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RAW AND STYLISH DENIM SHIRT
Torrance är vår variant av den klassiska denimskjortan, som återigen blivit populär under de senaste åren. Vi har
tonat ned tuffheten och lagt till mer elegans och stil genom att bl.a. tillföra en buttondown krage i herr modellen och
nedtonade mörkblå knappar samt ett feminint snitt i dammodellen. Torrance finns i en vacker djup indigoblå-färg.tyget
har lite stretch och passformen är den klassiska Nimbus Slim Fit.
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SHIRT

TOR R ANC E
MENS / LADIES

2021 NEW FIT

Färg

2021 NEW FIT

Material 98% bomull/ 2% elastan. Garment washed
|
Vikt 175 g/m² | Herrar S-4XL | Damer XS-3XL

Indigo Blue

Rek. Pris:

549,00 kr. v/1 st.
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LUXURY LIGHTWIGHT CREWNECK
Den lyxigt lätta crewneck-tröjan Newport är ledig samtidigt som den är modemässigt elegant, vilket gör den
bekväm och samtidigt unik oavsett vilken stil du vill ha. Denna klassiska sweatshirt är ett perfekt plagg när du
ger dig ut för en lugn dag men fortfarande vill vara välklädd. Dammodellen har en mer klassisk och feminin
urringning.
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SWEATS

N E W P ORT
MENS

Material 100% bomull i Black och Navy. 90% bomull/ 10% viscose i Grey Melange
Färg Navy, Grey Melange, Black | Vikt 300 g/m² | Herrar S-4XL
Rek. Pris:

499,00 kr. v/1 st.
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LUXURY LIGHTWIGHT CREWNECK
Den lyxigt lätta crewneck-tröjan Newport är ledig samtidigt som den är modemässigt elegant, vilket gör den
bekväm och samtidigt unik oavsett vilken stil du vill ha. Denna klassiska sweatshirt är ett perfekt plagg när du
ger dig ut för en lugn dag men fortfarande vill vara välklädd. Dammodellen har en mer klassisk och feminin
urringning.

93

SWEATS

N E W P ORT
LADIES

Material 100% bomull i Black och Navy. 90% bomull/ 10% viscose i Grey Melange
Färg Navy, Grey Melange, Black | Vikt 300 g/m² | Damer XS-3XL
Rek. Pris:

499,00 kr. v/1 st.
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FASHIONABLE HOODED SWEAT
Denna stilfulla och moderna luvtröja i behaglig bomullsblandning är så snygg och moderiktig att den passar
lika bra på arbetsplatsen som på stan. Nyckelordet för vårt designteam kring detta plagg har varit ”stil”. Därav
har denna luvtröja fått iögonfallande detaljer som grova band i dragskon, läderdetaljer, den moderiktiga
signaturkragen samt YKK-dragkedja. Det kortklippta och borstade fleecefodret gör att den lyxiga känslan av
detta plagg varar för evigt.
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SWEATS

W I L L I A M S B U RG
MENS

2021 NEW COLOUR

Material

70% kammad lång fibrig bomull/ 30% polyester, double dyed

Färg

Navy, Grey Melange, Black

Rek. Pris:

|

Vikt

310 g/m²

579,00 kr. v/1 st.

|
|

Mudd 95% bomull/ 5% elastan
Herrar S-4XL
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FASHIONABLE HOODED SWEAT
Denna stilfulla och moderna luvtröja i behaglig bomullsblandning är så snygg och moderiktig att den passar
lika bra på arbetsplatsen som på stan. Nyckelordet för vårt designteam kring detta plagg har varit ”stil”. Därav
har denna luvtröja fått iögonfallande detaljer som grova band i dragskon, läderdetaljer, den moderiktiga
signaturkragen samt YKK-dragkedja. Det kortklippta och borstade fleecefodret gör att den lyxiga känslan av
detta plagg varar för evigt.
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SWEATS

W I L L I A M S B U RG
LADIES

2021 NEW COLOUR

Material

70% kammad lång fibrig bomull/ 30% polyester, double dyed

Färg

Navy, Grey Melange, Black

Rek. Pris:

|

Vikt

310 g/m²

579,00 kr. v/1 st.

|
|

Mudd
Damer

95% bomull/ 5% elastan
XS-3XL

242

Benton har alla de aktiva mångsidigheterna som en hybridväst ska ha. Detta är det
perfekta valet när du vill ha full rörlighet i armarna men samtidigt vill hålla resten av
överkroppen varm eller för de där soliga stunderna när du vill hänga av dig jackan och
ha lager på lager utan att bli för varm.Lättviktsfodret Sorona® fiber gör denna sportiga
väst till ett basplagg i din vardag. Bekväm nog att användas varje dag och så snygg att
den håller en cool, sportig look.
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BENTON
MENS

