
Product guide
Alla produkter kan fås med tryck.

Hållbarhet är viktigt för oss
Självklart är hela sortimentet testat och godkänt
Kontakta oss gärna om du vill veta merTESTED PRODUCTS

T-shirts
Kollektion



Schwarzwolf Rila T-shirt, herr

Funktionell T-shirt Schwarzwolf med
korta raglanärmar.
Den har Schwarzwolf-logotypen i 
nacken och
eleganta kontrastlinjer. Tillverkad av
bekvämt snabbtortkande material 
(100 % polyester) och lämpar sig  

Art.nr AJT040023

Schwarzwolf Rila T-shirt, herr

Funktionell T-shirt Schwarzwolf med
korta raglanärmar.
Den har Schwarzwolf-logotypen i 
nacken och
eleganta kontrastlinjer. Tillverkad av
bekvämt snabbtortkande material 
(100 % polyester) och lämpar sig  

Art.nr AJT050013

$$-50

Men`s HD TShirt

Art.nr CGPUI10

V Triblend/men T-Shirt

 ·130 g/m² ·50% polyester, 25% 
bomull, 25% viskos ·Silkeslen och 
mjuk Triblend single jersey ·Axel-
till-axelband ·V-ringning i samma 
tyg ·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA01142

V Triblend/women T-Shirt

 ·130 g/m² ·50% polyester, 25% 
bomull, 25% viskos ·Silkeslen och 
mjuk Triblend single jersey 
·Nackband ·V-ringning i samma tyg
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA01242

Sublimation T-Shirt - TM062

 ·140 g/m² ·100% polyester 
·Extremt tålig, mjuk och skrynkelfri
(single jersey) ·Axel-till-axelband 
·Halsringning i samma tyg 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA01342

Sublimation T-Shirt Women - TW063

 ·140 g/m² ·100% polyester 
·Extremt tålig, mjuk och skrynkelfri
(single jersey) ·Nackband 
·Halsringning i samma tyg 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA01442

#E150 T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% bomull, 
förkrympt och ringspunnen ·Ribbad
rundringning med elastan 
·Nacktband ·Rörkonstruktion 
·Tvättbar upp till 40° C ·Regular Fit.

Art.nr FA01542

Sida: 1MEC Gruppen AB
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#E150 /women T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% bomull, 
förkrympt och ringspunnen ·Ribbad
rundringning med elastan ·Necktape
·Sidosömmar ·Tvättbar upp till 40°
C ·Medium Fit.

Art.nr FA01642

Inspire LSL T /men T-Shirt

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull
(kammad och ringspunnen) ·Mjuk 
jersey med lyxig känsla ·Tunn 
ribbad halsringning ·Axel-till-
axelband ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - idealisk för enkel 
ommärkning ·Tvättbar upp till 40° C
·Medium Fit.

Art.nr FA01742

Inspire LSL T /women T-Shirt

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull
(kammad och ringspunnen) ·Mjuk 
jersey med lyxig känsla ·Tunn 
ribbad bred U-ringning ·Axel-till-
axelband ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - idealisk för enkel 
ommärkning ·Tvättbar upp till 40° C
·Medium Fit.

Art.nr FA01842

#E190 T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% bomull, 
förkrympt och ringspunnen ·Tunn 
ribbad rundringning ·Nackband 
·Rörkonstruktion ·Tvättbar upp till 
40° C ·Regular Fit.

Art.nr FA01942

#E190 /women T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% bomull, 
förkrympt och ringspunnen ·Tunn 
ribbad rundringning ·Nackband 
·Sidosömmar ·Tvättbar upp till 40°
C ·Medium Fit.

Art.nr FA02042

Inspire Plus T /men T-Shirt

 ·175 g/m² ·100% ekologisk bomull
(kammad och ringspunnen) ·Mjuk 
jersey med lyxig känsla ·Tunn 
ribbad halsringning ·Axel-till-
axelband ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - idealisk för enkel 
ommärkning ·Tvättbar upp till 40° C
·Medium Fit.

Art.nr FA02342

Inspire Plus T /women T-Shirt

 ·175 g/m² ·100% ekologisk bomull
(kammad och ringspunnen) ·Mjuk 
jersey med lyxig känsla ·Tunn 
ribbad halsringning ·Axel-till-
axelband ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - idealisk för enkel 
ommärkning ·Tvättbar upp till 40° C
·Medium Fit.

Art.nr FA02442

Inspire Tank T /men

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull
(kammad och ringspunnen) ·Mjuk 
jersey med lyxig känsla ·Tunn 
ribbad halsringning och ärmhål 
·Sidosömmar ·B&C No Label - 
idealisk för enkel ommärkning 
·Tvättbar upp till 40° C ·Medium Fit.

Art.nr FA02542

Sida: 2MEC Gruppen AB
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Inspire Tank T /women

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull
(kammad och ringspunnen) ·Mjuk 
jersey med lyxig känsla ·Tunn 
ribbad halsringning och ärmhål 
·Sidosömmar ·B&C No Label - 
idealisk för enkel ommärkning 
·Tvättbar upp till 40° C ·Medium Fit.

Art.nr FA02642

Adult Heavyweight Tee

 ·207 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Mjukt urtvättat färgat plagg
·Nack- och axel-till-axel band 
·Dubbelnålssydda kanter och fållar 
·Varje Comfort Colors-produkt är 
unik ·Färgprocessen ger kläderna ett
modernt, vintageutseende och en 
extremt mjuk känsla ·Pga 

Art.nr FA10003

Unisex Fine Jersey T-Shirt

 ·146 g/m² ·100% bomull, kammad
och ringspunnen ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester; Ash 
Grey: 99% bomull, 1% polyester 
·Ribbad halsringning ·Axel-till-
axelband ·Dubbelnålsfållad ärm och
nederkant.

Art.nr FA10007

Unisex Long and Lean Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Hög stygntäthet för mjukare
tryckyta ·Ribbad krage ·Axel-till-axel
band ·Sidosömmar ·Sprund i sidorna
och 5,1 cm längre bakstycke 
·Dubbelnålssydda ärmhål och 
nederkant ·Figurnära ·Avrivbar 
etikett.

Art.nr FA10008

Hammer Adult T-Shirt

 ·203 g/m² ·100% bomull ·Sömlös 
halsringning (utan toppstygn) ·Axel-
till-axelband ·Dubbelnålsöm på ärm
och nederkant ·Quarter-turned för 
att minska veck ·Avrivbar etikett 
·Classic fit.

Art.nr FA10009

Ladies 3/4 Sleeve Stretch Tee

 ·195 g/m² ·90% ringspunnen 
kammad bomull, 10% elastan ·Full 
feeder elastan som ger en mjuk yta
och bättre stabilitet ·Enzymtvättad 
·Ribbad halsringning med lycra 
·Förstärkta axlar ·Dubbelsömnad.

Art.nr FA10054

Spiral Tie Dye T-Shirt

Art.nr FA10072

Ladies` Midweight V-Neck Tee

 ·185 g/m² ·100% krympfri bomull 
·Mjukt urtvättat färgat plagg ·Nack-
och axel-till-axel band ·V-ringad 
·Holkärm ·Dubbelnålsfållad ärm- och
nederkant ·Sidsömmar ·Semi-fitted 
·Varje Comfort Colors-produkt är 
unik ·Färgprocessen ger kläderna ett
modernt, vintageutseende och en 

Art.nr FA10103

Sida: 3MEC Gruppen AB

T-shirt kollektion



Women`s Fine Jersey T-Shirt

 ·146 g/m² ·100% bomull, kammad
och ringspunnen ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester ·Ribbad
halsringning ·Axel-till-axelband 
·Dubbelnålsfållad ärm och 
nederkant.

Art.nr FA10107

Long and Lean Raglan LS Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Hög stygntäthet för mjukare
tryckyta ·Ribbad krage ·Axel-till-axel
band ·Raglanärm ·Sidosömmar 
·Sidoslitsar och 5,1 cm längre 
bakstycke ·Dubbelnålssydd ärm- och
nederkant ·Figurnära ·Avrivbar 
etikett.

Art.nr FA10108

Hammer Adult Long Sleeve T-Shirt

 ·203 g/m² ·100% bomull ·Sömlös 
halsringning (utan toppstygn) ·Axel-
till-axelband ·Ribbade muddar 
·Dubbelnålsöm på nederkant 
·Quarter-turned för att minska veck
·Avrivbar etikett ·Classic fit.

Art.nr FA10109

Women`s Superstar Tee

 ·150 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen Bomull ·Charcoal och 
Heather Grey Melange: 90% Bomull,
10% viskos ·Single Jersey med 
super-mjuk persikofinish 
·Rundringad i 1x1 ribb ·Grin stitch-
detalj vid nederkant och ärmkanter 
·Modern, smalare passform ·Märket i

Art.nr FA10148

Ladies Interlock T-Shirt

 ·220 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Långfibrig bomull 
·Dubbel förkrympning 
·Enzymtvättad och siliconbehandlad
för en mjukare och finare yta 
·Ribbad halsringning med lycra 
·Dubbelsömmar.

Art.nr FA10154

Rainbow Tie Dye T-Shirt

 ·165 g/m² ·100% bomull (jersey) 
·Open-end garn ·Modern batik t-
shirt ·Nack- och skulderband 
·Dubbelsöm på ärmar och nederkant
·Tubkonstruktion ·Handfärgad med
utmärkt färgäkthet ·Klädesplagget 
krymper under färgningprocessen, 
beställ alltid en större storlek.

Art.nr FA10172

Chloé T-Shirt Organic Cotton/Tencel

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·120 
g/m² ·50% Tencel®, 50% ekologisk
bomull, ringspunnen och kammad 
·Vid rund hals ·Fladdermusärmar 
med dubbelnålssydda fållar ·Mittsöm
på övre delen av ryggen ·Lång 
längd, lös passform ·Enkel 

Art.nr FA10185

T-Shirt

 ·215 g/m² (Vit: 210 g/m²) ·100% 
kammad ringspunnen Bomull ·Nack-
och skulderband ·Elastisk 
halsringning ·Dubbelsöm på ärmar 
och nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA10200

Sida: 4MEC Gruppen AB
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Super Premium Tee

 ·205 g/m² (White: 190 g/m²) 
·100% Bomull (Belcoro® garn), 
(Ash: 99% Bomull, 1% polyester; 
Heather Grey: 97% Bomull, 3% 
polyester) ·Krage med ribbat band 
·Nack- och skulderband ·Dubbelsöm
på krage ·Ärrmkanter och nederkant
·Tubkonstruktion.

Art.nr FA10201

Adult Lightweight Tee

 ·163 g/m² ·100% krympfri bomull 
·Mjukt urtvättat färgat plagg ·Nack-
och axel-till-axel band 
·Dubbelnålsfållad ärm- och 
nederkant ·Varje Comfort Colors-
produkt är unik ·Färgprocessen ger
kläderna ett modernt, 
vintageutseende och en extremt 

Art.nr FA10203

Women`s Deep V-Neck Jersey T-Shirt

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Djup V-
ringning ·Längre kroppslängd 
·Sidosömmar.

Art.nr FA10206

Unisex Fine Jersey V-Neck T-Shirt

 ·146 g/m² ·100% bomull, kammad
och ringspunnen ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester ·Axel-
till-axelband ·Original V-ringad 
·Ribbad halsringning 
·Dubbelnålsfållad ärm och 
nederkant.

Art.nr FA10207

Women`s Tri-Blend Tee

 ·159 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad, ringspunnen bomull, 25%
viskos ·Hög stygntäthet för mjukare
tryckyta ·Ribbad krage ·Axel-till-axel
band ·Dubbelnålssydd ärmkant och 
rundad nederkant ·Sidosömmar 
·Semi-fitted ·Avrivbar etikett.

Art.nr FA10208

Ultra Cotton Adult T-Shirt

 ·203 g/m² (Vit: 193 g/m²) ·100% 
Bomull (Ash: 99% Bomull 1% 
polyester, Sport Grey: 90% Bomull
10% polyester) ·Dark Heather, 
Heather Cardinal, Heather Navy, 
Safety Orange, Safety rosa, Safety
Green-Yellow: 50% Bomull 50% 
polyester) ·Nack- och skulderband 

Art.nr FA10209

Inspire T/men T-Shirt

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull,
kammad och ringspunnen ·Single 
Jersey ·Smal ribbad krage ·Axel-till-
axelband ·Dubbelnålssydda ärmar 
och nederkant ·Sidosömmar ·B&C 
No Label - enkel omprofilering 
·Mycket slät och jämn yta som ger 
ljusa och skarpa tryckresultat 

Art.nr FA10242

Ringspun Premium T

 ·195 g/m² (Vit: 190 g/m²) ·100% 
kammad och ringspunnen bomull 
(single jersey) ·Axel-till-axelband 
·1x1 ribbad halsringning i 
bomull/elastan ·Täckande 
dubbelnålsstygn på framsidan av 
halsringningen ·Dubbelnålssydd 
toppsöm på ärm och nederkant 

Art.nr FA10301

Sida: 5MEC Gruppen AB
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Ladies` Lightweight Fitted Tee

 ·163 g/m² ·100% krympfri bomull 
·Mjukt urtvättat färgat plagg ·Nack-
och axel-till-axel band ·Holkärm 
·Dubbelnålsfållad ärm- och 
nederkant ·Sidosömmar ·Figurnära 
·Varje Comfort Colors-produkt är 
unik ·Färgprocessen ger kläderna ett
modernt, vintageutseende och en 

Art.nr FA10303

Shawn Oversized Crew Neck

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single jersey med tydlig 
struktur ·Smal ribbad rundringning 
(ofållad) ·Liten framficka på vänster
bröst ·Dekorativa kedjestygn runt 
hals och nederkant ·Sidsömmar 
·Ofållad nederkant.

Art.nr FA10305

Women`s Poly-Cotton T-Shirt

 ·122 g/m² ·50% kammad och 
ringspunnen bomull, 50% polyester
·Axel-till-axelband ·Ribbad 
halsringning ·Blindstygn på ärmfåll 
·Dubbelnålsfållad nederkant.

Art.nr FA10307

Women`s Superwash® 60º T-Shirt Fashion Fit

 ·160 g/m² ·65% polyester, 35% 
ringspunnen, kammad bomull ·1x1 
ribbad halsringning ·Nack- och 
axelband i samma tyg 
·Dubbelnålssydd ärm- och 
nederkant ·Tvättbar upp till 60°C 
·Avrivbar etikett ·Modern passform 
·Perfekt för alla typ av dekoration 

Art.nr FA10311

Ladies LS Interlock T-Shirt

 ·220 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Långfibrig bomull 
·Tjock kvalité ·Enzym och silikon 
tvätt för en mjukare och slätare yta
·Ribbad halsringning i Lycra ·Dubbla
sömmar ·Figurnära.

