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CLIQUE BASIC CARDIGAN 

Collegepusero, jossa antistaattinen vetoketju 
edessä ja taskuissa. Resori helmassa ja hihansuissa. 
Kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella 
aukko kuulokejohtoa varten.

ART NRO: Miehet: 021038, naiset: 021039
MATERIAALI: 85 % polyesteri/15 % puuvilla 
PAINO: 280 g/m2  KOOT: Miehet: XS–3XL. 

Naiset: 34/XS–42/XL

CLIQUE ACTIVE-T

Urheilullinen t-paita teknisestä materiaalista. 
Selkäpuolella birds-eye -neulosta. Miesten ja 
naisten mallit.

ART NRO: Miehet: 029338, Naiset: 029339
MATERIAALI: 100% polyesteri, interlock 
 KOOT: Miehet: XS–3XL. Naiset: 34/XS–42/XL

Clique malliston muodikkaat 

     neonvärit häikäisevät kirkkaudellaan! 

CLIQUE BEANIE 04014125

Mukavan ohut ja ympärivuotiseen käyttöön 
sopiva puuvillapipo. Elastaanin ansiosta 
istuu napakasti erikokoisille käyttäjille.

MATERIAALI: 60% polyester, 33% cotton, 
7% spandex.
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CLIQUE BASIC HALF ZIP 021033

Collegepaita, jossa metallux antistaattinen vetoketju kauluksessa. 
Resori helmassa ja hihansuissa.
 

MATERIAALI: 65 % polyesteri/35 % puuvilla (visibility yellow [11], visibility 
orange [170] 85 % polyesteri/15 % puuvilla)
PAINO: 280 g/m2  KOOT: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL)
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CLIQUE BASIC ROUNDNECK 021030

O-aukkoinen collegepaita, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. 
Paksu niskanauha, joustava resori helmassa ja hihansuissa.

MATERIAALI: 65 % polyesteri/35 % puuvilla (visibility yellow [11], 
visibility orange [170] 85 % polyesteri/15 % puuvilla)
PAINO: 280 g/m2  KOOT: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL)  
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Promotional clothing for all occasions corporate events, staff uniforms, health 
care, sports events clubs. Desirable brands for the promotional market, the clothes are 

a way of expression and the essence of promotional identity. Promotional clothing 
creates professional connotations and lends itself to promoting a successful company 

image. Our brands contain good quality basic garments, accessories and new styles 
influenced by today’s trends with a wide choice of colours and sizes for both men and women. 

CLIQUE BASIC HOODY 021031

Huppari, jonka mitoitus sopii sekä miehille että naisille. Resori 
helmassa ja hihansuissa. Hupussa kiristysnyöri, edessä tasku. 
Kauluksessa kiinnityslenkki ja taskun sisäpuolella aukko 
kuulokejohtoa varten. 

MATERIAALI: 85 % polyesteri/15 % puuvilla
PAINO: 280 g/m2  KOOT: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL)
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