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DISCOVER:
D.A.D SPORTSWEAR

DUNDAS JACKET LADY

DUNDAS JACKET

Våra nyheter är helt eller delvis tillverkade i 
återvunnen polyester. Polyestern kommer 
från återvunna PET-flaskor som rengjorts  
och smälts ner till pellets och därefter  
spunnits till tråd som vävts samman till nytt 
tygmaterial. Materialen är kontrollerade och  
certifierade av tredje part. 

För vattenavvisning har jackorna impreg- 
nerats med Bionic Finish Eco, ett mer miljö- 
vänligt alternativ fritt från perflourerande  
ämnen (PFC).  

Alla dragkedjor är från det högkvalitativa  
märket YKK.

Nu tar vi steget vidare in i framtiden och ut-
vecklar sortimentet för D.A.D Sportswear. 
Detta med en kollektion där vi lägger fokus på 
att använda oss av material i tiden och fram-
för allt för miljön. Vi har valt att ta fram dessa 
jackor i enbart svart med en diskret märkning  
på etiketter och detaljer. 

Vissa jackor har material som är vind-  
och vattenavvisande med andasfunktion, 
försedda med en speciell coating eller mem-
bran på insidan av yttertyget som stoppar  
vatten och vind samtidigt som de låter  
plagget andas.  

PRISER OCH FOTO. Alla priser i katalogen är rekommenderade cirka- 
priser, exkl moms. Kostnader för frakt tillkommer. Kostnad för tryck, 
brodyr och övrig bearbetning tillkommer. Producerad av Tg-h AB med 
hjälp av fotograferna Christian Forsling/Forsling Foto och Max Alm- 
Norell. Tryckt i Uddevalla hos Risbergs Adbox.



ANZAC FZ HOOD
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Välarbetad sweatshirt tillverkad i ett dubbel-stickat material med 
extra stretch för bästa komfort. Materialet är ett blandmaterial med 
bl.a certifierad återvunnen polyester. Sydda muddar i nederkant och 
ärmslut. Formsydd dubbelkrage. Hel dragkedja som går upp i kragen 
samt frontfickor med dekorativa svarta dragkedjor. Raglanärm och 
lite längre bakstycke för bästa passform. Dammodellen är något 
insvängd.

Material: 66% certifierad återvunnen polyester 
 26% rayon /4% polyester/ 4% elastan 
Vikt: 350 g/m²
Maskintvätt: 40°

REK. PRIS: 599 KR

ANZAC FZ COLLAR 
| 132512 | S-4XL
ANZAC LADY FZ COLLAR 
| 132513 | XS-XXL

990
Svart

Välarbetad huvtröja tillverkad i ett dubbel-stickat material med extra 
stretch för bästa komfort. Materialet är ett blandmaterial med bl.a 
certifierad återvunnen polyester. Sydda muddar i nederkant och ärm- 
slut. Formsydd huva med dubbla sömmar och dragsko. Hel dragked-
ja som går upp i kragen samt frontfickor med dekorativa svarta 
dragkedjor. Raglanärm och lite längre bakstycke för bästa passform.  
Dammodellen är något insvängd.

Material: 66% certified återvunnen polyester 
 26% rayon /4% polyester/ 4% elastan 
Vikt: 350 g/m²
Maskintvätt: 40°

REK. PRIS: 699 KR

ANZAC FZ HOOD 
| 132510 | S-4XL
ANZAC LADY FZ HOOD 
| 132511 | XS-XXL

990
Svart

990
Svart

990
Svart
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TULSA EXT. LADY 
| 131563 | XS-XXL

TULSA EXT. 
| 131562 | S-4XL

Softshelljacka med grå microfleece på insidan. Tillverkad i certi- 
ferad återvunnen polyester. Vind- och vatten avstötande (WP3000/
MVP3000). Avtagbar huva och justerbara ärmavslut. Elastisk dragsko 
i huva och nederkant. Bröst- och framficka samt innerficka. Drag- 
kedjor i avvikande färg. Jackan är efterhandlad med Bionic Finish Eco 
som ger en vattenavvisande effekt. Dammodellen är något insvängd.