Art.nr FA10354

Larry Triblend Men`s Favourite T-Shirt

 ·140 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad bomull, 25% viskos ·Rund
hals med ribbstickad krage 
·Nackband ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydda ärmslut och fåll 
·Neutral storleksetikett i nacken 
·Medium fit.

Art.nr FA10385

Lady-Fit Ringspun Premium T

 ·195 g/m² (Vit: 190 g/m²) ·100% 
kammad och ringspunnen bomull 
(single jersey) ·Axel-till-axelband 
·1x1 ribbad halsringning i 
bomull/elastan ·Täckande 
dubbelnålsstygn på framsidan av 
halsringningen ·Dubbelnålssydd 
toppsöm på ärm och nederkant 

Art.nr FA10401

Ladies Lightweight Racerback Tank Top

 ·163 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Mjukt urtvättad efter 
konfektion ·Kantade ärmhål och hals
i samma tyg ·Dubbelnålsfållad hals,
ärmhål och nederkant ·Sidosömmar
·Halvt figurnära 
·Infärgningsprocessen ger kläderna
ett modernt, vintageutseende och 

Art.nr FA10403

Sida: 6MEC Gruppen AB
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Sharon Oversized Crew Neck

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single jersey med tydlig 
struktur ·Djup smal ribbad 
rundringning (ofållad) ·Dekorativa 
kedjestygn runt hals och nederkant
·Sidsömmar ·Ofållad nederkant.

Art.nr FA10405

Unisex Poly-Cotton T-Shirt

 ·122 g/m² ·50% kammad och 
ringspunnen bomull, 50% polyester
·Axel-till-axelband ·Ribbad 
halsringning ·Blindstygn på ärmfåll 
·Dubbelnålsfållad nederkant.

Art.nr FA10407

Superwash® 60º T-Shirt Fashion Fit

 ·160 g/m² ·65% polyester, 35% 
ringspunnen, kammad bomull ·1x1 
ribbad rundringning ·Nack- och 
axelband i samma tyg 
·Dubbelnålssydd ärm- och 
nederkant ·Tvättbar upp till 60°C 
·Avrivbar etikett ·Modern passform 
·Perfekt för alla typ av dekoration 

Art.nr FA10411

Mens 1x1 Rib Granddad

 ·250 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull  ·Heather Grey: 
85% bomull, 15% viskos  ·Enzym 
och silikon tvätt för en mjukare och
slätare yta  ·Hög ribbstickad 
kvalitet, 1x1 ·Halsringning i samma
tyg ·Knappslå  ·Figurnära

Art.nr FA10454

Nancy Triblend Women`s Favourite T-Shirt

 ·140 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad bomull, 25% viskos ·Rund
hals med ribbstickad krage 
·Nackband ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydda ärmslut och fåll 
·Neutral storleksetikett i nacken 
·Medium fit.

Art.nr FA10485

Valueweight Vest Lady-Fit

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
Bomull, Heather Grey: 97% Bomull,
3% polyester ·Formade Sidosömmar
för en kvinnlig passform ·Samma 
tyg runt hals och ärmhål ·Fin stickad
för en större tryckbarhet.

Art.nr FA10501

Sharon Oversized Long Sleeve

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single jersey med tydlig 
struktur ·Djup smal ribbad 
rundringning (ofållad) ·Liten 
framficka på vänster bröst 
·Dekorativa kedjestygn runt hals 
och nederkant ·Längre ryggparti 
med central söm ·Sidsömmar 

Art.nr FA10505

Ladies 2x1 Rib Tank Top

 ·195 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen Bomull ·2x1 ribbad 
utsmyckning ·Linne ·Sidosömmar.

Art.nr FA10506

Sida: 7MEC Gruppen AB
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Women`s Tri-Blend Crew Neck T-Shirt

 ·125 g/m² ·50% bomull, 25% 
polyester, 25% viskos ·Axel-till-
axelband ·Ribbad halsringning 
·Blindstygn på ärmfåll 
·Dubbelnålsfållad nederkant.

Art.nr FA10507

Premium Cotton Adult T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% Bomullsjersey, 
Förkrympt (Sport Grey: 90% 
Bomull, 10% Polyester) ·Inlagd 
Ribbstickad 7/8 krage utan söm 
·Nackband och band på axlarna 
·Euro fit- axlar och ärmhål 
·Dubbelnålssömnade ärmar samt 
nederkant ·Quarter-turned för att 

Art.nr FA10509

Ladies 1x1 Rib Grandma

 ·250 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Heather Grey: 
85% bomull, 15% viskos ·Enzym 
och silikon tvätt för en mjukare och
slätare yta ·Hög ribbstickad kvalitet,
1x1 ·Halsringning i samma tyg 
·Knappslå ·Figurnära.

Art.nr FA10554

Unisex Tri-Blend Track T-Shirt

 ·125 g/m² ·50% bomull, 25% 
polyester, 25% viskos ·Axel-till-
axelband ·Ribbad halsringning 
·Blindstygn på ärmfåll 
·Dubbelnålsfållad nederkant.

Art.nr FA10607

Adult Curve Tee

 ·170 g/m² ·100% polyester 
·Fukttransporterande egenskaper 
·Antimikrobiella egenskaper ·Axel-
till-axelband ·Dubbelnålsydd ärm 
och nederkant ·Sidosömmar 
·Rundad nederkant ·Avrivbar etikett
·Klassisk passform.

Art.nr FA10608

Gildan Ladies Softstyle® Tank Top

 ·144-153 g/m² ·100% ringspunnen
Bomull (Sport Grey 90% Bomull, 
10% Polyester) ·Deluxe 30 s mjukt
Design garn ·Breda axelband 
·Ribbstickad utsmyckning fästad 
runt halsringningen och ärmhålen 
·Tapered fit, med stilig 
sidosömsdetaljer ·Dubbelnålssöm på

Art.nr FA10609

Luxury Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull (Single Jersey) 
·Långfibrig bomull ·Dubbelt 
förkrympt ·Enzymtvättad ·Nack- och
skulderband ·Dubbelsömmar 
·Perfekt passform.

Art.nr FA10654

Mia Women`s Organic Fitted Longtop

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% bomull, kammad 
ringspunnen single jersey ·Djup 
halsringning och ärmhål med fint 
ribbstickad kant ·Sidosömmar, 
dubbla sömmar på nederkant 
·Längre längd ·Figursydd ·Neutral 

Art.nr FA10685

Sida: 8MEC Gruppen AB
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Strap T Lady-Fit

 ·220 g/m² (Vit: 210 g/m²) ·100% 
Bomull ·Längre kroppslängd 
·Spaghetti linne ·1x1 ribbad 
utsmyckning ·Ribbstickad runt 
halsringning och ärmhål ·Höft längd.

Art.nr FA10701

Daisy Racerback Top

 ·150 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Supermjukt och silkeslent 
blandat tyg ·Djup rundringning 
·Ofållad halsringning med påsydda 
band ·Racerback ·Lediga ärmhål 
·Sidsömmar ·Lätt att tvätta 
·Behöver nästan ingen strykning.

Art.nr FA10705

Unisex Fine Jersey Tank

 ·ODEKORERADE AMERICAN 
APPAREL KLÄDER ÄR INTE 
AVSEDDA FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING. 
·146 g/m² ·100% bomull, kammad
och ringspunnen ·Halsringning och 
ärmhål i samma tyg 
·Dubbelnålsfållad nederkant.

Art.nr FA10707

Women`s Freedom Tee

 ·136 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Hög sömtäthet för jämnare 
tryckyta ·Ribbad U-ringning 
·Nackband ·Avfallande axel 
·Sidosömmar ·Avsmalnande nedtill 
·Avrivbar etikett ·Lös passform.

Art.nr FA10708

Gildan Mens Softstyle® Long Sleeve Tee

 ·144-153 g/m² ·100% förkrympt 
bomullsjersey (Sport Grey: 90% 
Bomull, 10% Polyester) ·Deluxe 30
s mjuk tråd ·Dubbelnålssydd 3/4 
krage utan söm ·Nackband och band
vid axlarna ·Framskurna axlar för en
bättre passform ·Fållade ärmslut 
·Dubbelnålssömnade ärmar samt 

Art.nr FA10709

Ladies Luxury Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull (Single Jersey) 
·Långfibrig bomull ·Dubbelt 
förkrympt ·Enzymtvättad ·Nack- och
skulderband ·Dubbelsömmar 
·Skräddarsydd passform.

Art.nr FA10754

Louise - Women`s Fitted Top

 ·155 g/m² ·100% bomull, kammad
ringspunnen single jersey 
·Halsringning och ärmhål i samma 
tyg ·Sidosömmar, dubbla sömmar 
på nederkant ·Figurnära ·Neutral 
storleksetikett i nacken.

Art.nr FA10785

David Oversized Crew Neck

 ·150 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Supermjukt och silkeslent 
blandat tyg ·Rund halsringning 
·Ofållad halsringning med påsytt 
band ·Sidsömmar ·Lätt att tvätta 
·Nästan strykfri.

Art.nr FA10805

Sida: 9MEC Gruppen AB

T-shirt kollektion



Women`s Tri-Blend Racerback Tank

 ·125 g/m² ·50% bomull, 25% 
polyester, 25% viskos 
·Overlocksömmar runt hals, ärmhål
och nederkant ·Rundad nederkant.

Art.nr FA10807

Gildan Mens Softstyle® V-Neck T-Shirt

 ·144-153 g/m² ·100% 
Bomullsjersey, förkrympt (Sport 
Grey: 90% Bomull, 10% Polyester;
alla Heather färger: 35% Bomull, 
65% polyester) ·Deluxe 30 s 
Softstyle®  ·3/4 ribbstickad krage 
·Nackband och axlar ·V-ringad ·Euro
Design fit, nacke/axlar/Ärm 

Art.nr FA10809

Long Sleeve Fashion Sof-Tee

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Dubbelf förkrymt 
bomull ·Axel-till-axel-band ·2 lager 
krage med elastan ·Elastiska 
ärmmuddar ·Dubbelnålsydd.

Art.nr FA10854

Jesse Unisex Baseball T-Shirt

 ·140 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad bomull, 25% viskos ·Rund
hals med ribbstickad krage 
·Nackband ·Flatlocksstygn på 
raglanärmar ·Kontrastfärgade ¾-
ärmar ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydda ärmslut och fåll 
·Neutral storleksetikett i nacken 

Art.nr FA10885

Original V-Neck T

 ·145 g/m² (Vit: 135 g/m²) ·100% 
bomull ·Ljusgrå: 97% bomull, 3% 
polyester ·Finstickad för större 
tryckbarhet ·Ribbad V-ringning 
·Nackband i samma tyg ·Dubbelsöm
på ärm och nederkant.

Art.nr FA10901

Daisy Oversized Crew Neck

 ·150 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Supermjukt och silkeslent 
blandat tyg ·Modern vid 
rundringning ·Ofållad halsringning 
med påsytt band ·Sidsömmar ·Lätt 
att tvätta ·Nästan strykfri.

Art.nr FA10905

Unisex Tri-Blend Tank Top

 ·125 g/m² ·50% bomull, 25% 
polyester, 25% viskos ·Halsringning
och ärmhål i samma tyg 
·Dubbelnålsfållad nederkant

Art.nr FA10907

Women`s Freedom Sleeveless Tee

 ·136 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Hög sömtäthet för jämnare 
tryckyta ·Dubbelnålsydd ärmhål och
nederkant ·Böjd nederkant bak 
·Avrivbar etikett ·Löst A-linjeformad.

Art.nr FA10908

Sida: 10MEC Gruppen AB
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Ladies Softstyle® V-Neck T-Shirt

 ·144-153 g/m² ·100% Bomull, 
förkrympt tröja (Sport Grey: 90% 
Bomull, 10% polyester; alla Heather
färger: 35% Bomull, 65% polyester)
·Deluxe 30 s mjukt Design garn 
·Non-topsömnad 1/2 ribbstickad 
krage ·Nackband och axlar ·V-ringad
·Tapered fit, med stiliga 

Art.nr FA10909

Jessica Women`s Baseball T-Shirt

 ·140 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad bomull, 25% viskos ·Rund
hals med ribbstickad krage 
·Nackband ·Flatlocksstygn på 
raglanärmar ·Kontrastfärgade ¾-
ärmar ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydda ärmslut och fåll 
·Neutral storleksetikett i nacken

Art.nr FA10985

Original Long Sleeve T

 ·145 g/m² (Vit: 135 g/m²) ·100% 
bomull ·Ljusgrå: 97% bomull, 3% 
polyester ·Finstickad för större 
tryckbarhet ·Ribbad V-ringning 
·Nackband i samma tyg ·Dubbelsöm
på ärm och nederkant.

Art.nr FA11001

Clive Long Sleeve

 ·170 g/m² ·95%ringspunnet och 
kammad bomull, 5% elastan ·Slät 
yta som är utmärkt för tryck 
·Smalribbad halsringning 
·Kontrastfärgat nackband 
·Förstärkta axelsömmar 
·Sidsömmar.

Art.nr FA11005

3/4 Sleeve Contrast Raglan T-Shirt

 ·195 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·1x1 ribb ·3/4 
raglanärm och krage i kontrastfärg 
·Sidosömmar.

Art.nr FA11006

Unisex Baby Thermal LS T-Shirt

 ·180 g/m² ·100% bomull, kammad
och ringspunnen ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester 
·Halsringning kantad i samma tyg 
·Ribbade muddar ·Flatlocksömmar 
på muddar, sidosöm, ärmslut samt 
runt ärmhål ·Overlockfållad 
nederkant ·Kommer in under våren

Art.nr FA11007

Women`s Freedom Tank

 ·136 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Hög sömtäthet för en 
jämnare tryckyta ·Kantade ärmhål 
och hals i samma tyg ·Racer back 
(brottarlinne) ·Sidosömmar 
·Dubbelnålsydd nederkant ·Rundat 
bakstycke ·Löst A-linjeformad.

Art.nr FA11008

Premium Cotton Adult V-Neck T-Shirt

 ·185 g/m² (Vit: 180 g/m²) ·100% 
förkrymt bomullsjersey (Sport Grey:
90% bomull, 10% polyester) ·V-
ringad ·Nackband och band på 
axlarna ·Dubbelnålssömnade ärmar
samt nederkant.

Art.nr FA11009

Sida: 11MEC Gruppen AB
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Raw Edge Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen och
kammad bomull ·Single jersey 
·Krympfri ·Bredare halsringning i 
samma tyg med ofållad kant ·Axel-
till-axelband ·Välsittande lös 
passform.

