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Här är hela vårt sortiment samlat  
på ett smidigt och överskådligt sätt. 
Anpassat för alla tänkbara smaker, 
önskemål och krav. Nytillskott att 
komplettera med tidlösa klassiker. 
Modeller och färger att mixa och 
matcha till egna starka favoriter. 
Till företaget, föreningen eller  
rätt och slätt bara för fritiden. 
Vi hörs!
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ALLTID RÄTT KLÄDD
Vi vill alltid utvecklas och strävar ständigt efter högre kvaliteter,  

bättre passform och hållbarare tillverkningsprocesser. Det gör alla nöjda.  
Vår ambition är att göra det lätt att välja rätt kläder för rätt tillfälle.  

Välkommen till South West. Varje dag. Everywear.
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365 DAGAR OM ÅRET 
På våra digitala medier går det att få inspiration och söka information om 

plagg, modeller och färger, samt skapa bilder över hur förädlade plagg  
ser ut med logotyper och texter applicerade. 

BESÖK OSS GÄRNA PÅ :
 www.southwest.se      southwest_everywear
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ONE STEP AHEAD
South West arbetar utifrån ett hållbart brett perspektiv där det är  

lika viktigt att utvärdera varje ny produkts miljömässiga berättigande,  
som att vara närvarande och mycket noggranna vid samtliga leverantörsval. 
Vårt sociala ansvarstagande för att främja rättvisa arbetsförhållanden är 

alltid viktigt och vi engagerar oss i flera miljöfrågor kring produktion.
Ambitionen är att använda mer ekologiska, certifierade och hållbara 

material för produktion i framtiden och vi berättar gärna mer om  
vårt hållbarhetsarbete och hur vi löpande utvecklar både våra  

sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarstaganden. 
Vi vill ju alltid ligga i framkant. One step ahead.

 
Våra engagemang, åtaganden och märkningar  

för hållbar produktion:

Life Wear Bamboo är en bambu som 
odlas helt ekologiskt utan konstgödsel 
eller bekämpningsmedel. Materialet  
som framställs av just denna bambu är  
100% biologiskt nedbrytbart och 100% 
förnyelsebart.

Sustainable Choice är vår egen symbol 
för att kunna göra mer hållbara val. Sus-
tainable Choice-märkta plagg är produ-
cerade i hållbara material och med minsta 
möjliga miljöpåverkan.

Oeko-Tex 100-certifierade produkter 
innebär att de är ansvarsfullt tillverkade 
från råvara till färdig vara med höga krav 
på ämnen som får förekomma i plagget.

GOTS - Global Organic Textile Standard  
är en certifiering för produkter som är 
producerade i 100% ekologisk bomull.
Certifieringen innebär att samtliga steg 
i tillverkningskedjan inspekteras av en 
oberoende part enligt hårda kriterier  
för miljöpåverkan, arbetsvillkor  
och kvalitetskrav.

REACH är EU:s harmoniserade lagstiftning 
gällande begränsning och utfasning av 
miljö- och hälsofarliga kemikalier.  
Lagstiftningen har tagits fram med syfte 
att reglera och minska användningen 
av farliga kemikalier vid tillverkning och 
import av kemiska produkter och varor. 
REACH uppdateras kontinuerligt.

OCS - Organic Content Standard är en 
internationell märkning som ställer krav 
på att textila produkter ska innehålla  
fibrer som är ekologiskt odlade.

Fairtrade Cotton är en oberoende 
certifiering för att skapa förutsättningar 
och bättre villkor för odlare och anställda i 
länder med utbredd fattigdom.

Amfori BSCI (Business Social Compliance 
Initiative) är en internationell organisation 
som jobbar för att förbättra de globala 
arbetsförhållandena. Allt från att hindra 
barnarbete till förhöjd säkerhet på  
arbetsplatser och mer rättvisa löner.
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EGNA UNIKA KOMBINATIONER
Hållbara, välgjorda och koordinerade plagg är hjärtat i vårt sortiment. 

Allt är noga genomtänkt för en mångfald som bygger på att kunna mixa och 
matcha i färg och form. För allt från att vara enhetligt dressade på jobbet till 

avslappnat klädda på fritiden. South West erbjuder många olika kombinationer 
av sköna modeller att underlätta vardagen med.
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ATT KLÄ FRAMTIDENS IDENTITET
Det finns många faktorer för vad som är avgörande för bra bemötande  

och ett första gott intryck. Av erfarenhet och hårt jobb vet vi att en viktig 
detalj är just snygg klädsel. Enhetlig då det handlar om företag som vill 

skapa team och igenkänning som bygger varumärke och identitet.  
Låt South West säkra klädkoden. Framtiden börjar nu.
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T-SHIRTS

T-SHIRT
Vi erbjuder t-shirtar för alla önskemål och behov. Med kort och lång ärm. 

Neutrala och färgglada. I olika passformer och med förhöjd synbarhet.  
I massor av storlekar och med genomtänkta bra miljöval.
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JUNIOR SIZESJR

01 white

50 light olive

24 light royal

51 lime

68 wine

25 royal

55 green

81 aqua

27 blue

56 bright green

92 ash

28 navy

57 olive

93 grey melange

43 spicy orange

58 dark green

95 grey

44 blazing yellow

59 light petrol

98 dark grey

45 yellow 48 orange

62 cerise

99 black

65 red

106 KINGS 
Klassisk t-shirtmodell. Single jersey i kammad bomull. Modellen har elastan i halsribben för ökad hållfasthet.

MATERIAL 100% bomull. Färg 98 är 60% polyester, 40% bomull. Färg 93 är 95% bomull, 5% viskos. VIKT 160 g/m2   

TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR 60–80–100–120–140–160, S–M–L–XL–XXL–3XL. 4XL–5XL–6XL endast i färgerna 28, 93 och 99.

T-SHIRTS

Färg 98 är OCS-certifierad.

PRIS: 85,- 
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01 white 01 white

51 lime 51 lime

25 royal 24 light  royal 25 royal27 blue 27 blue

56 bright green 55 green 56 bright green 62 cerise

28 navy 28 navy

57 olive

93 grey melange 93 grey melange

44 blazing yellow 44 blazing yellow

45 yellow 45 yellow48 orange 48 orange

62 cerise 65 red99 black 99 black65 red 81 aqua

103 VENICE 
T-shirt i silikontvättad single jersey. Figurnära dampassform med bandad halskrage.

MATERIAL 100% bomull. Färg 93 är 95% bomull, 5% viskos. 
VIKT 160 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR  XS–S–M–L–XL–XXL.

102 DELRAY 
T-shirt i silikontvättad single jersey. Figurnära modell med bandad halskrage.

MATERIAL 100% bomull. Färg 93 är 95% bomull, 5% viskos. 
VIKT 160 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL. 3XL endast i färgerna 01, 28 och 99.

PRIS: 85,- PRIS: 85,- 
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T-SHIRTS
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28 navy/
white

01 white/
navy

25 royal/
white

24 light royal/
yellow

65 red/
navy

45 yellow/
light royal

65 red 94 medium
grey melange

99 black01 white 28 navy

JUNIOR SIZESJR

JUNIOR SIZESJR

T-SHIRTS

111 OHIO 
T-shirt med med sportig framtoning. Kontrastfärg i hals och ärmribb.

MATERIAL 100% bomull. 
VIKT 160 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL. 80–100–120–140–160 endast i färgerna 24, 25, 45 och 65.

120 BASIC TEE 
Prisvärd t-shirt med ribbad halsringning. Ett bra basplagg.

MATERIAL 100% bomull. Färg 94 är 75% bomull, 25% viskos. 
VIKT 140 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160–S–M–L–XL–XXL–3XL.

INGEN  
NACKETIKETT!

PRIS: 129,- 

PRIS: 59,- 
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28 navy 54 dark olive01 white

01 white 28 navy 54 dark olive

86 indigo 94 medium  
grey melange

99 black

62 cerise 86 indigo 94 medium  
grey melange

99 black

125 SCARLET
T-shirt gjord av Fairtrade-certifierad bomull med stretch för skön passform.  
Snygg v-ringad hals och fin dampassform.

MATERIAL 95% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 5% elastan.  
Färg 94 är 70% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 25% viskos, 5% elastan. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

124 FRISCO
T-shirt gjord av Fairtrade-certifierad bomull med stretch för skön passform. 
Snygg v-ringad hals.

MATERIAL 95% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 5% elastan. 
Färg 94 är 70% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 25% viskos, 5% elastan. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

Färg 94 är OCS-certifierad

Färg 94 är OCS-certifierad

T-SHIRTS

PRIS: 189,- 

PRIS: 189,- 
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01 white 28navy 54 dark olive

01 white 28 navy 54 dark olive

86 indigo 94 medium 
grey melange

99 black

94 medium 
grey melange

62 cerise 86 indigo 99 black

128 NORA  
T-shirt gjord av Fairtrade-certifierad bomull med stretch för skön passform.  
Rundhals med smal ribbkant, fin dampassform.

MATERIAL 95% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 5% elastan. 
Färg 94 är 70% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 25% viskos, 5% elastan.  
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

126 NORMAN  
T-shirt gjord av Fairtrade-certifierad bomull med stretch för skön passform.  
Rundhals med smal ribbkant.

MATERIAL 95% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 5% elastan.  
Färg 94 är 70% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 25% viskos, 5% elastan. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

Färg 94 är OCS-certifierad

Färg 94 är OCS-certifierad

PRIS: 189,- 

PRIS: 189,- 
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T-SHIRTS
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01 white 28 navy 54 dark olive

01 white 28 navy 54 dark olive

86 indigo 94 medium 
grey melange

99 black

94 medium 
grey melange

62 cerise 86 indigo 99 black

129 LILY 
Långärmad t-shirt gjord av Fairtrade-certifierad bomull med stretch för  
skön passform. Rundhals med smal ribbkant, fin dampassform.

