
Unisex Hoodie
SGE202

Een voordelige reeks sleutelstijlen die ontworpen 

zijn om duurzaamheid en comfort te leveren aan 

de beste prijs. Unisex stijlen met een geweldige pasvorm, 

verkrijgbaar in de maten XS tot 5XL in basiskleuren voor 

alle stijlen, zorgt voor consistentie voor teams in elke 

omgeving. Zoals altijd ontworpen met decoratie in het 

achterhoofd en zonder labels, is dit het assortiment met 

de beste waarde om uw bedrijf op te bouwen.

nieuwe 
essentials 
stijl

Ontdek onze

Unisex
Crew Sweat
SGE201

Unisex Polo
SGE501



unisexpolo
SGE501 | XS - 5L

180 g/m²

50% katoen, 50% polyester

(Heather Grey: 95%

Katoen, 5% Polyester)

• Piqué polo

• Zijnaden

• Ribgebreide kraag

• Getapete nekband in gelijke 

stof voor extra comfort

• Knoopsgat met 3 knoopjes

     gelijkgekleurde knoopjes

• Dubbeldraads gestikt

     details voor duurzaamheid

• Confortabele pasvorm

• ZONDER ETIKET

(Maatlabels aan de zijkant)

White

Black

Charcoal

Navy

Royal Blue Red

Heather Grey

Kleuren

60°C



unisexcrew sweat
SGE201 | XS - 5L

280 g/m²

50% katoen, 50% polyester

(Heather Grey: 78% katoen,

22% Polyester)

• Zijnaden

• Getapete nekband in gelijke stof voor 

extra comfort

• Verlaagde schouder ronde hals

• Geribde hals en manchetten en 

onderboord

• Dubbeldraads gestikt

     details voor duurzaamheid

• Confortabele pasvorm

• ZONDER ETIKET

(Maatlabels aan de zijkant)

White

Black

Charcoal

Navy

Heather Grey

Kleuren

60°C



unisexhoodie
SGE202 | XS - 5L

280 g/m²

50% katoenn, 50% polyester

(Heather Grey: 78% katoen,

22% Polyester)

• Zijnaden

• Getapete nekband in gelijke stof voor 

extra comfort

• Geribde manchetten en onderboord

• Een centrale zak met twee zij 

openingen en versterkte stiksels

• Plat en gestikt koord

     oogjes op de capuchon

• Gelijkgekleurde voering capuchon

• 2 panelen capuchon

     debbeldraadse details

• Dubbeldraads gestikt

     details voor duurzaamheid

• Confortabele pasvorm

• ZONDER ETIKET

(Maatlabels aan de zijkant)

White

Black

Charcoal

Navy

Heather Grey

60°C

Kleuren