Art.nr FA11054

Women`s Jersey LS Crop Top

 ·203 g/m² ·93% bomull 
(ringspunnen och kammad) 7% 
elastan ·Heather Grey: 87% bomull,
8% polyester, 5% elastan ·Bred 
halsringning ·Dubbelnålsfållad hals,
ärm och nederkant ·Figurnära 
·Kommer in under våren 2018!

Art.nr FA11107

Women`s Stretch 3/4 Sleeve Tee

 ·146 g/m² ·57% kammad och 
ringspunnen bomull, 38% polyester,
5% elastan ·Hög sömtäthet för en 
jämnare tryckyta ·Båthals kantad i 
samma tyg ·Sidosömmar 
·Dubbelnålsydd ärm- och nederkant
·Avrivbar etikett ·Figurformad.

Art.nr FA11108

Too Chic/women Top

 ·150 g/m² ·100 % ringspunnen 
bomull ·Förkrympt ·Single Jersey 
gjord av slubgarn ·Ser ut som 
melerat tyg ·Smal ribbad kant runt
halsringningen ·Kortärmad ·Trendig
axel med uppfäst ärm ·Sidosömmar
·Dekorativ söm vid nederkanten.

Art.nr FA11142

Women`s "Black Label" Tencel® T

 ·150 g/m² ·100% lyocell (Tencel®,
single jersey) ·Klätt material med 
subtil glans och mjukhet ·Bred 
halsringning med smal kant 
·Avrivbar etikett ·Kort ärm ·Rak 
nederkant med sprund i sidorna 
·Lätt A-formad Box fit t-shirt.

Art.nr FA11148

Ladies Raw Edge Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen och
kammad bomull ·Single jersey 
·Krympfri ·Bredare halsringning i 
samma tyg med ofållad kant ·Axel-
till-axelband ·Välsittande lös 
passform.

Art.nr FA11154

Lily Viscose-Cotton T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·70% viskos (fr 
bambucellulosa), 30% organisk 
bomull (kammad ringspunnen single
jersey) ·Rund hals med ribbstickad 
krage, nackband ·Sidosömmar, 
dubbla sömmar på ärm och 

Art.nr FA11185

Unisex Poly-Cotton 3/4 Sleeve Raglan T-Shirt

 ·122 g/m² ·50% bomull 
(ringspunnen och kammad), 50% 
polyester ·Ribbad halsringning ·3/4 
raglanärmar ·Dubbelnålsfållade 
ärmkanter ·Overlockfållad nederkant

Art.nr FA11207

Sida: 12MEC Gruppen AB
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Women`s Stretch Tank

 ·146 g/m² ·57% kammad och 
ringspunnen, 38% polyester, 5% 
elastan ·Hög sömtäthet för jämnare
tryckyta ·Kantade ärmhål och hals i
samma tyg ·Sidosömmar 
·Dubbelnålsydd nederkant ·Avrivbar
etikett ·Figuranpassad.

Art.nr FA11208

Roll-Up Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen och
kammad bomull ·Single jersey 
·Krympfri ·Bredare halsringning med
smal kant ·Axel-till-axelband 
·Upprullade ärmar ·Välsittande lös 
passform.

Art.nr FA11254

Aden Men`s LS Henley T-Shirt

 ·140 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad bomull, 25% viskos ·Rund
hals med ribbstickad krage 
·Nackband ·Knappslå med 3 knappar
(2 ton-i-ton, 1 kontrastfärgad) 
·Sidosömmar ·Dubbelnålsöm på 
ärmslut och nederkant ·Neutral 
storleksetikett i nacken ·Medium fit.

Art.nr FA11285

Janet Crew Neck Women

 ·155 g/m² ·100% OCS-certifierad 
ekologisk, ringspunnen och kammad
bomull (single jersey) ·Axel-till-axel
band ·Ribbad rundringning med 
elastan ·Modern bred halsringning 
·Förstärkta axelsömmar ·Sidsömmar
·Regular Fit.

Art.nr FA11305

2x1 Rib Racerback Tank Top

 ·195 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·2 x 1 ribb 
·Racer back (brottarlinne) 
·Sidosömmar ·Längre kroppslängd.
·

Art.nr FA11306

Women`s Sublimation T-Shirt

 ·152 g/m² ·100% polyester ·Axel-
till-axel band ·Ribbad halsringning 
·Dubbelnålsfållad ärm- och 
nederkant ·Sidosömmar

Art.nr FA11307

Women`s Scoop Back V

 ·150 g/m² ·100% bomull (single 
jersey) ·V-ringad fram och urringad
bak ·Kan bäras bakvänd 
·Smalribbad hals ·Avrivbar etikett.

Art.nr FA11348

Ladies Roll-Up Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen och
kammad bomull ·Single jersey 
·Krympfri ·Bredare halsringning med
smal kant ·Axel-till-axelband 
·Upprullade ärmar ·Välsittande lös 
passform.

Art.nr FA11354

Sida: 13MEC Gruppen AB
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Cecil Unisex LS Hooded T-Shirt

 ·140 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad bomull, 25% viskos 
·Ofodrad huva ·Nackband 
·Flatlockssydda raglanärmar  
·Sidosömmar ·Dubbelnålsöm på 
ärmslut och nederkant ·Neutral 
storleksetikett i nacken ·Medium fit.

Art.nr FA11385

Triblend Racerback Tank Top

 ·128 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos (tri-blend) ·Linne med sportig
rygg ·Sidosömmar ·Längre 
kroppslängd ·Modernt skuren.

Art.nr FA11406

Women`s Sublimation Classic V-Neck T-Shirt

 ·152 g/m² ·100% polyester ·Axel-
till-axel band ·Ribbad V-ringning 
·Dubbelnålsfållad ärm-och 
nederkant ·Sidosömmar

Art.nr FA11407

Women`s Tri-Blend Racerback Tank

 ·159 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos ·Rundringning och ärmhål i 
samma tyg ·Avtrivbar ™ etikett 
·Sidosöm ·Rundad nederkant med 
dubbelsöm ·Silhuett semi-fitted.

Art.nr FA11408

Ringer Tee

 ·160 g/m² ·100% kammad bomull 
(single jersey) ·Långfibrig bomull 
·Dubbelt förkrympt ·Axel till axel-
band ·Kontrastfärgad ribb på ärm 
och hals ·Ledig passform.

Art.nr FA11454

Pierre Men`s Round Neck T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·100% kammad bomull 
·Figurnära, rundringad t-shirt ·Smal
ribbad hals ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydd ärm-och nederkant
·Enkel ommärkning.

Art.nr FA11485

Clive Crew Neck

 ·170 g/m² ·95% ringspunnen 
kammad bomull, 5% elastan ·Smal 
ribbad krage ·Kontrastfärgat 
nackband ·Förstärkta axelsömmar 
·Smala ärmfållar ·Sidsömmar ·Body
Fit.

Art.nr FA11505

Sheer Racerback Tank Top

 ·135 g/m² ·98% kammad 
ringspunnen bomull, 2% elastan 
·Racer back top (brottnarlinne) 
·Smal ribbad kant runt halsringning
och ärmöppning ·Stretch Fit ·Längre
kroppslängd ·Sidosömmar.

Art.nr FA11506

Sida: 14MEC Gruppen AB
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Unisex Sublimation T-Shirt

 ·152 g/m² ·100% polyester ·Axel-
till-axel band ·Ribbad halsringning 
·Dubbelnålsfållad ärm- och 
nederkant ·Sidosömmar

Art.nr FA11507

Adult Fashion Basic Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Heather Grey: 90% bomull,
10% polyester; alla andra Heather-
och Neonfärger: 35% bomull, 65%
polyester ·Axel-till-axel band och 
sömnad liten krage ·TearAway™ 
märke ·Dubbelnålssydda ärmar och
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA11508

Men-Only T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
förkrympt bomull ·Single Jersey 
·1x1 ribb kant med krage i samma 
tyg ·Dubbelnålssömnade ärmkanter
och nederkant ·Tight fit med 
Sidosömmar.

Art.nr FA11542

Ladies Ringer Tee

 ·160 g/m² ·100% kammad bomull 
(single jersey) ·Långfibrig bomull 
·Dubbelt förkrympt ·Axel till axel-
band ·Kontrastfärgad ribb på ärm 
och hals ·Ledig passform.

Art.nr FA11554

Baseball Longsleeve T

 ·160 g/m² ·100% Bomull ·1x1 
nackband gjord av lycra i 
kontrastfärg ·Långa Raglanärmar i 
kontrastfärg ·Dubbelnålssömnad 
halsringning ·Ärmkanter och 
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA11601

Clive V-neck

 ·170 g/m² ·95% ringspunnen 
kammad bomull, 5% elastan ·Smal 
ribbad krage ·Kontrastfärgat 
nackband ·Förstärkta axelsömmar 
·Smala ärmfållar ·Sidsömmar ·Body
Fit.

Art.nr FA11605

Unisex Sublimation V-Neck T-Shirt

 ·152 g/m² ·100% polyester ·Axel-
till-axel band ·Ribbad V-ringning 
·Dubbelnålsfållad ärm-och 
nederkant ·Sidosömmar

Art.nr FA11607

Baseball Tee Long Sleeve

 ·185 g/m² ·100% kammad bomull 
·Långfibrig bomull ·Dubbelf 
förkrympt ·Elastisk halsringning i 
samma tyg ·Axel till axel-band 
·Raglanärmar med mudd.

Art.nr FA11654

Sida: 15MEC Gruppen AB
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Cecilia Women`s Sleeveless Hooded T-Shirt

 ·140 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad bomull, 25% viskos 
·Ofodrad huva ·Kantade ärmhål i 
samma tyg ·Sidosömmar 
·Känguruficka ·Bred ribbad 
nederkant ·Neutral storleksetikett i
nacken ·Medium fit.

Art.nr FA11685

Baseball T

 ·160 g/m² ·100% Bomull ·1x1 
nackband gjord av lycra i 
kontrastfärg ·Korta raglanärmar i 
kontrastfärg ·Dubbelnålssömnad 
halsringning ·Ärmkanter och 
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA11701

Women`s Cotton Spandex Tank Top

 ·203 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan ·Kantad i 
samma tyg runt hals och ärmhål 
·Sidosömmar ·Dubbelnålsfållad 
nederkant ·Figurnära ·Kommer 
under våren 2018!

Art.nr FA11707

T-Shirt Base-Ball

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
bomullsjersey ·Dubbelt 1 x 1 ribbad
halsringning med elastan ·Nackband
·Halsringning och Raglanärmar i 
kontrastfärg ·Dubbelsöm på Ärmar 
och nederkant ·Generöst skuren 
med Sidosömmar.

Art.nr FA11742

Tencel® "Black Label" Strap Vest

 ·150 g/m² ·100% Lyocell (Tencel®)
·Single jersey ·Klätt material med 
subtil glans och mjukhet ·Feminin 
racerback ·Loose fit ·Avrivbar 
etikett.

Art.nr FA11748

Ladies Baseball Tee Long Sleeve

 ·185 g/m² ·100% kammad bomull 
·Långfibrig bomull ·Dubbelf 
förkrympt ·Elastisk halsringning i 
samma tyg ·Axel till axel-band 
·Raglanärmar med mudd 
·Figurformad.

Art.nr FA11754

James Crew Neck Men

 ·155 g/m² ·100% OCS-certifierad 
ekologisk, ringspunnen och kammad
bomull (single jersey) ·Axel-till-axel
band ·Ribbad halsringning med 
elastan ·Förstärkta axelsömmar 
·Sidsömmar ·Regular Fit.

Art.nr FA11805

Women`s Sleeveless Crop Top

 ·203 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan 
·Dubbelnålsfållad hals,ärmhål och 
nederkant ·Sidosömmar ·Figurnära

Art.nr FA11807

Sida: 16MEC Gruppen AB
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Men`s Superstar Baseball T

 ·150 g/m² ·100% bomull (mjuk 
singlejersey) ·Heather Grey, 
Charcoal Grey Melange: 85% 
bomull, 15% polyester ·Persiko-
finish ·Kontrastfärgad halsringning 
·Nackband för formbeständighet 
·Avrivbar etikett i nacken 
·Kontrastfärgade 3/4 raglanärmar 

Art.nr FA11848

Wayne Men`s Organic Fitted T-Shirt

 ·155 g/m² ·100% organisk bomull,
kammad ringspunnen single jersey 
·Rund hals med ribbstickad krage, 
nackband ·Sidosömmar, 
flatlockssöm på ärm och nederkant 
·Figurnära ·Neutral storleksetikett i
nacken

Art.nr FA11885

Women`s Sleeveless Crop Top

 ·203 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan 
·Dubbelnålsfållad hals,ärmhål och 
nederkant ·Sidosömmar ·Figurnära.

Art.nr FA11907

Premium Cotton Ladies RS T-Shirt

 ·185 g/m² (Vit: 180 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull (jersey), 
förkrympt ·Sport Grey: 90% bomull,
10% polyester ·Ingen toppsöm 
·Nackband och axlar 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Tapered fit, med stiliga 
sidosömsdetaljer.

Art.nr FA11909

Exact 190/women T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
bomullsjersey ·Förkrympt ·Dubbel 
1x1 ribbstickad krage ·Dubbla 
sömmar på ärm- och nederkant 
·Sidosömmar.

Art.nr FA11942

Women`s Long Length Vest

 ·120 g/m² ·100 % ringspunnen 
kammad bomull ·Tank Top ·Smal 
ribbad halsringning och ärm kant 
·Dubbel topsöm på nederkanten 
·Sidosömmar ·Enkel ommärkning.

Art.nr FA11948

Ladies` Heavyweight T-Shirt

 ·180 g/m² (Vit: 175 g/m²) ·100% 
ringspunnen Bomull (Ash Grey: 99%
Bomull, 1% viskos, Light Oxford: 
93% Bomull, 7% viskos) ·Axel-till-
axel neckband ·Finstickad för en 
superb hållbar form ·Sidosömmar 
·Set-in ärm

Art.nr FA11952

Ladies Sof-Tee

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Långfibrig bomull 
·Dubbelt förkrympt ·Nack- och 
skulderband ·2 lagers halsribb med 
lycra ·Idealisk för tryckning.

Art.nr FA11954

Sida: 17MEC Gruppen AB
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Janet V-neck Women

 ·155 g/m² ·100% OCS-certifierad 
ekologisk, ringspunnen och kammad
bomull (single jersey) ·Axel-till-axel
band ·Ribbad v-ringning med 
elastan ·Modern bred halsringning 
·Överlappande v-ringning 
·Förstärkta axelsömmar ·Sidsömmar
·Regular Fit.