MATERIAL 95% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 5% elastan.  
Färg 94 är 70% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 25% viskos, 5% elastan.  
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

127 LEO 
Långärmad t-shirt gjord av Fairtrade-certifierad bomull med stretch för  
skön passform. Rundhals med smal ribbkant.

MATERIAL 95% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 5% elastan.  
Färg 94 är 70% ekologisk bomull Fairtrade-certifierad, 25% viskos, 5% elastan. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR  S–M–L–XL–XXL–3XL.

T-SHIRTS

Färg 94 är OCS-certifierad

Färg 94 är OCS-certifierad

PRIS: 229,- 

PRIS: 229,- 
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46 black/yellow43 black/orange

VORTEX® är ett koncept för garnspinning med extra funktionella egenskaper. 
VORTEX-spinningen bidrar till att det färdiga plagget blir slitstarkt, mindre 
känsligt för noppror och håller sig fint tvätt efter tvätt.

137 CONRAD 
T-shirt med avvikande paneler i sidan samt på axlar för ökad synbarhet. Elastan i halsribben för ökad hållfasthet.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull - vortex 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL–5XL–6XL.

PRIS: 179,- 
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46 fluorescent 
yellow

28 navy 99 black

133 VEGAS  
Funktionell t-shirt i modern passform för både arbete och fritid. Tillverkad i  
single jersey. Elastan i halsribben för ökad hållfasthet. Fluorescerande färg med  
förhöjd synbarhet.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull.  
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL-4XL.

132 BLAKE  
Funktionell t-shirt i modern passform för både arbete och fritid. Tillverkad i  
single jersey. Elastan i halsribben för ökad hållfasthet.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

T-SHIRTS

PRIS: 129,- 

PRIS: 109,- 
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28 navy 98 dark grey 99 black

134 COOPER  
Genomarbetad t-shirt i single jersey med modern passform. Tydliga detaljer och flatlock-förstärkta sömmar i effektfull kontrastfärg.  
Elastan i halsribben för ökad hållfasthet.

MATERIAL 100% bomull. Färg 98 är 65% polyester, 35% bomull. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

PRIS: 159,- 
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T-SHIRTS
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46 fluorescent 
yellow

28 navy 99 black

T-SHIRTS

135 VERMONT 
Funktionell långärmad t-shirt i modern passform för både arbete och fritid.  
Tillverkad i single jersey. Elastan i halsribben för ökad hållfasthet.

MATERIAL 100% bomull. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

136 ORLANDO 
Funktionell långärmad t-shirt i modern passform för både arbete och fritid. 
Tillverkad i single jersey. Elastan i halsribben för ökad hållfasthet.  
Fluorescerande färg med förhöjd synbarhet.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. 
VIKT 180 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

PRIS: 129,- 

PRIS: 169,- 
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PIKÉ

PIKÉ
Ett klassiskt plagg som alltid är lika rätt att bära.  

Lätt och ledigt eller välklätt och stilfullt. På jobb och fritid. 
Bland våra modeller, passformer och färger finns alltid något som funkar.
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01 white

01 white 65 red28 navy 54 dark 
olive

86 indigo 99 black

65 red28 navy 54 dark 
olive

86 indigo 99 black

337 MARTIN 
GOTS-certifierad piké i 95% ekologisk Fairtrade bomull och 5% elastan. Knapparna 
är tillverkade av återvunna knapprester. Dessutom är nackband och slits tillverkade i 
samma material som pikén, för att undvika inblandning av andra material och därmed 
underlätta återvinningen den dag plagget är uttjänt. Pikén har en modern passform 
med framflyttad axel och något smalare ribb på ärmslut. Snygga flatlockstickningar på 
axel och ok. Invändigt nacktryck med miljömärkning.

MATERIAL 95% bomull, 5% elastan.  
VIKT 220 g/m²  TVÄTTRÅD 60°  
STORLEKAR XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

338 MAGDA 
GOTS-certifierad dampiké i 95% ekologisk Fairtrade bomull och 5% elastan.  
Knapparna är tillverkade av återvunna knapprester. Dessutom är nackband och 
slits tillverkade i samma material som pikén, för att undvika inblandning av andra 
material och därmed underlätta återvinningen den dag plagget är uttjänt. Pikén 
har en modern dampassform med framflyttad axel och något smalare ribb på 
ärmslut. Snygga flatlockstickningar på axel och ok. Längre knappslå för kvinnligare 
look. Invändigt nacktryck med miljömärkning. 

MATERIAL 95 % bomull, 5 % elastan.  
VIKT 220 g/m² TVÄTTRÅD 60°  
STORLEKAR XS-S-M-L-XL-XXL.

PRIS: 329,- 

PRIS: 329,- 
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14 cobalt/
navy

47 dark orange/
grey

01 white/
grey

28 navy/
white

50 light olive/
lime

65 red/
black

99 black/
red

81 aqua/
white

97 graphite/
grey

62 cerise/
grey

14 cobalt/
navy

47 dark orange/
grey

01 white/
grey

28 navy/
white

65 red/
black

99 black/
red

81 aqua/
white

97 graphite/ 
grey

PIKÉ

314 MORRIS 
Piké med dekorativt band i nacke och sprund. Halvmånesöm i nacken.Knappslån har 
vita knappar och en fiskbensmönstrad insida i avvikande färg samt en diskret brodyr 
som går ton-i-ton. Brodyr i avvikande färg ovanför sprund.

MATERIAL 100% bomull. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL. 4XL endast i färgerna 28, 65 och 99. 

315 MARION 
Piké med dampassform. Dekorativt band i nacke och sprund. Halvmånesöm i nacken.
Längre knappslå för kvinnligare look. Knappslån har vita knappar och en fiskbens-
mönstrad insida i avvikande färg samt en diskret brodyr som går ton-i-ton. Brodyr i 
avvikande färg ovanför sprund.

MATERIAL 95% bomull, 5% elastan. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 269,- 

PRIS: 269,- 
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28 navy 99 black01 white

28 navy 99 black01 white

334 MORRIS ENFÄRGAD 
Piké med dekorativt band i nacke och sprund. Halvmånesöm i nacken. 
Knappslån har knappar som går ton i ton, fiskbensmönstrad insida samt 
diskret brodyr ovanför sprund.

MATERIAL 100% bomull. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

335 MARION ENFÄRGAD 
Piké i dampassform. Dekorativt band i nacke och sprund. Halvmånesöm i nacken. 
Längre knappslå för kvinnligare look. Knappslån har knappar som går ton i ton,  
fiskbensmönstrad insida samt diskret brodyr ovanför sprund.

MATERIAL 95% bomull, 5% elastan. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 269,- 

PRIS: 269,- 
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99 black65 red28 navy 43 spicy 
orange

14 cobalt

99 black65 red28 navy 43 spicy 
orange

14 cobalt

PIKÉ

347 SOMERTON 
Funktionspiké med mjuk skön känsla. Knappar och den undre knappslån  
i avvikande färg. Eyelets under ärm och som en fin detalj på nackplatta.  
Kantband i nacke och sprund. Silikon-logo tryckt på höger ärm.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 200 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

348  SANDY 
Funktionspiké i dampassform med mjuk och skön känsla. Knappar och den  
undre knappslån i avvikande färg. Lite längre knappslå för kvinnligare look.  
Eyelets under ärm och som en fin detalj på nackplatta. Kantband i nacke och  
sprund. Silikon-logo tryckt på höger ärm.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 200 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 269,- 

PRIS: 269,- 
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99 black56 bright 
green

28 navy

81 aqua65 red 94 medium  
grey melange

25 royal01 white 45 yellow 48 orange

99 black56 bright 
green

62 cerise

27 blue 28 navy

81 aqua65 red 94 medium  
grey melange

25 royal01 white 45 yellow 48 orange 51 lime

PIKÉ

330 CORONADO 
Piké med knappslå och knappar som går ton i ton. Sprund i sidan.

MATERIAL 100% bomull. Färg 94 är 75% bomull, 25% viskos. 
VIKT 190 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL. 4XL och 5XL endast i färgerna 01, 28, 94, 99.

328 CORONITA 
Piké med dampassform. Längre knappslå för kvinnligare look  
och knappar som går ton i ton. Sprund i sidan.

MATERIAL 100% bomull. Färg 94 är 75% bomull, 25% viskos. 
VIKT 190 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 189,- 

PRIS: 189,- 
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28 navy/grey

28 navy/grey

46 black/yellow43 black/orange

46 black/yellow43 black/orange

96 black/grey

96 black/grey

325 WESTON 
Piké med knappslå i kontrasterande färg och vita knappar. Förstärkta sömmar.  
Kontrastfärg i nackband samt i brodyr vid sprund. Ribbstickad krage och ärmslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull - vortex. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

326 WERA 
Piké i dampassform med knappslå i kontrasterande färg och vita knappar. 
Längre knappslå för kvinnligare look. Förstärkta sömmar. Kontrastfärg i  
nackband samt i brodyr vid sprund. Ribbstickad krage och ärmslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull - vortex. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

VORTEX® är ett koncept för garnspinning med extra funktionella egenskaper. 
VORTEX-spinningen bidrar till att det färdiga plagget blir slitstarkt, mindre 
känsligt för noppror och håller sig fint tvätt efter tvätt.