Yttertyg kropp: 100% nylon

|

Yttertyg skuldra: 95% softshell/ 5% elastan

Foder: 100% polyester: Sorona® fiber
Color: Black, Navy

|

Data: Vattenavvisande ytbehandling
|

Herrar: S–4XL

Rek. Pris: 679,00 kr. v/1 st.
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Benton har alla de aktiva mångsidigheterna som en hybridväst ska ha. Detta är det
perfekta valet när du vill ha full rörlighet i armarna men samtidigt vill hålla resten av
överkroppen varm eller för de där soliga stunderna när du vill hänga av dig jackan och
ha lager på lager utan att bli för varm.Lättviktsfodret Sorona® fiber gör denna sportiga
väst till ett basplagg i din vardag. Bekväm nog att användas varje dag och så snygg att
den håller en cool, sportig look.
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BENTON
LADIES

Yttertyg kropp 100% nylon

|

Foder 100% polyester: Sorona® fiber
Black, Navy

Yttertyg skuldra 95% softshell/ 5% elastan
|

Data Vattenavvisande ytbehandling Color
|

Damer XS–3XL

Rek. Pris: 679,00 kr. v/1 st.
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TIMELESS ELEGANT JACKET
Detta är ett möte mellan stil och funktion. Gjord för den stiliga äventyraren erbjuder denna eleganta jacka
skyddande funktioner mot väder och vind samtidigt som den har en bekväm passform. Davenport är snygg och
perfekt för alla årstider samtidigt som den erbjuder både komfort, funktion och design.
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CROSSOVER

DAV E N P ORT
MENS

Yttertyg

100% polyester twill

Mudd 97% polyester/ 3% elastan

|

|

Data

Innertyg 100% polyester

|

Foder

100% polyester

TPU membran/ Vattentäthet: 3000mm/ Andningsbarhet: 3000g/m²/24h.

Kritska sömmar tejpade

|

Färg

Rek. Pris:

Black, Navy

899,00 kr. v/1 st.

|

Herrar S–4XL
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TIMELESS ELEGANT JACKET
Detta är ett möte mellan stil och funktion. Gjord för den stiliga äventyraren erbjuder denna eleganta jacka
skyddande funktioner mot väder och vind samtidigt som den har en bekväm passform. Davenport är snygg och
perfekt för alla årstider samtidigt som den erbjuder både komfort, funktion och design.
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CROSSOVER

DAV E N P ORT
LADIES

Yttertyg

100% polyester twill

Mudd 97% polyester/ 3% elastan

|

|

Data

Innertyg 100% polyester

|

Foder

100% polyester

TPU membran/ Vattentäthet: 3000mm/ Andningsbarhet: 3000g/m²/24h.

Kritska sömmar tejpade

|

Färg

Rek. Pris:

Black, Navy

899,00 kr. v/1 st.

|

Damer

XS–3XL
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SUSTAINABLE ELEGANCE
Abington är en modern, något mer dressad, jacka som är vindtät och vattenavvisande i 100% återvunnen
Polyester Twill. Med både de skyddande och de mer sofistikerade detaljerna, som t ex en avtagbar ästliknande
vindklaff samt ett foder i 100% Sorona® Aura vaddering, kommer detta hållbara plagg att hålla dig både varm
och snygg genom hela säsongen.
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WARM

A B I N G TO N
MENS

Yttertyg
Vattering

100% återvunnen Polyester Twill

100% polyester Sorona ® Aura padding

Färg

Black

Rek. Pris:

|
|

|
Innertyg 100% återvunnen polyester
Data Vanntetthet 3000mm, Pusteevne 3000g/m²/24h
Herrar S-3XL

1.349,00 kr. v/1 st.
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SUSTAINABLE ELEGANCE
Abington är en modern, något mer dressad, jacka som är vindtät och vattenavvisande i 100% återvunnen
Polyester Twill. Med både de skyddande och de mer sofistikerade detaljerna, som t ex en avtagbar ästliknande
vindklaff samt ett foder i 100% Sorona® Aura vaddering, kommer detta hållbara plagg att hålla dig både varm
och snygg genom hela säsongen.
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WARM

A B I N G TO N
LADIES

Yttertyg
Vattering

100% återvunnen Polyester Twill

100% polyester Sorona ® Aura padding

Färg

Black

Rek. Pris:

|
|

|
Innertyg 100% återvunnen polyester
Data Vanntetthet 3000mm, Pusteevne 3000g/m²/24h
Herrar S-3XL

1.349,00 kr. v/1 st.

THERMAL
I N S U LTAT I O N
B Y S O R O N A® F I B E R
The unique benefits of an insulation made with
Sorona®-renewably sourced fiber is its lightweight,
breathable and warmth features.
I N S U L AT I O N

Outstanding warmth retention performance resulting
from the combination of Sorona® fiber properties and
insulation technology from partner insulation producers.
This insulation delivers lightweight, breathable warmth
for taking on any challenge, in any condition.
PAT E N T E D T E C H N O L O G Y

Sorona® is made from a unique PTT molecular
structure designed for maximizing performance,
and its environmental benefits.
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SORONA - 100G

I N S U L AT I O N VA L U E
OF YOUR CLOTHING

50 % higher CLO value =
Higher warmth than
non branded insulation
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