Art.nr FA12005

Women`s Sublimation Racerback Tank

 ·152 g/m² ·100% polyester 
·Dubbelnålsfållad hals,ärmhål och 
nederkant ·Brottarrygg 
·Sidosömmar

Art.nr FA12007

Women`s Featherweight V-Neck Tee

 ·110 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·V-ringad 
·Enkelsömnad liten krage ·Nackband
·TearAway™ märke 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Halvanpassad siluett 
med sidosöm.

Art.nr FA12008

Women`s "Black Label" Tencel® Tank Vest

 ·150 g/m² ·100% Lyocell (Tencel®)
·Single jersey ·Klätt material med 
subtil glans och mjukhet ·Hög 
halsringning och högt utskurna 
ärmhål ·Smal ribb i nacken för 
bättre formbeständighet ·Avrivbar 
etikett ·Rak nederkant med sprund i
sidorna ·Lätt A-formad.

Art.nr FA12048

Penny Women`s Organic V-Neck T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% organisk bomull, 
kammad ringspunnen single jersey 
·V-ringning med kant i samma tyg 
·Sidosömmar, dubbla sömmar på 
ärm och nederkant ·Medium fit 
·Neutral storleksetikett i nacken

Art.nr FA12085

Classic-T Organic Crew Neck

 ·145 g/m² ·100% ekologisk bomull,
ringspunnen ·Single jersey ·Axel-till-
axelband ·Tubformad, utan sidosöm.

Art.nr FA12105

Unisex Sublimation Tank

 ·152 g/m² ·100% polyester 
·Dubbelnålsfållad hals,ärmhål och 
nederkant ·Sidosömmar

Art.nr FA12107

Adult Featherweight V-Neck Tee

 ·110 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Krympfri ·Axel-till-axel-band
och 1,5 cm s v-ringning ·V-ringning
med enkelnålstoppsöm ·Avdragbar
™ etikett ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssömnad ärm och 
nederkant ·Figurnära.

Art.nr FA12108
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Patti Classic/women Tank Top

 ·120 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Single Jersey 
·Förkrympt ·Linne med söm 
tvärsöver brottarryggen ·Dekorativ 
söm på axelbandet (fram) ·Dubbel 
topsöm runt hals, ärmhål och nedre
söm ·Sidosömmar.

Art.nr FA12142

Women`s Loose Fit Vest

 ·125 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Single Jersey 
väst med djupt rundad nederkant 
·Dubbelnålssöm på nederkanten 
·Aktuell ledig passform ·Märket i 
nacken kan rivas av, perfekt för 
ommärkning.

Art.nr FA12148

Anthony Men`s V-Neck T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·100% kammad bomull 
·Figurnära, v-ringad t-shirt ·Smal 
ribbad hals ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydd ärm-och nederkant
·Enkel ommärkning.

Art.nr FA12185

Lisa Crew Neck Women

 ·145 g/m² ·60% ringspunnen och 
kammad bomull, 40% polyester 
(single jersey-blandning) ·Axel-till-
axel band ·Smal ribbad rundringning
med elastan ·Förstärkta axelsömmar
·Ärm- och nederkant med 
dekorativa stygn ·Sidsömmar 
·Regular Fit.

Art.nr FA12205

Triblend Crew Neck T-Shirt

 ·128 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos ·Rundringad ·Kortärmad 
·Längre kroppslängd ·Sidosömmar.

Art.nr FA12206

Women`s Crop Top

 ·203 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan 
·Dubbelnålsfållad hals,ärm- och 
nederkant ·Sidosömmar ·Figurnära.

Art.nr FA12207

Ladies` Urban Melange Tee

 ·160 g/m² ·50% bomull, 50% 
polyester (melerat tyg) ·Dubbelt 
förkrymt bomull ·Enzymtvätt ·Axel-
till-axel band ·Dubbla sömmar 
·Tailored fit.

Art.nr FA12254

Veronique Women`s V-Neck T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·100% kammad bomull 
·Figurnära, v-ringad t-shirt ·Smal 
ribbad hals ·Holkärm ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydd ärm-och nederkant
·Enkel ommärkning.

Art.nr FA12285
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Morgan Long Sleeve

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (Single Jersey) ·Ribbad 
halsringning ·Sidsömmar.

Art.nr FA12305

Flowy Boxy V-Neck T-Shirt

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Vertikal söm mitt på ryggen
·Dolman-1/2 ärm ·Kortare längd 
·Sidosömmar ·Lätt och ledig 
passform.

Art.nr FA12306

Women`s Double U-Neck Bodysuit

 ·203 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan ·Elastisk 
halsringning och benöppning 
·Dubbelnålsfållad hals,ärm- och 
nederkant ·Vid rundringning 
·Sidosömmar

Art.nr FA12307

Axel till axel-band och 1,5 cm falsade sneda v-

 ·159 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad och ringspunnen bomull, 
25% viskos ·Djup urringning i 
samma material ·Avdragbar ™ 
etikett ·1/2-ärm ·Dubbelnålssömnad
ärm och fåll ·Sidosömmar ·Rundad 
nederkant ·Silhuett semi-fitted.

Art.nr FA12308

Ladies City Tee

 ·160 g/m² ·100% viskos ·Dubbelt 
förkrymt viskos ·Enzymtvätt ·Axel-
till-axel band ·Tailored loose fit.

Art.nr FA12354

Louis Men`s Tanktop

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·100% kammad bomull 
·Herrlinne ·Smalt ribbad hals och 
ärmhål ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydd nederkant ·Enkel 
ommärkning.

Art.nr FA12385

Original T Lady-Fit

 ·145 g/m² (Vit: 135 g/m²) ·100% 
bomull ·Finstickad för bättre 
tryckbarhet ·Ribbad halsringning 
·Nackband ·Sidosömmar ·Kvinnlig 
passform.

Art.nr FA12401

Finest Cotton-T Men

 ·105 g/m² ·100% ringspunnen och
kammad bomull (Single Jersey) 
·Nackband ·Rullad krage i samma 
tyg ·Dubbelnålssydda fållar på ärm
och nederkant ·Sidsömmar.

Art.nr FA12405
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Burnout T-Shirt

 ·105 g/m² ·55% kammad 
ringspunnen bomull, 45% polyester
·Rundringad med ribbat band 
·Kortärmad ·Sidosömmar.

Art.nr FA12406

Women`s Halter Bodysuit

 ·271 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan ·Elastisk 
halsringning och benöppning ·Djup
V-ringning ·Bar rygg ·Sidosömmar 
·Figurnära

Art.nr FA12407

Women`s Organic U-Neck T

 ·150 g/m² ·100% bomull (single 
jersey) ·Djupt urringad ·Smal ribbad
halsringning ·Avrivbar etikett ·Fåll 
med dubbelnålssömnad ·Lång ·Mjukt
insydda sidosömmar ·Modern 
passform.

Art.nr FA12448

Finest Cotton-T Women

 ·105 g/m² ·100% ringspunnen och
kammad bomull (Single Jersey) 
·Nackband ·Modern bred 
halsringning  ·Rullad krage i samma
tyg ·Dubbelnålssydda fållar på ärm
och nederkant ·Sidsömmar.

Art.nr FA12505

Women`s Tank Thong Bodysuit

 ·271 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan ·Elastisk 
halsringning och benöppning ·V-
ringning ·Brottarrygg ·Sidosömmar 
·Figurnära ·Kommer under våren 
2018!

Art.nr FA12507

Lola Women`s Tanktop

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·100% kammad bomull 
·Damlinne ·Smalt ribbad hals och 
ärmhål ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydd nederkant ·Enkel 
ommärkning.

Art.nr FA12585

Long Sleeve Crew Neck T Lady-Fit

 ·210 g/m² (Vit: 200 g/m²) ·95% 
Bomull, 5% elastan ·Smickrande, 
kvinnlig halsringning med kant i 
samma tyg ·Mjuk, elastiskt 
Bomull/elastan tyg och sidosömmar
för en kvinnlig passform.

Art.nr FA12601

Claire Long Sleeve

 ·170 g/m² ·95% ringspunnen 
kammad bomull (single jersey), 5%
elastan ·Modern bred v-ringning 
·Smal ribbad halsringning 
·Nackband i kontrastfärg ·Förstärkta
axelsömmar ·Smala ärmslut 
·Sidosömmar ·Body fit.

Art.nr FA12605
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Women`s LS Double U-Neck Bodysuit

 ·271 g/m² ·93% ringspunnen och 
kammad bomull, 7% elastan 
·Heather Grey: 87% bomull, 8% 
polyester, 5% elastan ·Elastisk 
halsringning och benöppning ·Vid 
rundringning ·Bar rygg ·Sidosömmar
·Figurnära

Art.nr FA12607

Perfect Pro Workwear T-Shirt

 ·185 g/m² ·100 % Bomullsjersey 
·Ribbstickad krage ·Nackband ·Ok 
·Halvmåne-ok i nacken med hållare
·Flatlocksömmar ·Tubkonstruktion 
·Tvättbar upp till 60°C.

Art.nr FA12642

Ladies Stretch LS Tee Extra Long

 ·175 g/m² ·90% ringspunnen 
kammad bomull, 10% elastan ·Det 
fina lätta stretchtyget ger en bra 
komfort ·Full feeder elastan som ger
en mjuk yta och bättre stabilitet 
·Enzymtvättad ·Förkrympt 
·Halsringning med lycra ·Extra längd
·Modern form.

Art.nr FA12654

Sophie Women`s Round Neck T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·100% kammad bomull 
·Figurnära, rundringad t-shirt ·Smal
ribbad hals ·Holkärm ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssydd ärm-och nederkant
·Enkel ommärkning.

Art.nr FA12685

Organic Slub

 ·130 g/m² ·100% ekologisk bomull,
ringspunnen ·Single jersey i 
slubgarn  ·Ribbad halsringning 
·Sidosömmar.

Art.nr FA12705

Women`s Organic Slub

 ·130 g/m² ·100% ekologisk bomull,
ringspunnen ·Single jersey i 
slubgarn ·Ribbad halsringning 
·Sidosömmar.

Art.nr FA12805

Ladies` Softstyle® T-Shirt LS

 ·153 g/m² (Vit: 144 g/m²) ·100% 
Bomull (Sport Grey: 90% Bomull, 
10% polyester) ·Långärmad ·Ribbad
Rundringad ·Dubbel topsöm runt 
hals ·Ärm och nederkant ·Lätt att 
märka om.

Art.nr FA12809

Women-Only LSL T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
förkrympt bomull ·Single Jersey 
·Smal ribbad kant runt 
halsringningen ·Långärmad 
·Dubbelnålssömnade ärmkanter och
nederkant ·Sidosömmar.

Art.nr FA12842
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Sheila Women`s Organic Deep Round LS

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% organisk bomull, 
kammad ringspunnen single jersey 
·Djup rundringning med ribbstickad
krage, nackband ·Sidsömmar 
·Långärmad med flatlockssömnade 
kanter ·Medium fit ·Neutral 

Art.nr FA12885

Valueweight V-Neck T Lady-Fit

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
Bomull ·Ny passform och längre 
kroppslängd ·Formade Sidosömmar
för en kvinnlig passform 
·Bomull/lycra® ribbad rundringning
med nackband ·Finstickad för en 
större tryckbarhet.

Art.nr FA12901

Megan V-neck

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull (single jersey) 
·Grey Heather: 85% cotton, 15% 
viskos ·Modern bred v-ringning 
·Nackband i kontrastfärg ·Modern 
kort ärm med smalt ribbat ärmslut 
·Sidosömmar ·Modern längd ·Body 
fit.

Art.nr FA12905

Original Full Cut T-Shirt

 ·145 g/m² (Vit: 135 g/m²) ·100% 
Bomull, Heather Grey: 97% Bomull,
3% polyester ·Nackband 
·Dubbelsöm runt halsringningen 
·Ärmkanter och nederkant med söm
·Förkrympt tubkonstruktion för bäst
hållbar form ·Finstickad för en större
tryckbarhet ·Loose Fit.

Art.nr FA13001

Flowy Circle Top

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Bred modern rundringad top
·Fladdermus ärmar ·Sidosömmar 
·Luftig bred modell vilket ger en 
avslappnad form.

Art.nr FA13006

Men`s Raw Scoop T

 ·150 g/m² ·100% bomull (single 
jersey) ·Något bredare och djupare
urringning ·Raw edge (uppsprättat 
kantband runt hals) ·Contemporary 
fit ·Avrivbar etikett.

Art.nr FA13048

Lisa Women`s Batwing T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad ringspunnen 
bomull, single jersey ·Bred rund hals
med smal kant i samma tyg 
·Fladdermusärmar med små 
ribbstickade kanter ·Sidsömmar 
·Bred ribbad nederkant ·Medium fit 

Art.nr FA13085

Stretch Rib T-Shirt

 ·195 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·1x1 babyribb 
·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA13106
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Women`s Fashion Basic Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester; alla 
andra Heather-färger: 40% bomull,
60% polyester ·Enkel söm runt 
halsen ·Nackband ·TearAway™ 
märke ·Dubbelnålsöm på korta 
ärmar samt nederkant ·Anpassad 

Art.nr FA13108

Softstyle® Ladies` T-Shirt

 ·153 g/m² (Vit: 144 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomullsjersey ·(Sport
Grey/alla Antique färger: 90% 
Bomull, 10% polyester; alla Heather
färger: 35% Bomull, 65% polyester)
·Förkrympt ·Nackband ·Rundringad 
·Kortärmad ·Dubbelnålssömnad 
halsringning, ärmar och nederkant 

Art.nr FA13109

Watch/women V-Neck T-Shirt

 ·210 g/m² (Vit: 230 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull ·V-ringad med 
kanter i 1x1 ribb ·Kroppsnära 
·Sidosömmar ·Dubbelsöm på ärmar
och nederkant.

Art.nr FA13242

Sheer T-Shirt

 ·135 g/m² ·98% kammad 
ringspunnen bomull, 2% elastan 
·Rundringad ·Sidosömmar ·Stretch 
Fit ·Längre längd.

Art.nr FA13406

Women`s Fashion Basic Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester; alla 
andra Heather-färger: 35% bomull,
65% polyester ·Axel-till-axel band 
·Sydd krage ·TearAway™ märke 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Anpassad siluett med 

Art.nr FA13408

Women-Only T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
förkrympt bomull ·Sport Grey: 85%
bomull, 15% viskos ·Single Jersey 
·Smal ribbad kant runt 
halsringningen ·Dubbelnålssömnade
ärmkanter och nederkant 
·Sidosömmar.

Art.nr FA13442

Women`s Loose Fit T

 ·125 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Heather Grey
Melange: 85% bomull, 15% viskos 
·Charcoal Grey Melange: 60% 
bomull, 40% viskos ·Natural 
Melange: 80% bomull, 20% 
polyester ·Single Jersey t-shirt med
rundad nederkant ·Korta ärmar utan

Art.nr FA13448

Ladies` T-Shirt

 ·150 g/m² (Vit: 145 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull (Ash Grey: 99%
Bomull, 1% viskos, Light Oxford: 
93% Bomull, 7% viskos) ·Nackband
för komfort ·Finstickad för en superb
hållbar form ·Sidosömmar ·Set-in 
ärm.