PRIS: 269,- 

PRIS: 269,- 
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PIKÉ



48
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28 navy 99 black01 white

28 navy 99 black01 white

PIKÉ

355 WESTON ENFÄRG 
Enfärgad piké med knappslå och knappar ton i ton. Förstärkta sömmar. 
Ribbstickad krage och ärmslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull - vortex. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL. 5XL-6XL endast i färgerna 28 och 99.

356 WERA ENFÄRG 
Enfärgad piké i dampassform med knappslå och knappar ton i ton.  
Längre knappslå för kvinnligare look. Förstärkta sömmar.  
Ribbstickad krage och ärmslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull - vortex. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

VORTEX® är ett koncept för garnspinning med extra funktionella egenskaper. 
VORTEX-spinningen bidrar till att det färdiga plagget blir slitstarkt, mindre 
känsligt för noppror och håller sig fint tvätt efter tvätt.

PRIS: 269,- 

PRIS: 269,- 
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COLLEGE

COLLEGE
De gemensamma nämnarna för våra college-plagg är mjukt, hållbart och 

komfortabelt. Alla lika sköna att bära oavsett om det är en rundhalsad tröja,  
en hoodie med stretchfunktion eller en klassisk collegebyxa.
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01 white 65 red28 navy 99 black62 cerise 81 aqua 93 grey  
melange

JUNIOR SIZESJR

01 white 65 red28 navy 99 black62 cerise 81 aqua 93 grey  
melange

233 GEORGIA  
Collegejacka med dampassform. Dubbla tyglager i huvan, två frontfickor och  
borstad insida . Elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

203 PARRY 
Collegejacka med borstad insida, dubbla tyglager i huvan och två frontfickor.  
Elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160–XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.  
Storlek 120 finns endast utan snörning i luvan.

EXTRA  
SNÖREN

Köp till extra snören! 
Se sidan 157

PRIS: 429,- 

PRIS: 429,- 
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202 TABER 
Collegetröja med borstad insida, flatlocksömmar och dubbelt tyglager i huvan och genomgående ficka på magen.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR 120–140–160–XS–S–M–L–XL–XXL.Storlek 120 har ej snörning i luvan.

EXTRA  
SNÖREN

Köp till extra snören! 
Se sidan 157.

PRIS: 399,- 
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225 FRANKLIN 
Collegejacka med borstad insida och avvikande paneler i sidan. Rymliga 
frontfickor med dragkedja. Jackan har huva med hög hals med dragsko för  
enkel justering av passform. Elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.  
Två färgalternativ har förhöjd synbarhet.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 98 är 60% bomull, 40% polyester. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL. 5XL–6XL endast i färg 99.

226 AVA 
Collegejacka i dampassform med borstad insida och avvikande paneler i sidan.  
Rymliga frontfickor med dragkedja. Jackan har huva med hög hals med dragsko  
för enkel justering av passform. Elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.  
Två färg alternativ har förhöjd synbarhet.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 98 är 60% bomull, 40% polyester. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

COLLEGE

EXTRA  
SNÖREN

Köp till extra snören! 
Se sidan 157.

PRIS: 479,- 

PRIS: 479,- 
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227 LINCOLN 
Collegejacka med borstad insida och avvikande paneler i sidan. Rymliga  
front fickor med dragkedja. Elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.  
Två färgalternativ har förhöjd synbarhet.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 98 är 60% bomull, 40% polyester. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL. 5XL–6XL endast i färg 99.

228 LUCY 
Collegejacka i dampassform med borstad insida och avvikande paneler i sidan.  
Rymliga frontfickor med dragkedja. Elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.  
Två färgalternativ har förhöjd synbarhet.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 98 är 60% bomull, 40% polyester. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 479,- 

PRIS: 479,- 
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COLLEGE

231 DENVER 
Collegejacka med hel dragkedja. Borstad insida och raglanärm. Elastisk mudd i krage, 
ärmslut och nederkant. Dekorativa stickningar runt frontfickor och mudd.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL. 3XL–4XL–5XL endast i färgerna 28 och 99.

232 SAVANNAH 
Collegejacka med hel dragkedja i fin dampassform. Borstad insida och raglanärm. 
Elastisk mudd i krage, ärmslut och nederkant. Dekorativa stickningar runt  
frontfickor och mudd.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 429,- 

PRIS: 429,- 
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204 STEWART 
Collegetröja med borstad insida, ståkrage och kort dragkedja i halsen. Elastisk  
mudd i nederkant och ärmslut.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160–S–M–L–XL–XXL.  
3XL–4XL–5XL–6XL endast i färgerna 28 och 99.

224 WEBBER 
Collegetröja med borstad insida, ståkrage och kort dragkedja i halsen. Avvikande 
paneler i sidan. Elastisk mudd i nederkant och ärmslut. Två färgalternativ har  
förhöjd synbarhet.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 98 är 60% bomull, 40% polyester. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

PRIS: 429,- 

PRIS: 429,- 



63

COLLEGE



64



65

96 black/ 
grey

99 black

COLLEGE

229 HUDSON 
Rundhalsad collegetröja i 100% bomull med skön känsla, öglad insida och raglanärm. Förstärkta flatlocksömmar och elastan i halsribb för ökad hållfasthet.  
Genomarbetad passform för bättre rörlighet med elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.

MATERIAL 100% bomull  VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

PRIS: 359,- 
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201 BROOKS 
Rundhalsad collegetröja med flatlocksömmar, borstad insida och elastan i halsribb för ökad hållfasthet.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR 120–140–160–XS–S–M–L–XL–XXL–3XL. 4XL–5XL endast i färgerna 28 och 99.

PRIS: 329,- 
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03035 SWEATSHIRT  
Rundhalsad sweatshirt i basmodell med borstad insida för mjuk känsla.

MATERIAL 50% bomull, 50% polyester.  VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 219,- 
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220 NELSON 
Collegejacka i skön stretchig kvalitet med hel dragkedja och ståkrage. Fickor  
i sidan med meshdetalj i kontrastfärg. Bröstficka med dragkedja. Dragkedjorna  
har kontrastfärg på tapen och matchande kläppar. Litet logotryck på ryggok. 
OBS. Färg 85 har ingen kontrastfärg på tapen och dessutom dragkedja istället  
för mesh på sidfickorna.

MATERIAL 92% bomull, 8% elastan.  VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL. 4XL endast i färg 85.

221 NELLY 
Collegejacka i dampassform i skön stretchig kvalitet med hel dragkedja och ståkrage. 
Fickor i sidan med meshdetalj i kontrastfärg. Bröstficka med dragkedja. Dragkedjorna  
har kontrastfärg på tapen och matchande kläppar. Litet logotryck på ryggok. 
OBS. Färg 85 har ingen kontrastfärg på tapen och dessutom dragkedja istället för 
mesh på sidfickorna.

MATERIAL 92% bomull, 8% elastan.  VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 629,- 

PRIS: 629,- 
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210 MADISON 
Collegejacka i stretchig kvalitet. Sidfickor och bröstficka med dragkedja i avvikande 
färg. Präglade logo-kläppar. Huva med hög hals och dragsko för att lätt kunna justera 
passformen.

MATERIAL 92% bomull, 8% elastan.  
Färg 94 är 67% bomull, 25% viskos, 8% elastan. 
VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

211 MIA 
Collegejacka i skön stretchig kvalitet med fin dampassform. Sidfickor och bröstficka 
med dragkedja i avvikande färg. Präglade logo-kläppar. Huva med hög hals och  
dragsko för att lätt kunna justera passformen.

MATERIAL 92% bomull, 8% elastan.  
Färg 94 är 67% bomull, 25% viskos, 8% elastan. 
VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 629,- 

PRIS: 629,- 
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205 JASPER 
Collegebyxa i klassisk basmodell med resår i benavslut, dragsko i midjan och två sidofickor.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR 120–140–160–XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 329,- 
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212 RIPLEY 
Collegebyxa med sidofickor och bred midjemudd med dragsko. Fina logo eyelets. 
Bakficka med dragkedja och tryck i avvikande färg. Präglad logo-kläpp på dragkedjan.

MATERIAL 92% bomull, 8% elastan.  
Färg 94 är 67% bomull, 25% viskos, 8% elastan.  
VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

213 RANDY 
Collegebyxa med dampassform. Sidofickor och bred midjemudd med dragsko.  
Fina logo eyelets. Bakficka med dragkedja och tryck i avvikande färg. Präglad  
logo-kläpp på dragkedjan.

MATERIAL 92% bomull, 8% elastan.  
Färg 94 är 67% bomull, 25% viskos, 8% elastan.  
VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 399,- 

PRIS: 399,- 
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STICKAT
En stickad tröja är alltid snygg att bära och smart att matcha till andra passande 

plagg. Vår kollektion innehåller sköna stickade bomullströjor med rundhals, 
v-hals eller med knappar i utvalda tidlösa färger.



7 7

STICKAT



78

99 black14 cobalt 80 dark navy 98 dark grey 
melange

28 navy 98 dark grey 
melange

99 black

509 FLORA 
Finstickad V-ringad cardigan med dampassform. Melangefärgade knappar ton-i-ton. 
Nederkant och ärmslut i 2x2 ribb. Dekorativt nackband i satäng och tab i läderimitation 
i nederkant.

