Titan Tour Collection 2020
Ärade Titanmedlemmar
Vi har i år byggt vidare på den kollektion som har fungerat och varit
omtyckta av våra medlemmar.
Önskar ni köpa kläder eller har frågor så kontaktar ni Roger
Hofflander
Telefon: 0702022602
Mail: roger@menswear.se

Den här jackan med dragkedja
representerar framtiden där
sweatshirt-möter-ytterplagg,
en perfekt kombination mellan
sport och casual. Ärm och
bakstycke är i ett mjukt
lättviktsmaterial vilka är
inkorpererade med en väst i
vävt material som skyddar mot
vind och håller dig varm.

PRIS 1000:-

1

Den här jackan med
fullängsdragkedja i mjukt tyg är
det perfekta andralagersplagget
att bära över en t-shirt/piké eller
som ett övre lager. Det tätstickade
tyget transporterar effektivt bort
fukt för att hålla dig varm.
Utrustad med YKK-dragkedjor
framtill och på fickorna. Designad
med hörlursfunktion inuti fickan.

PRIS 650:-
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En klassisk pike med sportig
passform som är specifikt
designad att bäras nära
kroppen. Den här bekväma
kortärmade pikén känns mjuk
och transporterar effektivt
bort fukt från kroppen.
Designad med ribbat
kragavslut och 3 knappar
framtill i knappslån för ett
avslappnat uttryck.

PRIS 350:-
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Tillverkad i favoritkvaliteten CB
DryTec+35 SPF tri-blend-tyg
med utmärkt stretch- och
fukttransporterande förmåga.
Denna Advantage-version med
exklusiv stående ribbad krage
och knappslå framtill med 3
knappar. Ett plagg som passar
lika bra på golfbanan som i
stan.

PRIS 500:-
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Den här jackan är trots sin lätta vikt värmande i alla
väder och användbar hela året. Vi har valt att
använda Primaloft® vaddering för dess värmande
funktion, kompakthet och komfort. Då kroppen
använder energi för att hålla sig varm, anänder
Primaloft® en patenterad microfiberstruktur för att
hålla kroppens värme och energi. De ultrafina
fibrerna formar en tät väv av luftfickor som fångar
värmen från kroppen vilket stöter bort kyla. När
vadderingen blir blöt släpps luften fri på ett
andningsbart sätt. De ultratunna Primaloft®
fibrerna är framtagna med en vattenavstötande
förmåga som håller jackan torr och isolerande.
Jackan som är utrustad med flera fickor och en
gömd huva kan rullas ihop och göras såpass
kompakt att den ryms i ena fickan.

PRIS 1600:-
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Den här västen är trots sin lätta vikt värmande i alla
väder och användbar hela året. Vi har valt att använda
Primaloft® vaddering för dess värmande funktion,
kompakthet och komfort. Då kroppen använder energi
för att hålla sig varm, anänder Primaloft® en
patenterad microfiberstruktur för att hålla kroppens
värme och energi. De ultrafina fibrerna formar en tät
väv av luftfickor som fångar värmen från kroppen vilket
stöter bort kyla. När vadderingen blir blöt släpps luften
fri på ett andningsbart sätt. De ultratunna Primaloft®
fibrerna är framtagna med en vattenavstötande
förmåga som håller västen torr och isolerande. Västen
som är utrustad med flera fickor och en gömd huva
kan rullas ihop och göras såpass kompakt att den ryms
i ena fickan.

PRIS 1400:-
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