Art.nr FA13452
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Ladies Basic Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Förkrympt ·2 
lagers halsribb med lycra ·Nack- och
skulderband ·Dubbelsömmar 
·Sidosömmar ·Klassisk passform 
·Idealisk för tryckning.

Art.nr FA13454

Nancy Women`s Favourite T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad ringspunnen 
bomull, single jersey ·Alla melerade
färger: 60% kammad bomull, 40%
polyester ·Rund hals med 
ribbstickad krage, nackband 
·Sidosömmar, dubbla sömmar på 

Art.nr FA13485

Valueweight Fitted T

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
Bomull ·Heather Grey: 97% Bomull,
3% Polyester ·Ribbstickat band runt
halsringningen ·Nackband ·Dubbla 
sömmar på ärmar och nederkant 
·Sidosömmar.

Art.nr FA13501

Sheer Rib Tank Top

 ·135 g/m² ·98% kammad 
ringspunnen bomull, 2% elastan 
·Väldigt mjuk kvalitet ·Smal 
ribbstickad kant runt halsringning 
och ärmhål ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssömnad i nederkant 
·Stretch Fit ·Längre längd.

Art.nr FA13506

Too Chic/men T-Shirt

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Förkrympt ·Single Jersey 
gjord av slubgarn ·Ser ut som 
melerat tyg ·Smal ribbad kant runt
halsringningen ·Upprullade 
ärmkanter som är fästade med tre 
girlandstygn ·Sidosömmar 
·Dekorativ söm vid nederkanten.

Art.nr FA13542

Women`s Duo Blend V-Neck Tunic

 ·145 g/m² ·60% bomull, 40% 
polyester (single jersey) ·Djupt v-
ringad med kantband för bra 
formbeständighet ·Avrivbar etikett 
·Rullade ärmkanter ·Rak nederkant
med dubbelnålssömnad 
·Överdimensionerad ledig
passform .

Art.nr FA13548

Ladies Stretch Top Extra Long

 ·175 g/m² ·90% ringspunnen 
kammad bomull, 10% elastan ·Det 
fina lätta stretchtyget ger bra 
komfort ·Full feeder elastan som ger
en mjuk yta och bättre stabilitet 
·Enzymtvättad ·Förkrympt 
·Halsringning med lycra ·Extra 
längd.

Art.nr FA13554

Ruby Women`s Fashion T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad ringspunnen 
bomull, single jersey ·Bred 
halsringning i samma tyg (förstärkt
med kantband på insidan) 
·Fladdermusärmar med 
dubbelsömnade ärmslut 

Art.nr FA13585
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Valueweight T Lady-Fit

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
Bomull, Heather Grey: 97% Bomull,
3% polyester ·Med smickrande, 
kvinnlig halsringning ·Formade 
Sidosömmar för en kvinnlig 
passform ·Bomull/lycra® ribbade 
rundringad med nackband 
·Finstickad för en större tryckbarhet.

Art.nr FA13601

Sharon Crew Neck Women

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey slub) ·Axel-till-
axel band ·Smalkantad rundringning
·Bred modern halsringning 
·Förstärkta axelsömmar ·Ärm- och 
nederkant med dekorativ söm 
·Sidosömmar ·Regular Fit.

Art.nr FA13605

Unisex Jersey V-Neck T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Dark Grey 
Heather: 52% kammad ringspunnen
bomull, 48% polyester ·Axelband 
·Smala ärmar ·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA13606

Adult Fashion Basic V-Neck Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester; alla 
andra Heather-färger: 40% bomull,
60% polyester ·V-ringad ·Axel-till-
axel band och sömnad liten krage 
·TearAway™ märke 
·Dubbelnålssydda ärmar och 

Art.nr FA13608

Alice Women`s Boatneck Tunic T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad 
ringspunnenbomull, single jersey 
·Bred halsringning i samma tyg 
·Holkärm ·Sidosömmar, dubbla 
sömmar på ärm och nederkant 
·Medium fit ·Neutral storleksetikett i

Art.nr FA13685

V-Neck T Lady-Fit

 ·210 g/m² (Vit: 200 g/m²) ·95% 
bomull, 5% elastan ·Smickrande, 
kvinnlig V-ringad t-shirt med 
halsringning i samma tyg ·Mjukt, 
elastiskt bomull/elastan tyg, 
formade sidosömmar för en kvinnlig
passform.

Art.nr FA13701

Claire V-neck

 ·170 g/m² ·95% ringspunnen 
kammad bomull (single jersey), 5%
elastan ·Modern bred v-ringning 
·Smal ribbad halsringning 
·Nackband i kontrastfärg ·Förstärkta
axelsömmar ·Smala ärmkanter 
·Sidosömmar ·Body fit.

Art.nr FA13705

Flowy LS Off Shoulder T-Shirt

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Marmorerade färger: 91% 
polyester, 9% kammad ringspunnen
bomull ·Vertikal söm på mitten av 
ryggen ·Dolman-ärmar ·Breda 
ärmmuddar och linning ·Lätt och 
ledig passform.

Art.nr FA13706
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Ladies Strech Tee Long

 ·175 g/m² ·90% ringspunnen 
kammad bomull, 10% elastan  ·Fint
lätt stretchmaterial för hög komfort
·Med elastan för en jämnare yta och
bättre stadga ·Enzymtvätt ·Krympfri
·V-ringad t-shirt med lycra ·Extra 
längd  ·Modern form

Art.nr FA13754

Jersey Long Sleeve Henley

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Dark Heather:
52% bomull, 48% polyester 
·Rundringad ·4 knappar 
·Sidosömmar ·Slim fit ·Långärmad.

Art.nr FA13806

Women`s Loose Fit LS T

 ·125 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Single Jersey t-
shirt med bred halsringning 
·Raglanärmar med 1x1 ribbade 
ärmmuddar ·Rundad nederkant med
liten sprund ·Aktuell ledig passform
·Märket i nacken kan rivas av, 
perfekt för ommärkning.

Art.nr FA13848

Crew Neck T Lady-Fit

 ·210 g/m² (Vit: 200 g/m²) ·95% 
bomull, 5% elastan ·Smickrande, 
kvinnlig halsringning med kant utav
samma tyg ·Mjukt, elastiskt 
bomull/elastan tyg. ·Sidosömmar för
kvinnlig passform.

Art.nr FA13901

Claire Crew Neck

 ·170 g/m² ·95% ringspunnen 
kammad bomull (single jersey), 5%
elastan ·Modern bred halsringning 
·Smal ribbad halsringning 
·Nackband i kontrastfärg ·Förstärkta
axelsömmar ·Smala ärmkanter 
·Sidosömmar ·Body fit.

Art.nr FA13905

Ladies Stretch Tee

 ·195 g/m² ·90% ringspunnen 
kammad bomull, 10% elastan  ·Med
elastan för en jämnare yta och 
bättre stadga ·Enzymtvätt 
·Kragband i elastan ·Förstärkt 
axelparti ·Dubbla sömmar

Art.nr FA13954

Ruth Women`s Organic Fitted T-Shirt

 ·155 g/m² ·100% organisk bomull,
kammad ringspunnen single jersey 
·Ribbstickad rundringning, nackband
·Sidsömmar, flatlocksöm på ärm och
nederkant ·Figurnära ·Neutral 
storleksetikett i nacken.

Art.nr FA14185

Luke Crew Neck Men

 ·145 g/m² ·60% ringspunnen och 
kammad bomull, 40% polyester 
(single jersey-blandning) ·Axel-till-
axel band ·Ribbad rundringning med
elastan ·Förstärkta axelsömmar 
·Ärm- och nederkant med dekorativ
söm ·Sidsömmar ·Regular Fit.

Art.nr FA14205
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Unisex Triblend Crew Neck T-Shirt

 ·128 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos ·Rundringad ·Kortärmad 
·Unik tyg kombination ·Sidosömmar
·Slim fit.

Art.nr FA14206

Urban Melange Tee

 ·160 g/m² ·50% bomull, 50% 
polyester (melerat tyg) ·Dubbelt 
förkrymt bomull ·Enzymtvätt ·Axel-
till-axel band ·Dubbla sömmar 
·Tailored fit.

Art.nr FA14254

Sharon Henley T-shirt

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single jersey i slubgarn  
·Ribbad halsringning ·Nackband 
·Trendig smal knappslå med 3 
nickelfria metallknappar 
·Flatlockstygn på ärm ·Sidosömmar.

Art.nr FA14305

Sharon Henley LS

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single jersey i slubgarn 
·Ribbad halsringning ·Nackband 
·Trendig smal knappslå med 3 
nickelfria metallknappar 
·Flatlockstygn på ärm ·Sidosömmar.

Art.nr FA14405

Women`s Fashion Basic V-Neck Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester ·Enkel 
söm runt halsen ·Nackband 
·TearAway™ märke ·Dubbelnålssydd
kort ärm och nederkant ·Anpassad 
siluett med sidosöm.

Art.nr FA14408

Premium Cotton Ladies V-Neck T-Shirt

 ·185 g/m² (Vit: 180 g/m²) ·100% 
bomull, ringspunnen (jerseystickad)
·Sport Grey: 90% bomull, 
ringspunnen (jersey), 10% 
polyester ·Krympfri ·1,2 cm smal v-
ringning ·Axel- och nackband 
·Satängetikett ·Dubbelnålssömnade
ärmar samt nederkant ·Sidsömmar 

Art.nr FA14409

Blondie Classic/women T-Shirt

 ·120 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Single Jersey 
·Förkrympt ·Smal ribbad V-ringning
·Nackband ·Raglanärmar ·Dubbel 
topsöm på ärm och nederkant 
·Sidosömmar.

Art.nr FA14442

Men`s Organic Favourite T

 ·150 g/m² ·100% kammad 
organisk bomull ·Single Jersey 
·Ribbad kant runt halsen 
·Dubbelnålssömnade ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·Bekväm 
straight cut.

Art.nr FA14448
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Sharon V-neck Women

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey slub) ·Axel-till-
axel band ·Smalkantad v-ringning 
·Bred modern halsringning 
·Förstärkta axelsömmar ·Ärm- och 
nederkant med dekorativ söm 
·Sidosömmar ·Regular Fit.

Art.nr FA14505

Flowy V-Neck Tank

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Marmorerade färger: 91% 
polyester, 9% kammad ringspunnen
bomull ·Sidosömmar ·Rund 
nederkant ·Lätt och ledig passform.

Art.nr FA14506

One Drop Armhole Vest

 ·150 g/m² ·100% ekologisk bomull,
ringspunnen och kammad (GOTS 
certifierad) ·Single Jersey ·Djupa 
ärmhål ·Smala fållar runt hals och 
ärmhål ·Hög rygg ·Fashion fit 
·Avrivbar storleksetikett i nacken, 
perfekt för ommärkning.

Art.nr FA14548

Ladies Luxury Pocket V-Tee

 ·160 g/m² ·100% långfibrig bomull
·Dubbelt förkrymt bomull 
·Enzymtvätt ·Axel-till-axel band 
·Vänster bröstficka ·Dubbla sömmar
·Tailored fit.

Art.nr FA14554

Women`s Organic Vintage Slub Loose Fit T

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull
(GOTS certifierad) ·Slub jersey 
·Bred halsringning ·Fåll med 
dekorativ söm ·Rundad nederkant 
·Ledig passform ·Avrivbar etikett.

Art.nr FA14648

Emily Viscose-Cotton Rolled Up Raglan T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·70% viskos (fr 
bambucellulosa), 30% organisk 
bomull (kammad ringspunnen single
jersey) ·Bred halsringning i samma 
tyg ·Korta upprullade raglanärmar 
med flatlocksöm ·Sidosömmar, 

Art.nr FA14685

The Favorite T-Shirt

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Athletic 
Heather: 90% bomull, 10% 
polyester ·Dark Grey Heather: 52%
bomull, 48% polyester ·Rundringad
·Nack- och skulderband 
·Sidosömmar ·Längre kroppslängd.

Art.nr FA14706

Athletic Move Shirt

 ·145 g/m² ·100% förkrympt 
ringspunnen bomullsjersey ·Nacke 
och ärmhål trimmade med smala 
band ·Tubkonstruktion ·Dubbelsöm
på nederkanten.

Art.nr FA14742
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Men`s Organic Roll Sleeve T

 ·150 g/m² ·100% organisk bomull 
·Single Jersey ·Smal ribbad nacke 
·Upprullade ärmar med 
förstärkningssöm ·Modern fit.

Art.nr FA14748

Ben Crew Neck

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey) ·Grey 
Heather: 85% bomull, 15% viskos 
·Rundringning med ribbad kant 
·Regular fit.

Art.nr FA14805

Flowy V-Neck Dress

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
bomull ·V-ringad ·Resårmidjeband 
·Sprund i nederkanten ·Sidosömmar
·Enkel, ledig passform.

Art.nr FA14806

Women`s Sheer LS Scoop Tee

 ·110 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Enkelsömnad 
liten krage ·Nackband ·TearAway™
märke ·Dubbelnålssydda långa 
ärmar och nederkant ·Halvanpassad
siluett med sidosöm.

Art.nr FA14808

Women`s Roll Sleeve T

 ·150 g/m² ·100% organisk bomull 
·Single Jersey ·Smal ribbad nacke 
·Upprullade ärmar med 
förstärkningssöm ·Längre längd 
·Modern fit.

Art.nr FA14848

Bessy Rolled Up Sleeve Tank Top

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad ringspunnen 
bomull, single jersey ·Vid 
halsringning i samma tyg ·Upprullad
ärm fäst på axeln ·Sidosömmar, 
dubbelsöm på nederkant ·Medium fit
·Neutral storleksetikett i nacken.

Art.nr FA14885

Ben V-neck

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey) ·Grey 
Heather: 85% bomull, 15% viskos 
·V-ringning med ribbad kant 
·Regular fit.

Art.nr FA14905

Flowy Draped Sleeve Dolman T-Shirt

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Marmorerade färger: 91& 
polyester, 9% kammad ringspunnen
bomull ·Dolman-ärmar ·Sidosömmar
·Extra lång kroppslängd ·Lätt och 
ledig passform.