MATERIAL 98% bomull, 2% elastan TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL.

507 CORAL 
Finstickad tröja med dampassform. V-ringad, ribbad halskant. Nederkant och  
ärmslut i 2x2 ribb med elastan som håller passformen. Tröjan har ett dekorativt  
nackband i satäng.

MATERIAL 98% bomull, 2% elastan TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 449,- 

PRIS: 449,- 
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506 JAMES 
Finstickad tröja med v-ringad, ribbad halskant. Nederkant och ärmslut i 2x2 ribb med elastan som håller passformen.

MATERIAL 100% bomull TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 449,- 



80

80 dark
navy

98 dark grey 
melange

99 black

510 FITZROY 
Finstickad, rundhalsad tröja med ribbad halskant. Dekorativa flatlockstickningar vid halsringningen och piping i axelsömmar.  
Armbågspatchar med kontraststickning, tab i läderimitation i nederkant.

MATERIAL 100% bomull TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 449,- 
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SPORT
En betydande del för South West är funktion och hållbarhet.  

Det gäller både de plagg vi utvecklar och vår omtanke för användarna.  
Därför är funktionsplagg för rörelse och friskare människor viktigt för oss.
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810 TED 
Rundhalsad tränings t-shirt med meshpartier i sidor och övre del av rygg förventilation. Reflextryck på ärmar för att öka synligheten i mörker.  
Ficka med dragkedja i vänster nederkant.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan VIKT 170 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

Praktisk ficka på sidan

PRIS: 269,- 
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811 TEA 
V-ringad tränings t-shirt i dampassform med meshpartier i sidor och övre del av rygg för ventilation. Reflextryck på ärmar för att öka synligheten i mörker.  
Ficka med dragkedja i vänster nederkant.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan VIKT 170 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

Reflexpartier på axlarna

PRIS: 269,- 
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65 red

812 RAY  
Funktions t-shirt i 100% polyester gjord av Recycled PET. Flatlocksömmar ton i ton.  
Snabbtorkande kvalité som transporterar bort fukt från kroppen.

MATERIAL 100% recycled polyester  VIKT 140 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.  
120-140-160 finns i färg 01, 28, 65 och 99.

813 ROZ  
 Funktions t-shirt i 100% polyester gjord av Recycled PET. Flatlock sömmar ton i ton. 
Snabbtorkande kvalité som transporterar bort fukt från kroppen.

MATERIAL 100% recycled polyester  VIKT 140 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 129,- 

PRIS: 129,- 
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820 TROY 
Träningstights med mesh i knäveck och vid ok bak. Resår med dragsko i midja och ficka 
på insida linning. Dragkedja med reflex vid benslut. Reflextryck på framsida lår samt 
baksida vad.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan  VIKT 300 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

821 TESS 
Träningstights i dampassform med mesh i knäveck och vid ok bak. Resår med dragsko 
i midja och ficka på insida linning. Dragkedja med reflex vid benslut. Reflextryck på 
framsida lår samt baksida vad.

MATERIAL 92% polyester, 8% elastan  VIKT 300 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 479,- 

PRIS: 479,- 
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99 black SPORT

03093 SHORTS 
Shorts i funktionsmaterial med dekorativa sömdetaljer. Shortsen har både elastisk 
midja och snörning för flexibel passform. Innerbyxa i mesh.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 140 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 120–140–160–XS–S–M–L–XL–XXL.

825 TIM  
Träningsshorts i fyrvägsstretch för ökad komfort. Resår med dragsko i midjan.  
Fickor i sidan och reflextryck på sidan av benen.

MATERIAL 90% polyester, 10% elastan  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

Reflexpartier på sidan

PRIS: 139,- 

PRIS: 299,- 
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FLEECE
En jacka, väst eller tröja i fleece kan se ut på flera olika sätt och används både 
inomhus och utomhus efter behag. Materialet i våra olika modeller är följsamt 

och håller värmen samtidigt som det har en smart andasfunktion.
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428 PAUL   
Sherpa-fleece med mjuk och skön insida och fluffig utsida. Jackan har förstärkta 
partier på axlar och ok.  Två sidfickor med dragkedjor och stolpfickor. Bröstficka 
med dubbla funktioner – en med lock och en med dragkedja. Samtliga vävda  
partier på jackan är svarta. Jackan har rundad nederkant baktill och en diskret  
SW-tape i plaggslut.

MATERIAL 100% recycled polyester, vävda detaljer 100% recycled nylon 
VIKT 330 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

429 POLLY 
Sherpa-fleece i dampassform med mjuk och skön insida och fluffig utsida. Jackan 
har förstärkta partier på axlar och ok.  Två sidfickor med dragkedjor och stolpfickor. 
Bröstficka med dubbla funktioner – en med lock och en med dragkedja. Samtliga 
vävda partier på jackan är svarta. Jackan har rundad nederkant baktill och en diskret  
SW-tape i plaggslut.

MATERIAL 100% recycled polyester, vävda detaljer 100% recycled nylon 
VIKT 330 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 699,- 

PRIS: 699,- 



93

FLEECE



94



95

28 navy 99 black97 graphite65 red

28 navy 62 cerise 99 black97 graphite65 red

FLEECE

424 AMES FLEECE 
Fleecejacka som kan användas ensam eller enkelt fästas i 632 Ames skaljacka och 642 
Ames parka. Två sidfickor och en ficka på vänster bröst. Samtliga fickor har dragkedjor 
i kontrastfärg. Fleecen levereras med svarta zip-pullers som går att byta vid behov.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 270 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

425 ALMA FLEECE 
Fleecejacka med dampassform som kan användas ensam eller enkelt fästas i  
635 Alma skaljacka och 643 Alma parka. Två sidfickor och en ficka på vänster bröst. 
Samtliga fickor har dragkedjor i kontrastfärg. Fleecen levereras med svarta  
zip-pullers som går att byta vid behov.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 270 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 429,- 

PRIS: 429,- 
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418 SIDNEY 
Powerstretchjacka med elastiska bandkanter i kontrastfärg vid hals och ärmslut.  
Fickor med dragkedjor och detaljerade kläppar. Samtliga dragkedjor och pullers  
i kontrastfärg. Flatlocksömmar och mjuka avskärningar. Högerärm med mobilficka  
och öppning för sladd på insidan.

MATERIAL 2 lager, single jersey bondat med fleece, 100% polyester.  
VIKT 240 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL. 5XL endast i färgerna 85 och 99.

419 SOMERS 
Powerstretchjacka med dampassform. Elastiska bandkanter i kontrastfärg vid hals  
och ärmslut. Fickor med dragkedjor och detaljerade kläppar. Samtliga dragkedjor  
och pullers i kontrastfärg. Flatlocksömmar och mjuka avskärningar. Högerärm med 
mobilficka och öppning för sladd på insidan.

MATERIAL 2 lager, single jersey bondat med fleece, 100% polyester.  
VIKT 240 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 629,- 

PRIS: 629,- 
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371 DAWSON 
Fleecejacka med dragsko nedtill och två frontfickor med dragkedja.  
Antipillingbehandlad.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 260 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL. 3XL–4XL endast i färgerna 28 och 99.

396 WINNIPEG 
Fleeceväst med dragsko nedtill och två frontfickor med dragkedjor.  
Antipillingbehandlad.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 260 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL. 3XL endast i färg 28.

FLEECE

370 REGINA 
Fleecejacka i figursydd dampassform. Dragsko nedtill och två frontfickor  
med dragkedja. Antipillingbehandlad.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 260 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 329,- 

PRIS: 229,- 

PRIS: 329,- 



100

JACKOR
Vi har en jacka för alla väder. Att bära i ur och skur. När som helst. 

Snygga och funktionella. Värmande och vindtäta. Vattentäta och flexibla. 
Mångfalden av färger och modeller gör det lätt att både välja och profilera.
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JACKOR

ETT ENKELT SÄTT ATT SYNAS
Mix Concept finns till för en sak. Att skapa en tydlig identitet. 

Vår genomtänkta kollektion med en rad smarta funktioner gör det  
möjligt att kombinera jackor, västar, fleecetröjor och byxor i flera  

färger att passa perfekt för varierande ändamål och väder. 
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THE MIX CONCEPT
Vårt sätt att göra det enkelt att åstadkomma en skräddar sydd känsla  
för företag, event, konferenser eller team kallar vi The Mix Concept.  

Säkra färgval och designade modeller som funkar till de flesta. 
Åtta jackor, fyra västar och två fleecetröjor i flera färger utgör basen 

som passar bra att komplettera med två funktionella skalbyxor.
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JACKOR

Lättviktsjackan, västen och fleecetröjan fästs enkelt i skaljackan eller parkan.  
Dunkanalerna på lättvikstplaggen ger figurnära pass  form och fungerar  

likt fleecetröjan som foder. Genom vår lagerprincip med smarta material,  
både värmer och andas plaggen på ett tillfredställande sätt.
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99 black
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642 AMES PARKA 
Vind- och vattenavvisande parkas med tejpade sömmar. Tillverkad i slitstarkt material.  
Två stora sidfickor, avtagbar huva och justerbara sluttande ärmslut. Smarta reflexdetaljer 
på axlar, rygg och vid ärmslut samt zip-pullers med invävd reflextråd på samtliga drag- 
kedjor. Parkan kan enkelt kombineras med övriga produkter från ”The Mix Concept”, 
som fästs som foder med hjälp av smart inzip-funktion.

