




AT YOUR SERVICE!
Vi har valt ut ett antal skjortor som vi tycker passar speciellt bra att bära på arbetsplatser inom 
olika serviceyrken. Allt från butik och lager till restaurang och olika fordonsyrken. En stor fördel 
är att en skjorta passar perfekt att bära och matcha till andra plagg. Låt dig inspireras och gör ditt 
val av arbetsskjorta med omsorg.

Välkommen till Ernst Alexis – skjortmakarna från Aplared.

VI ÄR 
SKJORT- 

MAKARE
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AT WORK!
Vi tycker naturligtvis att en skjorta är det bästa plagget man kan bära. Gärna på fritiden men 
framför allt på jobbet. Skjortan ger alltid ett bra intryck och den passar faktiskt in på de allra 
flesta arbetsplatser. Låt oss presentera våra senaste modeller 5970 och 5980 – en slitstark 
skjorta speciellt framtagen att passa en mängd olika serviceyrken. Till eder tjänst!

Låt oss hjälpa till att klä dig snyggt och rätt på jobbet!

5980 / AT WORK ON DEMAND
Den minsta kvantitet med tyg som måste produceras är 240 meter. Detta räcker sedan till cirka 150 st herr 

skjortor eller 200 damskjortor där minsta produktionorder måste innehålla minst 100 st skjortor i en passform.

Vi rekommenderar att välja Ernst Alexis universalpassform enligt följande upplägg:

SLIM FIT stl. 35/36 - 39/40

CONTEMPORARY FIT stl. 41/42 - 43/44

CLASSIC FIT stl. 45/46 - 49/50

LADIES FIT stl. 34 - 50
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LADIES FIT

-85-21 -22 -25 * -27 -28-11 -19 * -99-38-33-30 -67* -64* -00

ERNST ALEXIS / Alla våra plagg är tillverkade i Öko-Tex Standard 100 certifierade tyger och efter Reach standard.

* Tyget är av 65% återvunnen polyester och 35% organisk bomull

MIXED COTTON TWILL
material: 65% polyester 35% bomull. krage: Valfri.   
detaljer: Genom knappar och trådar skapas nya möjligheter till egen design.

CLASSIC FIT stl. 37/38 - 49/50 5980 
CONTEMPORARY FIT stl. 37/38 - 49/50 5983
SLIM FIT stl. 35/36 - 45/46 5985
LADIES FIT stl. 34 - 50 6980

pris: sek 599 / nok 599 / dkk 479 / eur 65

MIXED COTTON

5980

ON DEMAND

5



LADIES FIT

-85-21 -22  -25 * -27 -28-11 -19 * -99-38-33-30 -67* -64* -00

ERNST ALEXIS / Alla våra plagg är tillverkade i Öko-Tex Standard 100 certifierade tyger och efter Reach standard.

* Tyget är av 65% återvunnen polyester och 35% organisk bomull

MIXED COTTON TWILL
material: 65% polyester 35% bomull. krage: Valfri.   
detaljer: Tryckknappar.

CLASSIC FIT stl. 37/38 - 49/50 5970 
CONTEMPORARY FIT stl. 37/38 - 49/50 5973
SLIM FIT stl. 35/36 - 45/46 5975
LADIES FIT stl. 34 - 50 6970

 pris: sek 699 / nok 699 / dkk 559 / eur 76

MIXED COTTON

5970

ON DEMAND
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5970 / AT WORK ON DEMAND
Den minsta kvantitet med tyg som måste produceras är 240 meter. Detta räcker sedan till cirka 150 st herr 

skjortor eller 200 damskjortor där minsta produktionorder måste innehålla minst 100 st skjortor i en passform.

Vi rekommenderar att välja Ernst Alexis universalpassform enligt följande upplägg:

SLIM FIT stl. 35/36 - 39/40

CONTEMPORARY FIT stl. 41/42 - 43/44

CLASSIC FIT stl. 45/46 - 49/50

LADIES FIT stl. 34 - 50









-21 -25-11 -27 -38 -64 -99-33 -87-67-00

LADIES FIT

ERNST ALEXIS / Alla våra plagg är tillverkade i Öko-Tex Standard 100 certifierade tyger och efter Reach standard.

MIXED COTTON POPLIN CLASSIC FIT bröstficka, frontlist stl. 35/36 - 49/50 5085
material: 55% bomull 45% polyester. krage: Turn down.  CONTEMPORARY FIT ej bröstficka, frontlist, färg -00, -64, -99 stl. 37/38 - 49/50 5087
detaljer: Matchande knappar.  SLIM FIT ej bröstficka, färg -00, -11, -21, -25, -27, -38, -64, -87, -99 stl. 35/36 - 45/46 5090
 LADIES FIT med ok stl. 34 - 50 6085

 pris: sek 499 / nok 499 / dkk 399 / eur 55

LAGERVARA

MIXED COTTON

5085
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GENUINT HANTVERK
Våra textila traditioner sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden, från då skräddarmästare 
Ernst Alexis Pettersson en gång startade sitt skrädderi. Förutom marknadens bredaste 
traditionella skjortsortiment för arbete och fritid erbjuder vi nu även vår noga utvalda 
kollektion ERNST ALEXIS AT WORK.