Art.nr FA14906
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Exact V-neck T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
förkrympt Bomull (Sport Grey 85%
Bomull, 15% viskos) ·Dubbelt 1 x 1
ribbstickad kant med elastan runt 
halsringningen ·Nack- och 
skulderband ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA14942

Women`s Organic Raw Tank T

 ·150 g/m² ·100% organisk bomull 
·Single Jersey ·Smal ribbad nacke 
·Ofållad runt ärmhålen ·Loose 
Contemporary Fit ·Längre längd

Art.nr FA14948

Lindsay Women`s Loose Fashion T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad ringspunnen 
bomull, single jersey ·Djup rund 
halsringning med smal kant i 
samma tyg ·Fladdermusärmar med 
flatlocksömnade kanter 
·Sidosömmar, flatlocksöm på 

Art.nr FA14985

Valueweight Tee

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomull (Ash: 99% bomull 1% 
polyester, Heather Grey: 97% 
bomull, 3% polyester) ·Nackband 
·Dubbelsöm på ärm, nacke och 
nederkant ·Ny ärm för en förbättrad
passform ·Förkrympt 
Tubkonstruktion för hållbar form.

Art.nr FA15001

Unisex Jersey T-shirt

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Athletic 
Heather: 90% bomull, 10% 
polyester; Dark Grey Heather 52%
bomull, 48% polyester ·Axelband 
·Smala ärmar ·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA15006

Softstyle® Ring Spun T-Shirt

 ·153 g/m² (Vit: 144 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomullsjersey (Sport 
Grey/alla Antique-färger: 90% 
bomull, 10% polyester; alla 
Heather-färger: 35% bomull, 65% 
polyester) ·Förkrympt ·Nack- och 
skulderband ·Rundringad 
·Dubbelnålssömnad halsringning 

Art.nr FA15009

Exact 150 T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
bomullsjersey (Ash: 99% bomull, 
1% viskos, Sport Grey: 85% 
bomull, 15% viskos) ·Dubbel 1x1 
ribbad nacke med elastan 
·Nackband ·Generöst skuren 
·Tubkonstruktion.

Art.nr FA15042

T-Shirt

 ·150 g/m² (Vit: 145 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull (Ash Grey: 99%
bomull, 1% viskos, Light Oxford: 
93% bomull, 7% viskos) ·Nackband
för komfort ·Finstickad för en superb
hållbar form ·Tubkonstruktion ·Set-
in ärm.

Art.nr FA15052

Sida: 31MEC Gruppen AB

T-shirt kollektion



Basic Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Krympfri ·2-lagers
krage med lycra ·Nackband från ena
axeln till den andra ·Rundstickad 
kropp ·Dubbla sömmar ·Klassisk 
passform ·Idealisk för tryckning.

Art.nr FA15054

Larry Men`s Favourite T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad ringspunnen 
bomull, single jersey ·Alla melerade
färger: 60% kammad bomull, 40%
polyester ·Ribbstickad rundringning,
nackband ·Sidosömmar, dubbla 
sömmar på ärm och nederkant 

Art.nr FA15085

Men’s V-Neck HD Tee

 ·160 g/m² (Vit: 155 g/m²) ·65% 
polyester, 35% ringspunnen 
kammad bomull ·V-ringning med 
enkelnålssöm ·Nack- och axelband 
·Sidosömmar ·Snygg passform 
·Självhäftande avtagbar nacketikett
·Lämplig för sublimering, screen- 
och transfertryck samt brodyr.

Art.nr FA15100

Shawn Crew Neck Men

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey slub) ·Djup 
halsringning ·Ärm- och nederkant 
med dekorativ söm ·Sidosömmar 
·Regular Fit.

Art.nr FA15105

Men`s Wide Neck T-Shirt

 ·145 g/m² (triblend-färger: 115 
g/m²) ·100% kammad ringspunnen
bomull ·Triblend-färger: 50% 
polyester, 25% kammad 
ringspunnen bomull, 25% viskos 
·Vid rundringning ·Sidosöm ·Slim fit.

Art.nr FA15106

Men`s Café Bar T-Shirt

 ·200 g/m² ·95% bomull, 5% 
elastan ·Smal hög V-ringning ·Mjuka
sömmar på ärmmuddarna 
·Nackband, axelband i samma tyg 
·Enkelnålssydd halsringning ·Semi 
fitted ·Vävt märke.

Art.nr FA15111

Mick Classic/men V-Neck T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single Jersey ·Förkrympt 
·Hög ribbad V-ringning ·Nack- och 
skulderband ·Dubbel topsöm på ärm
och nederkant ·Sidosömmar.

Art.nr FA15142

Men`s Organic Vintage Slub T

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull
(GOTS certifierad) ·Slub jersey 
·Rundringad ·Fållar med dekorativ 
söm ·Rak nederkant ·Mjuk slub för 
ökad tryckbarhet ·Avrivbar etikett.

Art.nr FA15148
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Ben Men`s Scoop Neck T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% organisk bomull 
(kammade ringspunnen single 
jersey) ·Djup urrringning med tunn
kant i samma tyg ·Sidosömmar, 
dubbla sömmar på ärm och 
nederkant ·Medium fit ·Neutral 

Art.nr FA15185

Ladies V-Neck HD Tee

 ·160 g/m² (Vit: 155 g/m²) ·65% 
polyester, 35% ringspunnen 
kammad bomull ·V-ringning med 
enkelnålssöm ·Nack- och axelband 
·Sidosömmar ·Snygg passform 
·Självhäftande avtagbar nacketikett
·Lämplig för sublimering, screen- 
och transfertryck samt brodyr.

Art.nr FA15200

Shawn V-neck Men

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey slub) ·Djup 
halsringning ·Ärm- och nederkant 
med dekorativ söm ·Sidosömmar 
·Regular Fit.

Art.nr FA15205

Flowy T-Shirt with 2x1 Sleeves

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Långärmad T-shirt med bred
rundringning,drop shoulder ·Smal 
ärm i 2x1 ribb ·Sidosömmar ·Rund 
nederkant ·Lätt och ledig passform.

Art.nr FA15206

Women`s Vintage Organic Slub Tank T

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull
(GOTS certifierad) ·Slub jersey 
·Kantade hals och ärmhål 
·Nederkant med dekorativ söm 
·Böjd nederkant med längre rygg 
·Avrivbar storleksetikett i nacken, 
perfekt för ommärkning.

Art.nr FA15248

Luxury Pocket V-Tee

 ·160 g/m² ·100% långfibrig bomull
·Dubbelt förkrymt bomull 
·Enzymtvätt ·Axel-till-axel band 
·Vänster bröstficka ·Dubbla sömmar
·Tailored fit.

Art.nr FA15254

Flowy Open Back T-Shirt

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Rundringad t-shirt 
·Dekorativ öppning i ryggen 
·Sidosömmar ·Luftig bred modell 
vilket ger en avslappnad form.

Art.nr FA15306

Softstyle® Ladies` Deep Scoop T-Shirt

 ·153 g/m² (Vit: 144 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull ·Nack- och 
axelband ·Holkärm ·Dubbelnålssydd
ärm -och nederkant ·Semi-fitted 
·Sidosömmar ·Lätt att märka om.

Art.nr FA15309
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Men-Fit T-Shirt

 ·220 g/m² (Vit: 250 g/m²) ·100% 
förkrympt ringspunnen bomull ·Smal
nacke och ärmkanter gjord av 1x1 
ribbstickning ·Sidosömmar 
·Skräddarsydd passform.

Art.nr FA15342

Mens Interlock T-Shirt

 ·220 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Långfibrig bomull 
·Dubbel förkrympning 
·Enzymtvättad och siliconbehandlad
för en mjukare och finare yta 
·Ribbad halsringning i lycra 
·Dubbelsömmar.

Art.nr FA15354

Ladies` Slim T

 ·145 g/m² (Vit: 140 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull ·Ribbad kant 
runt halsringningen ·Nackband 
·Sidosömmar ·Längre längd.

Art.nr FA15400

Megan Crew Neck

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull (single jersey) 
·Modern bred halsringning 
·Nackband i kontrastfärg ·Modern 
kort ärm med smalt ribbat ärmslut  
·Sidosömmar ·Modern längd ·Body 
fit.

Art.nr FA15405

One T

 ·150 g/m² ·100% ekologisk bomull,
ringspunnen och kammad (GOTS 
certifierad) ·Charcoal Grey Melange:
60% bomull, 40% polyester ·Single
Jersey ·Raglanärm ·Dubbelnålssydd
toppsöm på ärm ·Rak fåll ·Avrivbar 
storleksetikett i nacken, perfekt för
ommärkning.

Art.nr FA15448

Unisex Poly-Cotton T-Shirt

 ·135 g/m² ·Marmorerade färger: 
91% polyester, 9% bomull ·Solid 
och Neon färger: 122 g/m², 52% 
bomull, 48% polyester ·Acid Wash-
färger: 149 g/m², 52% bomull, 48%
polyester ·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA15506

Slim T

 ·145 g/m² (Vit: 140 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull ·Ribbad kant 
runt halsringningen ·Nackband 
·Tubkonstruktion ·Längre längd.

Art.nr FA15600

Morgan Crew Neck

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey) ·Grey 
Heather: 85% bomull, 15% viskos 
·Rundringning med ribbad kant 
·Body fit.

Art.nr FA15605
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Men`s Jersey Pocket T-Shirt

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Heather färger:
52% kammad ringspunnen bomull,
48% polyester ·Athletic Heather: 
90% kammad ringspunnen bomull,
10% polyester ·Bröstficka på 
vänster sida ·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA15606

Sheer Scoop Neck T-Shirt

 ·135 g/m² ·98% kammad 
ringspunnen bomull, 2% elastan 
·Väldigt mjuk kvalitet ·Bred 
uringning (scoop neck) med tunn 
ribbad kant ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssömnade ärmar och 
nederkant ·Längre kroppslängd 
·Stretch Fit.

Art.nr FA15706

Loose Fit T Dress

 ·150 g/m² ·100% bomull (single 
jersey) ·Bred hals ·Rundad 
nederkant ·Över knäet ·Avrivbar 
etikett.

Art.nr FA15848

Adult Fashion Basic Ringer Tee

 ·150 g/m² ·Starka färger: 100% 
kammad ringspunnen bomull; 
Heather-färger: 60% polyester, 
40% kammad och ringspunnen 
bomull; Heather Grey: 90% 
kammad ringspunnen bomull, 10%
polyester ·Kontrastfärgade kanter 
vid halsringning och ärmar 

Art.nr FA15908

Women`s Crop Vest

 ·130 g/m² ·100% ekologisk bomull,
ringspunnen och kammad (GOTS 
certifierad) ·Single Jersey ·Smala 
fållar runt hals och ärmhål 
·Tvillingnål hem ·Kort A-format linne
·Avrivbar storleksetikett i nacken, 
perfekt för ommärkning.

Art.nr FA15948

Helen Women`s Cap Sleeve T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% kammad ringspunnen 
bomull, single jersey ·Vid 
halsringning med tunn kant i samma
tyg ·Kort ärm med toppstygn 
·Sidosömmar, toppstygn på 
nederkant ·Längre rundad rygg 

Art.nr FA15985

Men`s Sofspun® T

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomullsjersey (Heather Grey: 97%
bomull, 3% polyester) 
·Uppfinningsrik Savspun® tyg med
en supermjuk känsla ·Rundringad 
med bomull/lycra® ribb och 
enkelnålssydda sömmar ·Nack- och
skulderband i samma tyg ·Set in 

Art.nr FA16001

Luke Long Sleeve Henley T-shirt Men

 ·160 g/m² ·60% ringspunnen 
kammad bomull, 40% polyester 
·Ribbad krage ·Dekorativt nackband
·Sydd halvmåne ·Vitt dubbelt lager 
på krage, ärm och fåll ·Muddar i 
samma tyg ·3 metallknappar 
(nickelfria) ·Sidosömmar.

Art.nr FA16005
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Men`s Long Body Urban Tee

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Dark Grey 
Heather: 52% bomull, 48% 
polyester ·Rund halsringning 
·Sidosöm ·Svagt rundad nederkant 
·Lång ·Retail fit.

Art.nr FA16006

Superstar Retro Ringer

 ·150 g/m² ·100% ekologisk bomull
·Extra fin jersey med persikofinish 
·Kontrastfärgade kantband ·Avrivbar
etikett.

Art.nr FA16048

Ringer T

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomull ·Ribbad kant runt 
halsringningen och ärmkanter i 
kontrastfärg ·Dubbelnålssömnade 
halsringning, ärmkanter och 
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA16101

Shawn Henley T-shirt Men

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (slub), Single Jersey ·Ribbad
krage ·Nackband ·Bred knappslå 
med 3 metallknappar (nickelfria) 
·Ok fram ·Sicksack-stygn på 
sömmar ·Sidsömmar.

Art.nr FA16105

Flowy Boxy T-Shirt

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Sidosömmar ·Kort längd 
·Bred ledig passform.

Art.nr FA16106

Superstar Button Top Henley T

 ·150 g/m² ·100% ekologisk bomull
(GOTS certifierad) ·Extra fin jersey
med persikofinish ·Kontrastfärgade
kantband ·Raglanärm ·Rundringad
med 3 matchande knappar 
·Dubbelnålssöm på ärm ·Rundad fåll
·Avrivbar etikett.

Art.nr FA16148

Kate Viscose-Cotton Fashion Boxy T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·70% viskos (fr 
bambucellulosa), 30% organisk 
bomull (kammad ringspunnen single
jersey) ·Vid ribbstickad halsringning
·Sidosömmar, dubbelsöm på ärm 
och nederkant ·Överdimensionerad

Art.nr FA16185

Sofspun® T Lady-Fit

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomullsjersey (Heather Grey: 97%
bomull, 3% polyester) 
·Uppfinningsrik Savspun® tyg med
en supermjuk känsla ·Rundringad 
med bomull/lycra® ribb och 
enkelnålssydda sömmar ·Nack- och
skulderband ·Set in ärmar ·Fashion 

Art.nr FA16201
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Shawn Henley LS T-shirt Men

 ·140 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (slub), Single Jersey ·Ribbad
krage ·Nackband ·Bred knappslå 
med 3 metallknappar (nickelfria) 
·Ok fram ·Sicksack-stygn på 
sömmar ·Sidsömmar.

Art.nr FA16205

Flowy Boxy Tank Top

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Brett rundringat linne ·Kort 
längd ·Sidosömmar ·Luftig bred 
modell vilket ger en avslappnad 
form ·Enfärgad eller med stiliga 
ränder.

Art.nr FA16206

Adult Tri-Blend Tee

 ·159 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos ·Axel-till-axel-band och 1,5 
cm s halsringning ·Rundringad med
enkelnålstoppsöm ·Avdragbar™ 
etikett ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssömnad ärm och 
nederkant ·Semi-fitted.