MATERIAL 100% polyester ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  
VATTENPELARE 10.000 mm  VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

643 ALMA PARKA 
Vind- och vattenavvisande parkas i dampassform med tejpade sömmar. Tillverkad  
i slitstarkt material. Två stora sidfickor, avtagbar huva och justerbara sluttande ärmslut. 
Smarta reflexdetaljer på axlar, rygg och vid ärmslut samt zip-pullers med invävd reflex-
tråd på samtliga dragkedjor. Parkan kan enkelt kombineras med övriga produkter från 
”The Mix Concept”, som fästs som foder med hjälp av smart inzip-funktion.

MATERIAL 100% polyester ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  
VATTENPELARE 10.000 mm  VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 1399,- 

PRIS: 1399,- 
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28 navy 65 red 99 black

JUNIOR SIZESJR

JACKOR

632 AMES SKALJACKA 
Praktisk och allsidig vind- och vattenavvisande skaljacka i polyester ripstop-material 
med tejpade sömmar. Fin passform med drag sko i nederkant samt justerbar och av-
tagbar huva. Gummiflärp för justering av ärmslut. Skaljackan kan enkelt kombineras 
med övriga produkter från ”The Mix Concept”, som fästs som foder med hjälp av 
smart inzip-funktion.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h.  VATTENPELARE 10.000 mm  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL. 5XL–6XL endast i färg 99. 
120–140–160 endast i färg 99.

635 ALMA SKALJACKA 
Praktisk och allsidig vind- och vattenavvisande skaljacka i polyester ripstop-material 
med tejpade sömmar. Fin dampassform med drag sko i nederkant samt justerbar och 
avtagbar huva. Gummiflärp för justering av ärmslut. Skaljackan kan enkelt kombineras 
med övriga produkter från ”The Mix Concept”, som fästs som foder med hjälp av 
smart inzip-funktion.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h.  VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 999,- 

PRIS: 999,- 
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644 ALVE LÄTTVIKTSJACKA 
Uppdaterad lättviktsjacka med tyg, vadd och även dragkedjor producerade av åter-
vunnet material. Jackan har flera användbara fickor, exempelvis innerficka samt två 
bröstfickor varav en med dragkedja och en med ficklock. Elastiska band med heat-
print i ärmslut. Jackan ingår i vårt The Mix Concept och kan användas ensam eller 
enkelt fästas som foder tillsammans med 632 Ames skaljacka eller 642 Ames parkas. 

MATERIAL 100% recycled nylon. Vaddering: 100% recycled polyester down-feel 
TVÄTTRÅD 40° STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

645 AMY LÄTTVIKTSJACKA 
Uppdaterad lättviktsjacka i dampassform med tyg, vadd och även dragkedjor 
producerade av återvunnet material. Jackan har flera användbara fickor, exempelvis 
innerficka samt två bröstfickor varav en med dragkedja och en med ficklock.  
Elastiska band med heatprint i ärmslut. Jackan ingår i vårt The Mix Concept och kan 
användas ensam eller enkelt fästas som foder tillsammans med 635 Alma skaljacka 
eller 643 Alma parkas. 

MATERIAL 100% recycled nylon. Vaddering: 100% recycled polyester down-feel 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

TIPS!
Köp till matchande 

zip-pullers och fäst på  
skaljacka/parka.  

Se sidan 157.

PRIS: 799- 

PRIS: 799,- 
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646 ALVE LÄTTVIKTSVÄST 
Uppdaterad lättviktsväst med tyg, vadd och även dragkejor producerade av åter-
vunnet material. Västen har två sidfickor med dragkedja och en praktisk innerficka. 
Elastiska band med heatprint i armhåla. Västen ingår i vårt The Mix Concept och kan 
användas ensam eller enkelt fästas som foder tillsammans med 632 Ames skaljacka 
eller 642 Ames parkas. 

MATERIAL 100% recycled nylon. Vaddering: 100% recycled polyester down-feel 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

647 AMY LÄTTVIKTSVÄST 
Uppdaterad lättviktsväst i dampassform med tyg, vadd och även dragkedjor  
producerade av återvunnet material. Västen har två sidfickor med dragkedja och 
en praktisk innerficka. Elastiska band med heatprint i armhåla. Västen ingår i vårt 
The Mix Concept och kan användas ensam eller enkelt fästas som foder tillsam-
mans med 635 Alma skaljacka eller 643 Alma parkas. 

MATERIAL 100% recycled nylon. Vaddering: 100% recycled polyester 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

JACKOR

TIPS!
Köp till matchande 

zip-pullers och fäst på  
skaljacka/parka.  

Se sidan 157.

PRIS: 599,- 

PRIS: 599,- 
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JUNIOR SIZESJR

630 AMES LÄTTVIKTSJACKA 
Modern lättviktsjacka med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam 
eller enkelt fästas i 632 Ames skaljacka eller 642 Ames parka och kan då användas som 
ett värmande foder. Jackans smala kanaler håller dunet på plats. En bröstficka och  
två sidofickor. Elastiska band med heatprint i nederkant och ärmslut. Jackan levereras 
med svarta zip-pullers. En påse med extra pullers i jackans färg medföljer (gäller ej färg 
98 och 99) till alla dragkedjor och kan även fästas på skaljacka eller parka.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester  
VIKT 250 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL. 5XL–6XL endast i färg 99. 
120–140–160 endast i färgerna 23, 65 och 99.

633 ALMA LÄTTVIKTSJACKA 
Modern lättviktsjacka med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam 
eller enkelt fästas i 635 skaljacka Alma eller 643 Alma parka och kan då användas som 
ett värmande foder. Jackans smala kanaler håller dunet på plats. En bröstficka och  
två sidofickor. Elastiska band med heatprint i nederkant och ärmslut. Jackan levereras 
med svarta zip-pullers som går att byta vid behov. En påse med extra pullers i jackans 
färg medföljer (gäller ej färg 98 och 99) till alla dragkedjor och kan även fästas på skal-
jacka eller parka.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

5 EXTRA PULLERS INGÅR

5 EXTRA PULLERS INGÅR

PRIS: 749- 

PRIS: 749,- 
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JACKOR

631 AMES LÄTTVIKTSVÄST 
Lättviktsväst med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam eller 
enkelt fästas i 632 Ames skaljacka eller 642 Ames parka och kan då användas som 
värmande bålfoder. Dunet hålls på plats genom västens smala kanaler. Två praktiska 
sidofickor. Elastiska band med heatprint i nederkant, på ärmhål och sidfickor.  
Västen levereras med svarta zip-pullers. En påse med extra pullers i västens färg 
medföljer (gäller ej färg 98 och 99) till alla dragkedjor och kan även fästas på skaljacka 
eller parka.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

634 ALMA LÄTTVIKTSVÄST 
Lättviktsväst med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam eller 
enkelt fästas i 635 Alma skaljacka eller 643 Alma parka och kan då användas som  
värmande bålfoder. Dunet hålls på plats genom västens smala kanaler. Två praktiska 
sidofickor. Elastiska band med heatprint i nederkant, på ärmhål och sidfickor.  
Västen levereras med svarta zip-pullers som går att byta vid behov. En påse med 
extra pullers i västens färg medföljer (gäller ej färg 98 och 99) till alla dragkedjor och 
kan även fästas på skaljacka eller parka.

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

5 EXTRA PULLERS INGÅR

5 EXTRA PULLERS INGÅR

PRIS: 549,- 

PRIS: 549,- 
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648 MILES 
Vind- och vattenavvisande skaljacka med tejpade sömmar samt vattentät dragkedja fram. Jackan är tillverkad i ett stretchmaterial 
gjort av återvunnen polyester. Två praktiska sidfickor med dragkedjor. Samtliga dragkedjor har zip-pullers med invävd reflextråd. 
Smarta ton-i-ton reflexdetaljer på ok bak samt axelparti fram. Jackan har justerbara ärmslut.

MATERIAL 95% recycled polyester, 5% elastan  ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  VATTENPELARE 10.000 mm   
VIKT 240 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL. 

NYHET!

PRIS: 999,- 
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JACKOR

649 MILLA  
Vind- och vattenavvisande skaljacka i dampassform med tejpade sömmar samt vattentät dragkedja fram. Jackan är tillverkad i ett 
stretchmaterial gjort av återvunnen polyester. Två praktiska sidfickor med dragkedjor. Samtliga dragkedjor har zip-pullers med 
invävd reflextråd. Smarta ton-i-ton reflexdetaljer på ok bak samt axelparti fram. Jackan har justerbara ärmslut.

MATERIAL 95% recycled polyester, 5% elastan  ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  VATTENPELARE 10.000 mm   
VIKT 240 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL. 

NYHET!

PRIS: 999,- 
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640 ALEX 
Fodrad vind- och vattenavvisande jacka med tejpade sömmar och god andnings-
förmåga. Förstärkta detaljer på utsatta partier som axlar, armbågar och insida ärm. 
Jackan har justerbara ärmslut och avtagbar huva. Reflex bak nedtill samt på huvan. 
Rymliga fickor och zip-pullers med invävd reflextråd på samtliga dragkedjor.  
Invändiga muddar i stretchigt funktionstyg. Justerbar dragsko i nederkant. 

MATERIAL 100% polyester, förstärkta partier 100% nylon, foder 100% polyester  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  VATTENPELARE 10.000 mm   
VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL. 