Unik design i hög kvalitet till rätt pris.

VI ÄR 
SKJORT- 

MAKARE



-27-11 -21-00

LADIES FIT

ERNST ALEXIS / Alla våra plagg är tillverkade i Öko-Tex Standard 100 certifierade tyger och efter Reach standard.

MIXED COTTON OXFORD
material: 70% bomull 30% polyester. krage: Button down.  
detaljer: Matchande knappar.

CLASSIC FIT bröstficka, frontlist stl. 37/38 - 49/50 5100
CONTEMPORARY FIT ej bröstficka, frontlist stl. 37/38 - 49/50 5102
SLIM FIT ej bröstficka, frontlist stl. 37/38 - 45/46 5103 
LADIES FIT med ok stl. 34 - 50 6100

pris: sek 499 / nok 499 / dkk 399 / eur 55

LAGERVARA

MIXED COTTON

5100
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LADIES FIT

-99

ERNST ALEXIS / Alla våra plagg är tillverkade i Öko-Tex Standard 100 certifierade tyger och efter Reach standard.

MIXED COTTON POPLIN
material: 55% bomull 45% polyester. krage: Farfarskrage. 
detaljer: Matchande knappar. 

CLASSIC FIT bröstficka stl. 37/38 - 49/50 5960-99
CONTEMPORARY FIT ej bröstficka stl. 37/38 - 49/50 5963-99 
SLIM FIT ej bröstficka stl. 35/36 - 45/46 5965-99 
LADIES FIT stl. 34 - 50 6960-99

pris: sek 499 / nok 499 / dkk 399 / eur 55

FARFARSKRAGE
LAGERVARA

MIXED COTTON

5960
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LADIES FIT

-27-21-20

ERNST ALEXIS / Alla våra plagg är tillverkade i Öko-Tex Standard 100 certifierade tyger och efter Reach standard.

PURE COTTON GARMENT WASH / TWILL
material: Plaggtvättad, 100% bomull. krage: Small button down.  
detaljer: Off-white-färgade knappar på färg -20, -21. Grå knappar på färg -27. 

CLASSIC FIT bröstficka, frontlist stl. 37/38 - 49/50 5790 
CONTEMPORARY FIT ej bröstficka, frontlist stl. 37/38 - 49/50 5793 
SLIM FIT ej bröstficka, frontlist stl. 35/36 - 45/46 5795 
LADIES CASUAL FIT med ok stl. 34 - 50 6790

pris: sek 749 / nok 749 / dkk 599 / eur 82

För att göra vår skjortmodell Garment wash extra komfortabel och följsam, gör vi en plaggtvätt innan vi viker den. Jeansskjortorna kan 
variera i färg på grund av blekningen och tvätten de har genomgått. Därför kan man säga att varje skjorta är unik och skiljer sig till 
utseendet från plagg till plagg.

LAGERVARA LAGERVARA

 GARMENT WASH

PURE COTTON

5790
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LADIES FITLADIES FIT

-27-21-20

ERNST ALEXIS / Alla våra plagg är tillverkade i Öko-Tex Standard 100 certifierade tyger och efter Reach standard.

PURE COTTON GARMENT WASH / TWILL
material: Plaggtvättad, 100% bomull. krage: Small button down.  
detaljer: Off-white-färgade knappar på färg -20, -21. Grå knappar på färg -27. 

CLASSIC FIT bröstficka, frontlist stl. 37/38 - 49/50 5790 
CONTEMPORARY FIT ej bröstficka, frontlist stl. 37/38 - 49/50 5793 
SLIM FIT ej bröstficka, frontlist stl. 35/36 - 45/46 5795 
LADIES CASUAL FIT med ok stl. 34 - 50 6790

pris: sek 749 / nok 749 / dkk 599 / eur 82

För att göra vår skjortmodell Garment wash extra komfortabel och följsam, gör vi en plaggtvätt innan vi viker den. Jeansskjortorna kan 
variera i färg på grund av blekningen och tvätten de har genomgått. Därför kan man säga att varje skjorta är unik och skiljer sig till 
utseendet från plagg till plagg.

LAGERVARA

 GARMENT WASH

PURE COTTON

5790

19









DET SKA VARA  
ENKELT ATT VÄLJA 
EN SKJORTA FRÅN 
ERNST ALEXIS
När allt kommer till sin spets är det bara gedigen erfarenhet som är trovärdigt nog  
inför ett klokt skjortval. Det är skillnaden. Vi kan skjortor uti fingerspetsarna.

Välkommen till Ernst Alexis – Våra textila traditioner ingår alltid.

VI ÄR 
SKJORT- 

MAKARE
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www.ernstalexis.se