Material: 100% certifierad återvunnen polyester 
 Bionic Finish Eco impregnering
Vikt: 290 g/m² 
Maskintvätt: 30°

REK. PRIS: 899 KR

BARLEE LADY HOOD JACKET 
| 131531 | XS-XXL

BARLEE HOOD JACKET 
| 131530 | S-4XL

Lättviktsjacka med ett vågliknande mönster av svetsade sömmar. 
Tillverkad i certifierad återvunnen polyester. Jackan är efter- 
behandlad med Bionic Finish Eco som ger en vattenavvisande effekt. 
Fast huva med kantband. Hel dragkedja som går upp i kragen samt 
frontfickor med dekorativa synliga dragkedjor. Resår i nederkant och 
ärmslut. Dammodellen är något insvängd.

Material: 100% certifierad återvunnen polyester,  
 Bionic Finish Eco impregnering  
Vaddering:  100% certifierad återvunnen polyester 
Maskintvätt: 30°

REK. PRIS: 999 KR

990
Svart

990
Svart

990
Svart

990
Svart



TULSA EXT.

BARLEE HOOD JACKET



BARLEE HOOD JACKET
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DUNDAS LADY JACKET 
| 131541 | XS-XXL

DUNDAS JACKET 
| 131540 | S-4XL

Kraftigt vadderad jacka vadderad jacka med fast luva, helfodrad med 
sydda breda kanaler. Tillverkad i certifierad återvunnen polyester 
som är vind och vattenavvisande (WP5000/MVP3000). Jackan är 
efterbehandlad med Bionic Finish Eco som ger en vattenavvisande 
effekt. Synlig hel dragkedja som går upp i kragen och frontfickor med 
dragkedja och ficklock. Tre st. innerfickor varav en med dragkedja. 
Dold kraftig resår runt huvöppning, nederkant och i ärmslut.  
Dammodellen är något insvängd.

Material: 100% certifierad återvunnen polyester,  
 Bionic Finish Eco impregnering 
Vaddering:  100% certifierad återvunnen polyester 
Foder:  100% certifierad återvunnen polyester 
Maskintvätt: 30°

REK. PRIS: 999 KR

DUNDAS LADY PARKA 
| 131543 | XS-XXL

DUNDAS PARKA 
| 131542 | S-4XL

Kraftigt vadderad parka med avtagbar luva, helfodrad med sydda bre-
da kanaler. Tillverkad i certifierad återvunnen polyester som är vind 
och vattenavvisande (WP5000/MVP3000). Jackan är efterbehandlad 
med Bionic Finish Eco som ger en vattenavvisande effekt. Dold hel 
dragkedja som går upp i kragen och frontfickor med dragkedja och 
ficklock. Tre innerfickor varav en med dragkedja. Kraftig dold resår 
runt huvöppning och extra mudd i ärmslut. Dammodellen är insvängd 
med dragsko i midjan för bästa passform.

Material: 100% certifierad återvunnen polyester,  
 Bionic Finish Eco impregnering
Vaddering:  100% certifierad återvunnen polyester 
Foder:  100% certifierad återvunnen polyester 
Maskintvätt: 30°

REK. PRIS: 1299 KR

990
Svart

990
Svart

990
Svart

990
Svart



DUNDAS PARKA

DUNDAS PARKA



DISCOVER MORE: T-SHIRTS & PIQUE

AUCKLAND EATON

STANFORD GIFFORD LYNTON

BENDIGO HILLSTONE



DISCOVER MORE: FLEECE & JACKETS

WILMINGTON MELTON HALFZIP MELTON FULLZIP

BAYSWATER ROCKINGHAM McKENZIE

STIRLING TULSA MOUNT WALL



DISCOVER MORE: JACKETS & PARKAS

GRAFTON MABEL WARWICK

EXPLORE GLENROY CROSSCUT

CARLTON HILL STONEFIELD STONEFIELD LADY



DISCOVER IT ALL: 

152023-599-0