641 ALLIE  
Fodrad vind- och vattenavvisande jacka med dampassform. Tejpade sömmar och  
god andningsförmåga. Förstärkta detaljer på utsatta partier som axlar, armbågar och 
insida ärm. Jackan har justerbara ärmslut och avtagbar huva. Reflex bak nedtill samt  
på huvan. Rymliga fickor och zip-pullers med invävd reflextråd på samtliga dragkedjor. 
Invändiga muddar i stretchigt funktionstyg. Justerbar dragsko i nederkant.

MATERIAL 100% polyester, förstärkta partier 100% nylon, foder 100% polyester  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  VATTENPELARE 10.000 mm   
VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL. 

PRIS: 1299,- 

PRIS: 1299,- 
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626 JACK 
Vattenavvisande och vindtät softshelljacka med andningsfunktion. Jackan har justerbara ärmslut, och reflexdetalj på huva.  
Bröstficka i avvikande färg samt två rymliga sidofickor, samtliga med dragkedjor.

MATERIAL 100% polyester  ANDNINGSFÖRMÅGA 3.000 g/m2/24h  VATTENPELARE 3.000 mm  
VIKT 280 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

PRIS: 699,- 
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620 ATLANTIC 
Vatten- och vindavvisande softshelljacka i stretch med TPU-membran. Yttertyget 
är bondat med mesh. Modellen har fina präglade kläppar och metallöljetter under 
ärmarna för ökad andningsförmåga. Justerbara ärmslut och dragsko nedtill.

MATERIAL 94% polyester, 6% elastan  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

621 VICTORIA 
Vatten- och vindavvisande softshelljacka i stretch med TPU-membran i fin dam-
passform. Yttertyget är bondat med mesh. Modellen har fina präglade kläppar och 
metallöljetter under ärmarna för ökad andningsförmåga. Justerbara ärmslut och 
dragsko nedtill.

MATERIAL 94% polyester, 6% elastan  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

PRIS: 649,- 

PRIS: 649,- 
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JACKOR

611 GREYSTONE HERR 
Vind- och vattenavvisande 3-1-lagersjacka där innerjackan är avtagbar och i fodrad  
microfleece. Går bra att använda var och en för sig eller tillsammans. Avtagbar huva. 
Bröstficka och sidfickor med dragkedja. Sömmarna är tejpade. Jackorna har dragkedja 
i fodret, vilket underlättar profilering. 

MATERIAL 100% nylon  ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  
VATTENPELARE 10.000 mm  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

612 GREYSTONE DAM 
Vind- och vattenavvisande 3-1-lagersjacka med dampassform där innerjackan är 
avtagbar och i fodrad microfleece. Går bra att använda var och en för sig eller tillsam-
mans. Avtagbar huva. Bröstficka och sidfickor med dragkedja. Sömmarna är tejpade. 
Jackorna har dragkedja i fodret, vilket underlättar profilering. 

MATERIAL 100% nylon  ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m2/24h  
VATTENPELARE 10.000 mm  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR XS–S–M–L–XL.

Innerjacka i vindfodrad fleece

PRIS: 1299,- 

PRIS: 1299,- 
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BYXOR

BYXOR
Att kunna matcha snygga och praktiska byxor till hela vårt sortiment 

gör South West till den kompletta varumärkesleverantör vi strävar efter.  
Från stretchbyxor för kontor och fritid till workerbyxor med modernt snitt.
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901 MILTON 
En modern servicebyxa i 92% återvunnen polyester och 8% elastan för optimal 
stretch och komfort. Byxan har många praktiska fickor som exempelvis pennficka  
och mobilficka. Benfickor samt bakficka har dragkedjor försedda med zip-pullers  
i reflex. Justerbar benvidd med kardborreband nedtill. 

MATERIAL 92% recycled polyester, 8% elastan  VIKT 245 g/m2   
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56.

902 MOA 
En modern servicebyxa med dampassform i 92% återvunnen polyester och 8%  
elastan för optimal stretch och komfort. Byxan har många praktiska fickor som  
exempelvis pennficka och mobilficka. Benfickor samt bakficka har dragkedjor  
försedda med zip-pullers i reflex. Justerbar benvidd med kardborreband nedtill. 

MATERIAL 92% recycled polyester, 8% elastan  VIKT 245 g/m2   
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. BYXOR

PRIS: 899,- 

PRIS: 899,- 
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905 WIGGO 
Praktisk 5-ficks hybridbyxa i stretchig kvalitet för optimal rörelsefrihet och komfort. 
Benfickor samt bakficka har dragkedjor försedda med zip-pullers i reflex. Knappar 
nedtill på benet för reglering av fotvidd. SW rubberlabel bak vid ok.

MATERIAL 92% nylon, 8% spandex  VIKT 200 g/m2   
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56.  
C58, C60, 148, 150, 152, 154 endast i färg 99.

906 WEGA 
Praktisk 5-ficks hybridbyxa med dampassform i stretchig kvalitet för optimal rörelse-
frihet och komfort. Benfickor samt bakficka har dragkedjor försedda med zip-pullers i 
reflex. Knappar nedtill på benet för reglering av fotvidd. SW rubberlabel bak vid ok.

MATERIAL 92% nylon, 8% spandex  VIKT 200 g/m2   
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.  
32, 46, 48, 36L, 38L, 40L, 42L endast i färg 99.

MISSA INTE
Svart byxa har fler 

storlekar samt variant 
för den som önskar 

extra benlängd.

PRIS: 859,- 

PRIS: 859,- 
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BYXOR

911 WIGGO SHORTS 
Praktiska 5-ficks hybridshorts i stretchig kvalitet för optimal rörelsefrihet och  
komfort. Benfickor samt bakficka har dragkedjor försedda med zip-pullers i reflex.  
SW rubberlabel bak vid ok.

MATERIAL 92% nylon, 8% spandex. VIKT 200 g/m2   
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56.

912 WEGA SHORTS 
Praktiska 5-ficks hybridshorts med dampassform i stretchig kvalitet för optimal  
rörelsefrihet och komfort. Benfickor samt bakficka har dragkedjor försedda med 
zip-pullers i reflex. SW rubberlabel bak vid ok.

MATERIAL 92% nylon, 8% spandex.  VIKT 200 g/m2   
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

PRIS: 699,- 

PRIS: 699,- 
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919 COLE
Praktisk arbetsbyxa i modern passform av slitstarkt material med stretchfunktion  
för ökad rörlighet på utvalda partier. Flera rymliga och praktiska fickor. Smidig  
förlängningsmöjlighet (5 cm) i benslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. Stretch 93% nylon, 7% elastan.  
VIKT 260 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60.

920 CLARA 
Praktisk arbetsbyxa i modern dampassform av slitstarkt material med stretchfunktion 
för ökad rörlighet på utvalda partier. Flera rymliga och praktiska fickor. Smidig  
förlängningsmöjlighet (5 cm) i benslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. Stretch 93% nylon, 7% elastan.  
VIKT 260 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

PRIS: 799,- 

PRIS: 799,- 
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BYXOR

915 CARTER 
Arbetsbyxa i modern passform av lätt och slitstarkt material med stretchfunktion för 
ökad rörlighet på utvalda partier. Många rymliga och praktiska fickor, tumstocksficka 
och benficka för mobil samt knäskyddsfickor med två nivåer och extra förstärkningar 
på utsatta delar. Reflexdetalj på vänster ben. Förlängningsmöjlighet (5 cm) i benslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. Stretch 93% nylon, 7% elastan. 
VIKT 260 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60.  
D88, D92, D96, D100, D104, D108, D112, D116, D120.

916 CORA 
Arbetsbyxa i modern dampassform av lätt och slitstarkt material med stretch- 
funktion för ökad rörlighet på utvalda partier. Många rymliga och praktiska fickor, 
tumstocksficka och benficka för mobil samt knäskyddsfickor med två nivåer och 
extra förstärkningar på utsatta delar. Reflexdetalj på vänster ben. Förlängnings- 
möjlighet (5 cm) i benslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. Stretch 93% nylon, 7% elastan. 
VIKT 260 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

MISSA INTE
Byxan finns även i 

D-storlekar för den 
som önskar kortare 

benlängd.

PRIS: 859,- 

PRIS: 859,- 
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975 CARTER 
Shorts i modern passform av lätt och slitstarkt material med stretchfunktion för 
ökad rörlighet på utvalda partier. Många rymliga och praktiska fickor, tumstocks-
ficka och benficka för mobil. Reflexdetalj på vänster ben. 

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. Stretch 93% nylon, 7% elastan. 
VIKT 260 g/m2  TVÄTTRÅD 40°   
STORLEKAR C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60. 

976 CORA 
Shorts i modern dampassform av lätt och slitstarkt material med stretch funktion 
för ökad rörlighet på utvalda partier. Många rymliga och praktiska fickor, tumstocks-
ficka och benficka för mobil. Reflexdetalj på vänster ben. 

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull. Stretch 93% nylon, 7% elastan. 
VIKT 260 g/m2  TVÄTTRÅD 40° 
STORLEKAR 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

NYHET!

PRIS: 699,- 

PRIS: 699,- 
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BYXOR
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80 dark navy 99 black

80 dark navy 99 black

BYXOR

913 EASTON 
Servicebyxa passande för många olika typer av yrken. Gjord i slitstarkt material med 
mekanisk stretch. Byxan har generöst med rymliga fickor, tumstocksficka och benficka 
med mobilficka. Förlängningsmöjlighet (5 cm) i benslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull.  VIKT 265 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR C42, C44, C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58, C60,  
D88, D92, D96, D100, D104, D108, D112, D116, D120. 

