed
og socialt acceptable arbejdsforhold.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® sikrer forbrugeren, at der ikke er skadelige kemikalier og farvestoffer i det færdige produkt. Det er en garant for helbreds venlige tekstiler.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® er et sporbart produktmærke for alle tekstiler og sikrer brugeren
en fremstilling i miljøvenlige faciliteter og socialt ansvarlige arbejdsforhold. Ligesom materialerne
er testet for skadelige stoffer.
Reach: er EU’s fælles kemikalielovgivning og er blevet kaldt den strengeste af sin slags i verden.
Formålet er at sikre, at de produkter, du køber i EU, ikke er til skade for hverken mennesker eller
miljø. Øekotex 100 sikrer at kravene i bilag XVII og XIV til REACH-direktivet og til ECHA-SVHCkandidatlisten er overholdt.
AMFORI BSCI sikrer, at vi har fokus på vores produktionssteder og leverandører. Børnearbejde,
tvangsarbejde og diskrimination er forbudt og der stilles krav til arbejdsmiljø, arbejdstider, aflønning og beskyttelse af miljøet. Audits bliver løbende udført af 3. part. Borch Textile er medlem af
amfori BSCI og støtter de 11 grundprincipper.

UN GLOBAL COMPACT er grundlaget for vores daglige arbejde med social ansvarlighed og kommer omkring de fire hovedområder: Menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø samt antikorruption.

100 % Dansk ejet: Jyden-Workwear A/S er en del af det 100% dansk ejede firma Borch Textile
Group A/S

Skelagervej 379 B - 9000 Aalborg
www.jyden-workwear.com
info@jyden-workwear.com
Tlf. nr. 98181277