Art.nr FA16208

Jack Men`s Viscose-Cotton T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·150 
g/m² ·70% viskos (fr 
bambucellulosa), 30% organisk 
bomull (kammad ringspunnen single
jersey) ·Ribbad halsringning, 
nackband ·Sidosömmar, dubbla 
sömmar på ärm och nederkant 

Art.nr FA16285

Unisex 3/4 Sleeve Baseball T-Shirt

 ·122 g/m² (Triblend: 128 g/m²) 
·52% kammad ringspunnen bomull,
48% polyester, ·Triblendfärger: 
50% polyester, 25% kammad 
ringspunnen bomull, 25% viskos 
·Ribbad halsringning i kontrastfärg 
·3/4 raglanärmar i kontrastfärg 
·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA16306

Adult Tri-Blend 3/4 Sleeve Raglan Tee

 ·159 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos ·Rundringning med 
enkelnålstoppsöm i nacken 
·Kontrastfärgad set-in-halsringning 
samt 3/4´s-lång raglanärm 
·Avdragbar ™ etikett 
·Dubbelnålssömnad ärm och 

Art.nr FA16308

Women`s Crop T

 ·130 g/m² ·100% organisk, 
ringspunnen och kammad bomull 
·Single Jersey crop top ·Rundringad
med 1x1 ribb ·Fallande axel med 
rullad ärm ·Dubbelnålssöm på 
nederkanten ·Loose fit ·Märket i 
nacken kan rivas av, perfekt för 
ommärkning.

Art.nr FA16348

Valueweight V-Neck-Tee

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomull (Heather Grey: 97% bomull,
3% polyester) ·Hög V-ringning 
·Dubbelsöm på Ärmar och 
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA16401
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Unisex Triblend V-Neck T-Shirt

 ·128 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos ·Smala ärmar ·Sidosömmar 
·Slim fit.

Art.nr FA16406

Adult Tri-Blend V-Neck Tee

 ·159 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25% 
rayon ·Axel-till-axel band ·1,5 cm v-
ringning ·V-ringning med 
enkelnålstoppsöm ·Avdragbar ™ 
etikett ·Dubbelnålssömnad ärm och
nederkant ·Sidosömmar ·Semi-
fitted.

Art.nr FA16408

Luke V-neck Men

 ·145 g/m² ·60% ringspunnen och 
kammad bomull, 40% polyester 
(single jersey-blandning) ·Axel-till-
axel band ·Ribbad halsringning med
elastan ·Överlappande v-ringning 
·Förstärkta axelsömmar ·Ärm- och 
nederkant med dekorativ söm 
·Sidsömmar ·Regular Fit.

Art.nr FA16505

Unisex LS V-Neck T-Shirt

 ·128 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25%
viskos ·V-ringad ·Långärmad 
·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA16506

Ladies` HD T-Shirt

 ·160 g/m² (Vit: 155 g/m²) ·65% 
polyester, 35% ringspunnen och 
kammad bomull ·Ribbad 
halsringning ·Nack- och skulderband
·Sidosömmar, slim fit ·Längre längd
·Designad för traditionell och digital
tryckning.

Art.nr FA16600

James V-neck Men

 ·155 g/m² ·100% OCS-certifierad 
ekologisk, ringspunnen och kammad
bomull (single jersey) ·Axel-till-axel
band ·Ribbad halsringning med 
elastan ·Överlappande v-ringning 
·Förstärkta axelsömmar ·Sidsömmar
·Regular Fit.

Art.nr FA16705

Flowy Scoop Muscle Tank Top

 ·125 g/m² (Marble färger: 120 
g/m²) ·65% polyester, 35% viskos 
(Marble färger: 91% polyester, 9%
kammad ringspunnen bomull) 
·Scoop neck ·Djupa ärmhål ·Rundad
nederkant ·Sidosömmar ·Enkel, 
ledig passform.

Art.nr FA16706

Sublimation Adult T-Shirt

 ·169 g/m² ·100% polyester ·1,9 cm
rundringning sydd med enkelnål 
·Nackband ·Avdragbar etikett 
·Dubbelnålssömnad ärm och 
nederkant ·Quarter-turned för att 
minska veck.

Art.nr FA16709
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Men`s Duo Blend T

 ·145 g/m² ·60% bomull, 40% 
polyester ·Supermjuk Single Jersey 
·Ribbad rundringning 
·Dubbelnålssöm på nederkanten 
·Modern fit ·Märket i nacken kan 
rivas av, perfekt för ommärkning.

Art.nr FA16748

James Men`s Organic V-Neck T-Shirt

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% organisk bomull, 
kammad ringspunnen single jersey 
·Ribbstickad V-ringning, kantband 
·Sidosömmar, dubbla sömmar på 
ärm och nederkant ·Medium fit 
·Neutral storleksetikett i nacken.

Art.nr FA16785

DryBlend® Adult T-Shirt

 ·186 g/m² (Vit: 176 g/m²) ·50% 
bomull, 50% polyester ·Krympfri 
jersey ·DryBlend® teknik: 
fukttransporterande egenskaper 
·Dubbelnålssömnad 2,2 cm s 
rundringning ·Axel- och nackband 
·Ingen textiletikett, tryckt 
produktinformation 

Art.nr FA16809

Men`s Superstar Tee

 ·150 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Charcoal och 
Heather Grey Melange: 90% bomull,
10% viskos ·Single Jersey med 
super-mjuk persikofinish 
·Rundringad med 1x1 ribb ·Grin 
stitch detalj på nederkanten och 
ärmkanter ·Modern, smalare 

Art.nr FA16848

Rib Tank Top

 ·195 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Linne ·1x1 ribb
·Slim fit ·Längre kroppslängd ·Breda
axelband ·Sidosömmar.

Art.nr FA16906

Ladies` Tank Top - TW014

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
Förkrympt bomull ·Single Jersey 
·Linne ·Smal ribbad kant runt 
halsringning och ärmhål 
·Sidosömmar ·Dubbelnålssömnad i 
nederkant.

Art.nr FA16942

Value Weight LS T

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomull, Heather Grey: 97% bomull,
3% polyester ·Nackband 
·Dubbelsöm runt nacken, ·ärmar och
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA17001

Women`s Racerback Cropped Tank

 ·125 g/m² ·52% bomull (kammad 
och ringspunnen), 48% polyester 
(jersey) ·Ofållad rundringning 
·Generösa ofållade ärmhål 
·Brottarrygg ·Kort i midjan.

Art.nr FA17006
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Exact 150 LSL T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
bomullsjersey (Ash: 99% bomull 
1% viskos) (Sport Grey: 85% 
bomull 15% viskos) ·Dubbelt 1 x 1 
ribbad halsringning med elastan 
·Nackband ·Långärmad ·Generöst 
skuren ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA17042

Men`s Superstar LS T

 ·150 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Heather Grey
Melange: 90% bomull, 10% viskos 
·Single Jersey med super-mjuk 
persikofinish ·Bård runt nacken för 
hållbar form ·Flatlocksdetaljerad X-
söm på framsidan av halsringningen
·Långärmad med 1x1 ribbade 

Art.nr FA17048

Perfect Print Tagless Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey) ·Ash: 99% 
ringspunnen bomull, 1% viskos; 
Ljus Oxford: 93% ringspunnen 
bomull, 7% viskos ·Tunn elastisk 
1x1 ribbad halsringning 
·Kontrastfärgat nackband i Ash Grey
(förutom Vit och Ash Grey som är i 

Art.nr FA17052

Jim Men`s Organic Longsleeve

 ·SOMMARPRISER : NYTT LÄGRE 
PRIS PÅ DEN HÄR STILEN. ·155 
g/m² ·100% organisk bomull, 
kammad ringspunnen single jersey 
·Ribbstickad rundringning, nackband
·Långärmad med ribbade muddar 
·Sidsömmar,flatlocksöm på 
nederkant ·Medium fit ·Neutral 

Art.nr FA17085

Men’s Long Sleeve HD Tee

 ·160 g/m² (Vit: 155 g/m²) ·65% 
polyester, 35% ringspunnen 
kammad bomull ·Rundringning med
enkelnålssöm ·Nack- och axelband 
·Sidosömmar ·Snygg passform 
·Självhäftande avtagbar nacketikett
·Lämplig för sublimering, screen- 
och transfertryck samt brodyr.

Art.nr FA17100

Women`s Flowy Muscle Tee Rolled Cuff

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos (jersey) ·Ofållad rundringning
·Fastsydda upprullade ärmslut 
·Ofållad nederkant ·Längre 
ryggstycke ·Lös och ledig passform

Art.nr FA17106

Ultra Cotton Adult T-Shirt LS

 ·203 g/m² (Vit: 193 g/m²) ·100% 
bomull (Ash: 99% bomull, 1% 
polyester; Sport Grey: 90% bomull,
10% polyester; Dark Heather, 
Safety Green, Safety Orange: 50%
bomull, 50% polyester) ·Nack- och 
skulderband ·Långärmad 
·Dubbelsöm på Ärmar och 

Art.nr FA17109

Exact 190 LSL T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% bomull (Sport 
Grey: 85% bomull 15% viskos) 
·Dubbel krage med 5% elastan 
·Nack- och skulderband 
·Dubbelnålssömnade ärmkanter och
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA17142
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Women’s Long Length Tee

 ·120 g/m² ·100 % ringspunnen 
kammad bomull ·Nackband ·Ribbad
halsringning ·Dubbel topsöm på ärm
och nederkant ·Extra lång ·Enkel 
ommärkning.

Art.nr FA17148

Ladies’ Perfect Print Tagless Tee

 ·160 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull (single jersey) ·Ash: 99% 
ringspunnen bomull, 1% viskos; 
Ljus Oxford: 93% ringspunnen 
bomull, 7% viskos ·Tunn elastisk 
1x1 ribbad halsringning 
·Kontrastfärgat nackband i Ash Grey
(förutom Vit och Ash Grey som är i 

Art.nr FA17152

Ladies Long Sleeve HD Tee

 ·160 g/m² (Vit: 155 g/m²) ·65% 
polyester, 35% ringspunnen 
kammad bomull ·Rundringning med
enkelnålssöm ·Nack- och axelband 
·Sidosömmar ·Snygg passform 
·Självhäftande avtagbar nacketikett
·Lämplig för sublimering, screen- 
och transfertryck samt brodyr.

Art.nr FA17200

Women`s Flowy High Neck Tank

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos (jersey) ·Hög hals ·Generösa
ärmhål ·Vertikal mittsöm bak ·Lös 
och ledig passform.

Art.nr FA17206

Flash Dance T

 ·150 g/m² ·100% ekologisk bomull
(ringspunnen och kammad) ·Bred 
urringning som ramlar ned över 
axeln ·Ofållade ärmslut och hals 
·Raglanärmar ·Rak nederkant med 
sidokilar ·Avrivbar etiketten ·Lös och
ledig passform.

Art.nr FA17248

Valueweight Athletic

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomull, (Heather Grey: 97% bomull
3% polyester) ·Linne ·Dubbelsöm i
midja ·Tubkonstruktion ·Unisex fit.

Art.nr FA17301

Men`s Jersey Raw New Tee

 ·145 g/m² ·100% bomull, kammad
och ringspunnen ·Heather färger: 
52% bomull, 48% polyester ·Ofållad
rundringning ·Axelband 
·Sidosömmer ·Retailinspirerad.

Art.nr FA17306

Women`s Loose Fit V Neck T

 ·125 g/m² ·100% ekologisk bomull
(ringspunnen och kammad) ·Single 
Jersey ·Djup V-ringning ·Smalkantad
hals ·Rundad nederkant ·Avrivbar 
etikett i nacken ·Lös och ledig 
passform.

Art.nr FA17348
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Women`s Relaxed Jersey Tank

 ·142 g/m² ·100% kammad och 
ringspunnen bomull ·Sidosömmar 
·Ledig passform.

Art.nr FA17406

Superstar Short Sleeve Baseball T

 ·150 g/m² ·100% ekologisk bomull
·Charcoal Grey Melange/Black: 75%
ekologisk bomull, 25% polyester; 
Charcoal Grey Melange/Black: 85%
ekologisk bomull ·Single Jersey med
persikoyta ·Kontrastfärgad kort ärm
och halsringning ·Rak nederkant 
med sidokilar ·Längre längd 

Art.nr FA17448

Mens LS Interlock T-Shirt

 ·220 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Långfibrig bomull 
·Dubbel förkrympning 
·Enzymtvättad och siliconbehandlad
för en mjukare och finare yta 
·Dubbelsömmar ·Perfekt passform.

Art.nr FA17454

Tank Top

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomull (Heather Grey: 97% bomull,
3% polyester) ·Tätt vävd yta för en
bättre tryckning ·Nackband ·Ribbad
halsringning och ärmkant ·Dubbel 
topsöm runt halsen, ärm och 
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA17501

Unisex Jersey Tank

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Neon och 
Heather: 122 g/m², 52% bomull, 
48% polyester ·Tirblend: 128 g/m²,
50% polyester, 25% bomull, 25% 
viskos ·Rundringat linne ·Smal 
ribbstickad kant runt halsringningen
och ärmhålen (delvis 

Art.nr FA17506

Softstyle® Adult Tank Top

 ·153 g/m² (Vit: 144 g/m²) ·100% 
bomull, jersey, förkrympt ·Sport 
Grey: 90% bomull, 10% polyester 
·Deluxe 30 s mjukt garn ·Breda 
axelband ·Ribbstickade kanter runt
halsringning och ärmhål 
·Dubbelnålssöm på nederkanten 
·Quarter-turned för att minska veck

Art.nr FA17509

Exact Move Sleeveless T-Shirt

 ·145 g/m² ·100% ringspunnen 
·Förkrympt bomullsjersey ·Två lager
1x1 nackband med elastan 
·Nackband ·Straight cut 
·Sidosömmar ·Dubbelnålssömnade 
ärmkanter och nederkant.

Art.nr FA17542

Men`s Superstar Vest

 ·150 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Heather Grey
Melange: 90% bomull, 10% viskos 
·Single Jersey med super-mjuk 
persikofinish ·Bård runt nacke och 
ärmhål ·Kontrastfärgat nackband 
·Flatlocksdetaljerad X-söm på 
framsidan av halsringningen 

Art.nr FA17548
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Unisex Jersey Muscle Tank Top

 ·142 g/m² ·100% bomull, kammad
och ringspunnen ·Heather: 52% 
bomull, 48% polyester ·Sidosömmar
·Slim fit.

Art.nr FA17606

Adult Fashion Basic Tank

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Heather Grey: 
90% bomull, 10% polyester; alla 
andra Heather-färger: 40% bomull,
60% polyester ·Halsringning och 
ärmhål i samma tyg (kontrastfärg 
om det är 2-ton) ·TearAway™ 
märke ·Dubbelnålssöm på 

Art.nr FA17608

Men`s Organic Longer Length T

 ·150 g/m² ·100% ekologisk bomull
(GOTS certifierad) ·Ekologisk single
jersey ·Ribbad halsringning ·Rundad
nederkant ·Lång ·Ledig/ modern 
passform ·Avrivbar etikett.