914 ELLIE 
Servicebyxa i dampassform passande för många olika typer av yrken. Gjord i slitstarkt 
material med mekanisk stretch. Byxan har generöst med rymliga fickor, tumstocks-
ficka och benficka med mobilficka. Förlängningsmöjlighet (5 cm) i benslut.

MATERIAL 65% polyester, 35% bomull.  VIKT 265 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

MISSA INTE
Byxan finns även i 

D-storlekar för den 
som önskar kortare 

benlängd.

PRIS: 399,- 

PRIS: 399,- 
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99 black

99 black

917 GREY 
Lätt vadderad skalbyxa i med tejpade sömmar och reflexdetaljer. Vind- och vatten- 
avvisande med 10.000 mm vattenpelare. Tillverkade i slitstarkt material med förstärkt 
insida och dubbelt tyglager nertill. Rymliga sidfickor med dragkedja och justerbar 
midja med kardborrband. Dragkedjor i benslut. Passar utmärkt för vinterbruk.

MATERIAL 100% nylon. Foder 100% polyester.  VIKT 160 g/m² 
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h  VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL.

918 GINA 
Lätt vadderad skalbyxa i dampassform med tejpade sömmar och reflexdetaljer.  
Vind- och vattenavvisande med 10.000 mm vattenpelare. Tillverkade i slitstarkt  
material med förstärkt insida och dubbelt tyglager nertill. Rymliga sidfickor med  
dragkedja och justerbar midja med kardborrband. Dragkedjor i benslut.  
Passar utmärkt för vinterbruk.

MATERIAL 100% nylon. Foder 100% polyester.  VIKT 160 g/m²  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h  VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 799,- 

PRIS: 799,- 
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99 black

99 black

BYXOR

909 AMES 
Vind- och vattenavvisande skalbyxa i polyester ripstop-material. Tejpade sömmar 
och resår med dragsko i midjan. Passar bra till exempelvis 632 Ames skaljacka.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h  VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL–4XL–5XL–6XL.

910 ALMA 
Vind- och vattenavvisande skalbyxa i polyester ripstop-material i fin dampassform. 
Tejpade sömmar och resår med dragsko i midjan. Passar bra till exempelvis  
635 Alma skaljacka.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h  VATTENPELARE 10.000 mm 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 699,- 

PRIS: 699,- 
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UNDERSTÄLL

UNDERSTÄLL  
Vårt klimat kräver olika typer av plagg. Ett smart sätt för att hålla sig varm  

är att använda sig av en flerlagerprincip där ett underställ utgör basen.  
Vi erbjuder varianter i både polyester och klimatsmart bambufiber.
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99 black/graphite93 grey melange/
black/cobalt

99 black/graphite93 grey melange/
black/cerise

279 WHISTLER 
Funktionsunderställ i Life Wear Bamboo®. Snygg design med två kombinerade färger 
och avvikande färg på sömmar. Praktisk dragkedja i halsen. Mjukt och följsamt  
material som håller huden sval och verkar fuktighetsreglerande. Bambuns naturliga 
egenskaper håller materialet fräscht längre.

MATERIAL Färg 99 är 95% bambuviskos, 5% elastan.  
Färg 93 är 85% bambuviskos, 10% bomull, 5% elastan. 
VIKT 190 g/m²  TVÄTTRÅD 60° 
STORLEKAR S–M–L–XL–XXL–3XL.

280 WHITNEY 
Funktionsunderställ i dampassform i Life Wear Bamboo®. Snygg design med två  
kombinerade färger och avvikande färg på sömmar. Praktisk dragkedja i halsen.  
Mjukt och följsamt material som håller huden sval och verkar fuktighetsreglerande. 
Bambuns naturliga egenskaper håller materialet fräscht längre.

MATERIAL Färg 99 är 95% bambuviskos, 5% elastan.  
Färg 93 är 85% bambuviskos, 10% bomull, 5% elastan. 
VIKT 190 g/m²  TVÄTTRÅD 60° 
STORLEKAR XS–S–M–L–XL–XXL.

LIFE WEAR BAMBOO®
- ODLAS HELT EKOLOGISKT
- GER 20 X MER FIBRER PER HEKTAR ÄN BOMULL
- 100% BIOLOGISKT NEDBRYTBAR
- 100% FÖRNYELSEBAR

PRIS: 529,- 

PRIS: 529,- 
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JUNIOR SIZESJR

99 black

UNDERSTÄLL

281 BASIC UNDERWEAR 
Enfärgat funktionsunderställ med flatlocksömmar i avvikande färg.  
Används som första lagret och transporterar bort fukt från kroppen.

MATERIAL 100% polyester.  VIKT 160 g/m²  TVÄTTRÅD 60° 
STORLEKAR 120–140–160–XS–S–M–L–XL–XXL–3XL.

PRIS: 269,- 
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ACCESSOARER
Vi erbjuder smarta sätt att matcha och färgkoordinera vårt sortiment  

efter eget tycke och smak. Med mössor och halsdukar, zip-pullers och snören.  
Eller varför inte komplettera med handdukar eller ett skärp.
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ACCESSOARER
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01 white 50 light 
olive

14 cobalt 28 navy 47 dark orange 62 cerise 85 bright  
blue

99 black53 dark lime 65 red 94 medium  
grey melange

793 BEANIE
Beanie för alla tillfällen. Fina avvikande sömmar. Höjd 26 cm.

MATERIAL 95% bomull, 5% elastan. Färg 94 är 80% bomull, 15% viskos, 5% elastan. 
VIKT 220 g/m2  TVÄTTRÅD 40°  STORLEK One size.

PRIS: 79,- 



153

ACCESSOARER



154



155

28 navy 43 orange 65 red 94 medium  
grey melange

65 red01 white 99 black14 cobalt 62 cerise

99 black

ACCESSOARER

783 BEANIE LOW
Mössa i bomull och elastan med vävd logo-tab. Låg modell med ton-i-ton sömmar. 
Höjd 22,5 cm.

MATERIAL 95% bomull, 5% elastan.  VIKT 220 g/m2 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEK One size.

798 NECKBAND
Tub som man kan ha som halsduk eller vika dubbelt till ett pannband.

MATERIAL 95% bomull, 5% elastan.  VIKT 220 g/m2 
TVÄTTRÅD 40°  STORLEK One size.

PRIS: 79,- 

PRIS: 79,- 
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Små detaljer gör stor skillnad. Genom att byta färg på snöret i huvan  
och zipper pullers på jackan kan plaggen bli mer personliga på  

nya spännande sätt. Vi hjälper till med tips och idéer.

FÖRSTÄRKTA UTTRYCK
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23 classic blue 28 navy

62 cerise

43 spicy orange 47 dark orange

65 red46 fluorecent  
yellow/reflex

57 olive

97 graphite 98 black/
reflex

46 fluorecent 
yellow

55 green65 red 65 red23 classic  
blue

23 classic  
blue

99 black/reflex62 cerise 62 cerise45 yellow/
navy

46 fluorecent 
yellow

97 graphite

EXTRA  
ZIP PULLERS

ACCESSOARER

732 STRING STRIPE
Platt ersättningssnöre till collegehuva. Finns i flera 
lättmatchade färger. Enkel att byta tack vare praktiska 
metallavslut. 

TVÄTTRÅD 40°  LÄNGD 110cm.

733 STRING 
Runt ersättningssnöre till collegehuva. Finns i flera 
lättmatchade färger. Enkel att byta tack vare praktiska 
metallavslut.

TVÄTTRÅD 40°  LÄNGD 110cm.

734 STRING REFLEX
Runt ersättningssnöre till collegehuva. Invävd reflex-
tråd för ökad synbarhet. Enkel att byta tack vare  
praktiska metallavslut.

TVÄTTRÅD 40°  LÄNGD 110cm.

730 ZIP PULLERS 
Praktiska zipper pullers i mängder av färger ger en snygg effekt och gör det enklare att 
hantera dragkedjor. De kan matchas färgmässigt mot våra övriga produkter eller mot 
företagets färgpalett för att stärka företagsidentiteten.

STORLEK 5-pack.

EXTRA  
SNÖREN

PRIS: 18,- PRIS: 18,- PRIS: 18,- 

PRIS: 15,- 
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01 white

99 black

65 red28 navy

81 aqua 98 dark grey

62 cerise

62 cerise 85 bright blue 99 black44 blazing 
yellow

56 bright green

714 BAYPOINT
Handduk i sju färger. Försedd med en 3 cm bred  
bård för brodyr.

MATERIAL 100% bomull.  VIKT 450 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEK 50X70 cm.

715 WESTLAKE 
Badhandduk i sju färger. Försedd med en 4,5 cm  
bred bård för brodyr.

MATERIAL 100% bomull.  VIKT 450 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEK 70X130 cm.

716 PALM BEACH 
Strandhandduk i sju färger. Försedd med en 4,5 cm  
bred bård för brodyr.

MATERIAL 100% bomull.  VIKT 450 g/m2   
TVÄTTRÅD 60°  STORLEK 100X150 cm.

794 SKÄRP 
Reglerbart skärp med metallspänne ton i ton. Metallavslut med logo.  
Spännets insida är en kapsylöppnare.

MATERIAL 100% polyester.  
STORLEK One size.

