
ST710 Cotton Hooded Sweat
290 g/m², isoli 

 Økologisk 

Kvalitet: 100% økologisk bomuld (GOTS certificeret)

Oxford Grey: 85% organic cotton / 15% viscose (OCS-Blend certificeret) 

Vægt: 290 g/m²

Børstet isoli

Box: 25 stk.

ST710 Cotton Hooded Sweat er 1 ud af 3 sweatshirts vi kan tilbyde dig i økologisk bomuld. 
 

Den du ser her, er med hætte og kængurulomme. Vi tilbyder også en med rund hals, ST700 Cotton

Sweat og en med hætte, lynlås og kængurulomme, ST730 Cotton Hooded Zip.

Hætten er foret med single jersey. Løbegang er stukket med flatlock sting og snoren er 1,5 cm bred

med en lukket metal aglet i enden. Hullet til hættesnoren er rundt og er syet med en kraftig tråd og



tætte sting om et rigtigt snørehul. 
 

Trøjen har kængurulomme som går ned over ribben, det gør lommen en smule større og det giver

trøjen en fin detalje som du ikke ser på vores andre sweatshirts. Lommen og lommeåbningen er syet

på med flatlock. Der er trenser foroven og forneden i lommeåbningen for at gør lommen stærkere. 
 

Du ser også flatlock stikninger rundt i ærmegab, halskant, ærme og bundrib 
 

Ribben i bund og ærmer er en 2x2 rib bomuld/elastan vi har tilføjet elastan til ribben for at give den

mere fleksibilitet og en rib med elastan forbliver pænere efter vask.
 

Indersiden af stoffet er let børste for at give en blød og varm sweatshirt. 
 

ST710 Cotton Hooded Sweat er label free og har kun et lille størrelse label i venstre side af nakken.

Produktet er designet og produceret til at blive vasket mange gange uden at faconen og

farven ændres væsentligt. 
 

Hvorfor 100% bomuld?
 

1. Ingen sublimeringsproblemer.
 

2. Ingen polyester mod din hud.
 

3. Efterbehandlingen gør så Krymp og farveægtheden ligger tæt på det vi ser i bomuld/polyester mix.

  
 

Derfor er denne sweatshirt egnet til tryk, DTG og broderi. Mulighederne er mange og vi er her for at

hjælpe dig, med at træffe den bedste beslutning for dig og din virksomhed. 
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