Art.nr FA17648

Curved Vest Dress

 ·150 g/m² ·100% bomull (single 
jersey) ·Djupt scoop-formad hals 
både fram och bak ·Breda axelband
·Kantband runt hals och ärmhål 
·Rundad nederkant ·Avrivbar 
etikettl.

Art.nr FA17748

Jersey Tank Dress

 ·142 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Athletic 
Heather: 90% bomull, 10% 
polyester ·Djup rundringad, ärmlös
klänning ·Smal ribbstickad kant runt
halsringningen och ärmhålen 
·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA17806

Women`s Flowy Side Slit Tank

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Scoop neck ·Sidosömmar 
med sprund  ·Rundad nederkant 
·Avslappnad draperad modell.

Art.nr FA17906

Adult Featherweight Tee

 ·110 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Krympfri ·Axel-till-axel-band
och 1,5 cm s halsringning 
·Rundringad med enkelnålstoppsöm
·Avdragbar ™ etikett ·Sidosömmar 
·Dubbelnålssömnad ärm och 
nederkant ·Figurnära.

Art.nr FA17908

T-Shirt

 ·180 g/m² (Vit: 175 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull (Lt. Oxford: 
93% bomull, 7% polyester) ·Ribbad
kant runt halsringningen ·Nack- och
skulderband ·Dubbelsöm på ärmar 
och nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA18000
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Heavy Cotton T

 ·195 g/m² (Vit: 185 g/m²) ·100% 
bomull (Heather Grey: 97% bomull,
3% polyester) ·Ribbad kant runt 
halsringningen ·Ny ärm för en 
förbättrad passform 
·Dubbelnålssömnade ärmar och 
nederkant ·Tubkonstruktion.

Art.nr FA18001

Heavy Cotton Adult T-Shirt

 ·180 g/m² (Vit: 170 g/m²) ·100% 
bomullsjersey ·Ash: 99% bomull, 
1% polyester; Sport Grey, alla 
Antique-färger: 90% bomull, 10% 
polyester ·All Heather-färger, 
Blackberry, Lilac, Midnight, Russet,
Sunset, Tweed: 50% bomull, 50% 
polyester ·Open-end tråd ·Nack- och

Art.nr FA18009

Exact 190 T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomullsjersey ·(Ash: 99%
bomull 1 % viskos) (Sport Grey: 
85% bomull 15% viskos) ·Dubbel 
1x1 ribbad nacke med elastan 
·Nackband ·Generöst skuren 
·Tubkonstruktion.

Art.nr FA18042

Heavyweight T-Shirt

 ·180 g/m² (Vit: 175 g/m²) ·100% 
ringspunnen bomull (Ash Grey: 99%
bomull, 1% viskos, Light Oxford: 
93% bomull, 7% viskos) ·Nack- och
skulderband ·Finstickad för en 
superb hållbar form 
·Tubkonstruktion ·Set-in ärm.

Art.nr FA18052

Sof-Tee

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Dubbelt förkrympt
·Nack- och skulderband ·2 lagers 
halsribb med lycra ·Rundstickad 
kropp ·Idealisk för tryckning.

Art.nr FA18054

Women`s Featherweight Scoop Tee

 ·110 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Enkelsömnad 
liten krage ·Nackband ·TearAway™
märke ·Dubbelnålssydda ärmar och
nederkant ·Halvanpassad siluett 
med sidosöm.

Art.nr FA18108

Inspire V/men T-Shirt

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull,
kammad och ringspunnen ·Single 
Jersey ·Smal ribbad, medeldjup v-
ringad krage ·Axel-till-axelband 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA18142

Inspire V/women T-Shirt

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull,
kammad och ringspunnen ·Single 
Jersey ·Smal ribbad, medeldjup v-
ringad krage ·Nackband 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA18242

Sida: 44MEC Gruppen AB

T-shirt kollektion



Mens Stretch V-Tee

 ·195 g/m² ·90% ringspunnen 
kammad bomull, 10% elastan ·Full 
feeder elastan som ger en mjuk yta
och bättre stabilitet ·Förkrympt 
·Enzymtvättad ·Nackband ·2 lagers
halsribb med lycra ·Dubbelsömmar.

Art.nr FA18354

Valueweight LS Tee Lady-Fit

 ·165 g/m² (Vit: 160 g/m²) ·100% 
bomull ·Kvinnlig långärmad T-shirt 
·Ny passform och längre 
kroppslängd ·Formade Sidosömmar
för en kvinnlig passform 
·Bomull/lycra® ribbad rundringning
med nackband ·Finstickad för en 
större tryckyta.

Art.nr FA18401

Lisa V-neck Women

 ·145 g/m² ·60% ringspunnen och 
kammad bomull, 40% polyester 
(single jersey-blandning) ·Axel-till-
axel band ·Smal ribbad halsringning
med elastan ·Överlappande v-
ringning ·Förstärkta axelsömmar 
·Ärm- och nederkant med 
dekorativa stygn ·Sidsömmar 

Art.nr FA18405

Women`s Triblend Deep V-Neck T-Shirt

 ·128 g/m² ·50% polyester, 25% 
bomull, 25% viskos ·Sidosömmar 
·Längre kroppslängd ·Modernt 
skuren.

Art.nr FA18406

Women`s Tri-Blend V-Neck Tee

 ·159 g/m² ·50% polyester, 25% 
kammad ringspunnen bomull, 25% 
rayon ·1,27 cm smal v-ringning ·V-
ringning med enkelnålstoppsöm 
·Avdragbar™ etikett ·Dolman-ärm 
·Sidosömmar ·Rundad nederkant 
·Dubbelnålssömnad ärm och 
nederkant ·Semi-fitted.

Art.nr FA18408

Inspire Slub/men T-Shirt

 ·120 g/m² ·100% ekologisk bomull,
kammad och ringspunnen ·Single 
Jersey från slub-garn som ger en 
melerad effekt ·Axel-till-axelband 
·Smal halsringning i samma tyg 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket

Art.nr FA18442

Mens Fashion V-Neck Sof-Tee

 ·185 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull (långfibrig) 
·Dubbelt krympfri bomull ·Axel till 
axelnackband ·Fashion slim fit.

Art.nr FA18454

Dean Deep V-neck

 ·170 g/m² ·95% ringspunnen 
kammad bomull, 5% elastan 
·Perfekt som undertröja pga dess 
åtsmitande passform och djupa v-
ringning ·Smal ribbad v-ringning 
·Nackband ·Förstärkta axelsömmar 
·Smala ärmfållar ·Sidsömmar ·Body
Fit.

Art.nr FA18505
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Inspire Slub/women T-Shirt

 ·120 g/m² ·100% ekologisk bomull,
kammad och ringspunnen ·Single 
Jersey från slub-garn som ger en 
melerad effekt ·Nackband ·Smal 
halsringning i samma tyg 
·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket

Art.nr FA18542

Mens Fashion Sof-Tee

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
kammad bomull ·Långfibrig bomull 
·Dubbelt förkrympt ·Nack- och 
skulderband ·2 lagers halsribb med 
lycra ·Dubbelsömnad ·Casual 
Shaped fit ·Idealisk för tryckning 
och brodering.

Art.nr FA18554

Adult Fashion Basic LS Hooded Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Heather-färger:
40% bomull, 60% polyester ·Ledig 
ofodrad huva med kontrastfärgade 
snoddar ·Nackband ·TearAway™ 
märke ·Dubbelnålssydd nacke, 
ärmar och nederkant 
·Tubkonstruktion.

Art.nr FA18608

Triblend/men T-Shirt

 ·130 g/m² ·50% polyester, 25% 
bomull, 25% viskos ·Silkeslen och 
mjuk Triblend single jersey ·Axel-
till-axelband ·Halsringning i samma
tyg ·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA18642

Sheer LS V-Neck T-Shirt

 ·135 g/m² ·98% kammad 
ringspunnen bomull, 2% elastan 
·Väldigt mjuk kvalitet ·Sidosömmar 
·Längre kroppslängd ·Stretch Fit.

Art.nr FA18706

Women`s Fashion Basic LS Hooded Tee

 ·150 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull, förkrympt ·Heather-färger:
40% bomull, 60% polyester ·Ledig 
ofodrad huva med kontrastfärgade 
snoddar ·Nackband ·TearAway™ 
märke ·Dubbelnålssydd nacke, 
ärmar och nederkant ·Halvanpassad
siluett med sidosömmar.

Art.nr FA18708

Triblend/women T-Shirt

 ·130 g/m² ·50% polyester, 25% 
bomull, 25% viskos ·Silkeslen och 
mjuk Triblend single jersey 
·Nackband ·Halsringning i samma 
tyg ·Dubbelnålssydda ärmar och 
nederkant ·Sidosömmar ·B&C No 
Label - enkel omprofilering ·Mycket
slät och jämn yta som ger ljusa och

Art.nr FA18742

Women`s Loose Fit Hooded T

 ·125 g/m² ·100% bomull (Heather
Grey Melange: 85% bomull, 15% 
viskos) ·Single jersey ·3-dels huva 
·Snören i samma tyg på fåll och 
huva ·Långärmad med mudd ·Rak 
nederkant ·Lös och ledig passform 
·Avrivbar etikett.

Art.nr FA18748

Sida: 46MEC Gruppen AB

T-shirt kollektion



Flowy Racerback Tank Top

 ·125 g/m² ·Standard färger: 65% 
polyester, 35% viskos ·Randiga: 
70% viskos, 30% polyester 
·Marmorerade färger: 119 g/m², 
91% polyester,9% bomull ·Lätt 
Tank Top med brottarrygg ·Rynkad
söm tvärsöver brottarryggen 
·Sidosömmar ·Ofållad nederkant 

Art.nr FA18806

Women`s Duo Blend Racerback Vest

 ·145 g/m² ·60% bomull, 40% 
polyester ·Tanktop i supermjuk 
Single Jersey ·Bård runt nacken och
ärmhålen för hållbar form ·Racer 
back ·Modern fit med snyggt fall 
·Märket i nacken kan rivas av, 
perfekt för ommärkning.

Art.nr FA18848

Flowy Raglan T-Shirt

 ·125 g/m² ·65% polyester, 35% 
viskos ·Lätt T-Shirt ·Luftig bred 
modell vilket ger en avslappnad 
form ·Raglanärmar.

Art.nr FA18906

Inspire T/women T-Shirt

 ·140 g/m² ·100% ekologisk bomull,
kammad och ringspunnen ·Single 
Jersey ·Smal ribbad krage 
·Nackband ·Dubbelnålssydda ärmar
och nederkant ·Sidosömmar ·B&C 
No Label - enkel omprofilering 
·Mycket slät och jämn yta som ger 
ljusa och skarpa tryckresultat 

Art.nr FA18942

Women`s Duo Blend T

 ·145 g/m² ·60% bomull, 40% 
polyester ·Supermjuk Single Jersey
T-shirt ·Ribbad rundringning 
·Dubbelnålssöm på nederkanten 
·Modern fit ·Märket i nacken kan 
rivas av, perfekt för ommärkning.

Art.nr FA18948

Exact 190 Top/men Crew Neck T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single Jersey ·Förkrympt 
·Rundringad med ribbad 
halsringning ·Nackband ·Dubbel 
topsöm runt halsen, ärmen och 
nederkanten ·Sidosömmar.

Art.nr FA19142

Exact 190 Top/women Crew Neck T-Shirt

 ·185 g/m² ·100% ringspunnen 
bomull ·Single Jersey ·Förkrympt 
·Bred rundring med smal ribbad 
halsringning ·Nackband ·Kortärmad
·Dubbel topsöm på ärm och 
nederkant ·Sidosömmar.

Art.nr FA19242

Adult Heavyweight Camouflage Tee

 ·170 g/m² ·100% bomull, tjock, 
förkrympt ·Axel-till-axel band 
·TearAway™ märke ·Dubbelnålssydd
nacke, ärmar och nederkant 
·Sidosöm.

Art.nr FA19308

Sida: 47MEC Gruppen AB

T-shirt kollektion



Ultimate Look T-Shirt - TMD70

 ·145 g/m² ·100% bomull, 
förkrympt, ringspunnen bomull 
·Single Jersey ·Halsringning i 
samma tyg ·Nackband ·Set-in ärmar
·Ärmkanter fållade med 
förstärkningssöm ·Nederkant med 
blindstygn ·Urtvättad effekt på 
sömmarna (krage, ärmmuddar, 

Art.nr FA19342

Ladies` Heavy Cotton™ T-Shirt

 ·180 g/m² (Vit: 170 g/m²) ·100% 
bomull, jersey, förkrympt ·Sport 
Grey: 90% bomull, 10% polyester 
·Dark Heather, Heather Sapphire, 
Lilac och Sunset: 50% bomull, 50%
polyester ·1/2 krage utan 
dubbelnålssöm ·Nackband och 
axelband ·korta ärmar för komfort 

Art.nr FA19409

Ladies` Ultimate Look T - TWD71

 ·145 g/m² ·100% bomull, 
förkrympt, ringspunnen bomull 
·Single Jersey ·Kvinnlig tunn krage i
samma tyg ·Nackband ·Set-in ärmar
·Ärmkanter fållade med 
förstärkningssöm ·Kvinnlig passform
·Nederkant med blindstygn 
·Urtvättad effekt på sömmarna 

Art.nr FA19442

Men`s Stripy T

 ·150 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Supermjuk 
Single Jersey för perfekt tryckyta 
·2cmx2cm- garn, färgat randigt tyg
·Förstärkt nackband ·Tunn smal ribb
runt halsen ·Neutral etikett i nacken
för enkel ommärkning.

Art.nr FA19548

Unisex Jersey LS Hoodie

 ·142 g/m² ·100% kammad och 
ringspunnen bomull ·Heather: 52%
bomull, 48% polyester ·Huva 
integrerad i V-ringningen 
·Sidosömmar ·Slim fit.

Art.nr FA19606

Sheer Mini Rib V-Neck Shirt

 ·135 g/m² ·98% kammad 
ringspunnen bomull, 2% elastan 
·Djupt V-ringad ·Kortärmad ·Stretch
Fit ·Längre kroppslängd.

Art.nr FA19706

Women`s Stripy T

 ·150 g/m² ·100% kammad 
ringspunnen bomull ·Supermjuk 
Single Jersey för perfekt tryckyta 
·2cm x 2cm garn, färgat randigt tyg
·Förstärkt nackband ·Tunn smal ribb
runt halsen ·Kortärmad ·Neutral 
etikett i nacken för enkel 
ommärkning.

Art.nr FA19948

Sida: 48MEC Gruppen AB

T-shirt kollektion