PRIS: 69,- PRIS: 149,- PRIS: 219,- 

PRIS: 99,- 
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ACCESSOARER
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JUNIOR
Några av våra omtyckta modeller har vi valt att producera i mindre storlekar  

för barn i olika åldrar. Allt från t-shirts och collegetröjor till jackor och 
träningskläder för skolor, idrottsklubbar, föreningar och fritid.
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JUNIOR
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01 white 24 light royal 25 royal 27 blue 28 navy

57 olive

43 spicy orange

58 dark green

44 blazing yellow

59 light petrol

45 yellow 48 orange

62 cerise 65 red

50 light olive

99 black01 white 28 navy 65 red 94 med. grey 
melange

51 lime 55 green 56 bright green

68 wine 81 aqua 92 ash 93 grey melange 95 grey 98 dark grey 99 black

25 royal/
white

24 light royal/
yellow

65 red/
navy

45 yellow/
light royal

120 BASIC TEE
Prisvärd t-shirt med ribbad halsringning.  
Ett bra basplagg.

MATERIAL 100% bomull. 
VIKT 140 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160.

106 KINGS 
Klassisk t-shirtmodell. Single jersey i kammad bomull. Modellen har elastan i halsribben  
för ökad hållfasthet.

MATERIAL 100% bomull. Färg 98 är 60% polyester, 40% bomull. Färg 93 är 95% bomull, 5% viskos. 
VIKT 155 g/m2  TVÄTTRÅD 60°  STORLEKAR 60–80–100–120–140–160.

Färg 98 är OCS-certifierad.

111 OHIO 
T-shirt med med sportig framtoning. Kontrastfärg i hals och ärmribb.

MATERIAL 100% bomull.  VIKT 155 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 80-100-120-140-160.

PRIS: 75,- 

PRIS: 59,- PRIS: 99,- 
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01 white 28 navy 62 cerise 65 red 99 black81 aqua 93 grey  
melange

01 white 25 royal 28 navy 93 grey  
melange

99 black65 red

25 royal 25 royal01 white 01 white28 navy 28 navy93 grey  
melange

93 grey  
melange

65 red 65 red99 black 99 black 93 grey 
melange

28 
navy

99 
black

205 JASPER
Collegebyxa i klassisk basmodell med resår i benavslut,  
dragsko i midjan och två sidofickor.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester. 
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160.

202 TABER
Collegetröja med flatlocksömmar och dubbelt tyglager  
i huvan och genomgående ficka på magen.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160. 
Storlek 120 finns endast utan snörning i luvan.

201 BROOKS
Rundhalsad collegetröja med flatlocksömmar, borstad 
insida och elastan i halsribb för ökad hållfasthet.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160.  

204 STEWART
Collegetröja med ståkrage och kort dragkedja i halsen.  
Elastisk mudd i nederkant och ärmslut.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160.

203 PARRY 
Collegejacka med dubbla tyglager i huvan och två frontfickor.  
Elastisk mudd i nederkant och vid ärmslut.

MATERIAL 80% bomull, 20% polyester.  
Färg 93 är 75% bomull, 20% polyester och 5% viskos. 
VIKT 315 g/m2  TVÄTTRÅD 60°   
STORLEKAR 120–140–160. Storlek 120 finns endast utan snörning i luvan.

JUNIOR

PRIS: 299,- PRIS: 349,- PRIS: 259,- 

PRIS: 369,- PRIS: 369,- 
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23 classic 
blue

99 black

65 red 99 black

630 AMES LÄTTVIKTSJACKA
Modern lättviktsjacka med fuskdun och figurnära passform som kan användas ensam 
eller enkelt fästas i 632 Ames skaljacka och kan då användas som ett värmande foder. 
Jackans smala kanaler håller dunet på plats. En bröstficka och två sidofickor. Elastiska 
band med heatprint i nederkant och ärmslut. Gummibadge i nederkant. Jackan levereras 
med svarta zipperpullers samt 5 extra plaggfärgade zipperpullers (gäller ej färg 99).  

MATERIAL 100% nylon. Färg 98 är 67% nylon, 33% polyester  VIKT 250 g/m2   
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 120–140–160.

632 AMES SKALJACKA
Praktisk och allsidig vind- och vattenavvisande skaljacka i polyester ripstop-material.  
Går bra att kombinera med 630 Ames lättviktsjacka ovan. Fin passform och snygga 
fickdetaljer. Tejpade sömmar. Gummibadge i nederkant. Justerbar och avtagbar huva. 
Gummiflärp med logo för justering av ärm.

MATERIAL 100% polyester ripstop med TPU-membran bondat med mesh.  
ANDNINGSFÖRMÅGA 5.000 g/m²/24h.  
VATTENPELARE 10.000 mm  TVÄTTRÅD 40°  
STORLEKAR 120–140–160.

PRIS: 699,- 

PRIS: 899,- 
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01 white

99 black

99 black

28 dark navy 65 red 99 black

281 BASIC UNDERWEAR 
Enfärgat funktionsunderställ med flatlocksömmar i avvikande färg. Används som 
första lagret och transporterar bort fukt från kroppen.

MATERIAL 100% polyester.  VIKT 160 g/m²  
TVÄTTRÅD 60° STORLEKAR 120–140–160.

JUNIOR

03093 SHORTS 
Shorts i funktionsmaterial med dekorativa sömdetaljer. Shortsen har både elastisk 
midja och snörning för flexibel passform. Innerbyxa i mesh.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 140 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 120–140–160.

812 RAY 
Funktions t-shirt i 100% återvunnen polyester. Flatlocksömmar ton i ton.  
Snabbtorkande kvalité som transporterar bort fukt från kroppen.

MATERIAL 100% polyester  VIKT 140 g/m2  
TVÄTTRÅD 40°  STORLEKAR 120–140–160

PRIS: 225,- 

PRIS: 119,- 

PRIS: 109,- 
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A

B

C

D

Det enklaste sättet att förlänga klädernas livslängd är att följa tvätt- 
instruktioner. Tvätta ljusa och mörka plagg separat, dra igen dragkedjorna 
och glöm inte att tömma fickorna. Känsliga och färgade plagg tvättas med 
avigsidan utåt och överdosera inte tvättmedel. 

Obs! Använd ej strykjärn direkt på tryckta detaljer! 

INFORMATION

A = Bröst/Bystvidd: Mät runt kroppen där bröstet/bysten är som störst.  B = Midjemått: Mät runt midjan   
 C = Stussvidd: Mät runt kroppen där stussen är som bredast. D = Innerbenslängd: Mät från grenen till fotsulan. 

TVÄTT- & SKÖTSELRÅD

Herrstorlekar XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

A-bröstvidd 87–89 93–95 99-101 105-107 111-113 117-119 123-125 129-131 135-137 141-143 
B-midjevidd 75-77 81-83 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113 117-119 123-125 129-131 
C-stussvidd 91-93 97-99 103-105 109-111 115-117 121-123 127-129 133-135 139-141 145-147

Herrstorlekar byxor C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60

B-midjevidd 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-101 104-107 109-111 
C-stussvidd 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120 122-124 126-128 
D-Innerbenslängd 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Herrstorlekar byxor D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 

B-midjevidd 79-81 83-85 87-89 91-93 95-97 99-101 103-106 108-111 113-116  
C-stussvidd 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113 115-117 119-121 123-125 127-129  
D-Innerbenslängd 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Damstorlekar   XS S M L XL XXL 3XL 

A-bröstvidd  77-79 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115  
B-midjevidd  63-65 69-71 75-77 81-83 87-89 94-96 101-103  
C-stussvidd  85-87 91-93 97-99 103-105 109-111 115-117 121-123

Damstorlekar byxor 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

B-midjevidd 66-68 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 95-97 100-102  
C-stussvidd 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120  
D-Innerbenslängd 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

MÅTTABELL

Maskintvätt, max 30°. Maskintvätt, max 40°.

Maskintvätt, max 40°  
Tvätta med halvfull maskin 
och kort centrifugeringstid.

Maskintvätt, max 60°  
Tvätta med halvfull maskin 
och kort centrifugeringstid.

Maskintvätt, max 60°. Strykning behövs,  
högsta temperatur 200°.

Endast handtvätt, högst 40°. 
Kort tvättid, gnugga inte. 
Kort centrifugering.

Strykning behövs,  
högsta temperatur 150°.

Ej vattentvätt. Strykning behövs,  
högsta temperatur 110°.

Hängtorkning. Tål ej strykning  
eller mangling.

Plantorkning. Tål torktumling.

Dropptorkning. Bör ej torktumlas.

Tål kemtvätt, men inga 
vätskor starkare än  
perkloretylen.

Alla typer av blekmedel  
kan användas..

Tål ej kemtvätt. Blekmedel får ej användas.

PRISER
Alla priser i katalogen är rekommenderade utpriser, exklusive moms. 
Lokala prisavvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning 
och eventuella tryckfel samt för prishöjningar beroende av valuta-
utvecklingen. 
 
Färgavvikelse kan förekomma mellan bilderna i katalogen och 
de verkliga produkterna. Av ljusmässiga skäl kan det skilja mellan 
produktbilder och miljöbilder, i dessa fall hänvisar vi i första hand till 
produktbilderna. Är du tveksam, begär alltid färgprov. 
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FOTO: Dan Holmqvist
High Mind Studios

AGENTUR: Lind Models
Nordic Model Agency

Avenue Models
TRYCK: Exakta
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