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Pikétröja med tryck fram

Herr pikétröja Lincoln
Tryck av logga fram på bröst.
3 knappar i knappslå som går ton-i-ton och
sprund i sidan. Ribbad krage och ärmslut
Finns i stl XS-5XL
Pris 215:-/st

Dam pikétröja Marion
Tryck av logga fram på bröst.
Mudd i ärmslut, sprund i sidan och tre
ton-i-ton knappar.
Finns i stl XS-5XL
Pris 215:-/st
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T-shirts med tryck fram OCH bak

Herr New classic T-shirt
Bomulls-T-shirt med tryck av logga fram på
bröst OCH större tryck på axlarna med logga inkl text Ingen ska dö av rattfylleri.
Finns i stl XS-3XL
Pris 99:-/st

Dam New classic T-shirt
Bomulls-T-shirt med tryck av logga fram på
bröst OCH större tryck på axlarna med logga inkl text Ingen ska dö av rattfylleri.
Finns i stl XS-3XL. OBS! Små i storlekarna, XL
anses vara stl 42.
Pris 99:-/st
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Skjortor
Herrskjorta Oxford
Långärmad oxfordskjorta i herrmodell med
reglerbar manschett, ryggveck mitt bak,
bröstficka och krage med knapp under
kragen. Easy care-behandlad.
Broderad logotype på bröstet.
Finns i stl S-4XL
Pris 400:-/st

Damskjorta Garland
Oxfordskjorta i dammodell med lång ärm
och reglerbar manschett. Easy carebehandlad. Broderad logotype på bröstet.
Finns i stl S-XXL.
Pris 400:-/st

Herr Kortärmad skjorta Cambridge
En kortärmad version av Oxfordskjortorna
ovan. Samma tyg och färg, samt broderad
logotype på bröstet. Finns enbart som herrvariant.
Finns i stl S-4XL.
Pris 360:-/st
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Jackor
Ofodrad funktionsjacka
Lager 3-jacka i funktionellt softshellmaterial som är vind- och vattenavvisande.
Två bröstfickor, den vänstra med invändig
telefonficka. Fäste för ID-kortshållare. Två
sidfickor. En ärmficka på vänster ärm. Ventilationsdragkedjor under ärmarna. Dragsko
i midjan. Reglerbara ärmslut. Förlängd rygg
för bättre komfort. Reflexpasspoaler på ärmar och rygg. Avtagbar huva. Fleecefodrad
krage. Ett tryck på bröstet.
Finns i stl S-4XL. Pris 1350:-/st

Fodrad vinterjacka
Vind- och vattenavvisande funktionsjacka.
Quiltat vadderat foder. Två bröstfickor, den
vänstra med invändig telefonficka. Fäste för
ID-kortshållare. Två innerfickor med blixtlås
varav en större för t ex dokument. Två sidfickor. En ärmficka på vänster ärm. Ventilationsdragkedjor under ärmarna. Dragsko i
midjan. Reglerbara ärmslut.
Förlängd rygg för bästa komfort. Reflexpassportaler på ärmar och rygg. Avtagbar
justerbar huva. Fleecefodrad krage och
sidofickor. Finns i stl S-4XL.
Pris 1500:-/st
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Jackor fortsättning
Herrjacka Hudson
Modern lättvadderad jacka. Avtagbar huva
och tre fickor med dragkedjor samt två
innerfickor. Hörlursögla på insidan av halsöppningen. Ett tryck på bröstet.
Finns i stl XS-3XL.
Pris 575:-/st

Damjacka Hudson
Modern lättvadderad jacka. Avtagbar huva
och tre fickor med dragkedjor samt två
innerfickor. Hörlursögla på insidan av halsöppningen. Ett tryck på bröstet.
Finns i stl XS-XXL.
Pris 575:-/st

Unisex reflexjacka Hardy Reflective
Modern vindjacka i fullständig reflex med
huva samt metalliknande dragkedjor.
Meshfoder på insidan. Kantband på huvan,
och nedtill på ärmen i kontrastfärg.
Reflekteringsindex 250. Ett tryck på bröstet.
Finns i stl XS-3XL
Pris 525:-/st
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Beställning av profilkläder
Beställning av profilkläder sker genom att beställningsformuläret (eller likvärdiga uppgifter) mailas till
material@mhf.se. Glöm inte detaljerad fakturaadress.
Om storlekarna
Storlekarna är internationella, och stämmer inte riktigt med dem som vi har i våra svenska butiker.
De plagg som är damspecifika är kroppsnära och damstorlekarna är som följer: S=36, M=38, L=40, XL=42,
XXL=44, 3XL=46, 4XL=50.
Vid de flesta plagg finns dessutom en måttabell.
Beställningsdagar
Det lönar sig att göra stora beställningar. Därför försöker vi göra en en gemensam beställning höst & vår.
Normalt är sista beställningsdagarna 1 april och 1 november. Innehållet i katalogen kan komma att variera mellan årstiderna. Vill ni beställa andra datum så kan priserna bli något högre än i denna katalog.
Priser
Priserna är inklusive tryck eller brodyr enligt beskrivning i text samt moms. Priserna gäller vid samtidig
beställning vid dessa två gemensamma beställningstillfällen. Beställning annan tid medför högre priser.
Det som tillkommer är frakten till er, som beror på hur många plagg ni beställer.
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Beställningsformulär profilkläder
beställningen mailas till material@mhf.se

Beställare (Avd eller region):
Kontaktperson:
Leveransadress:
Postnummer & ort:
Mobil:
E-post:
Fakturaadress: OBS! Komplett adress
Person eller referens:
Adress:
Postnummer & ort:
Region/lokalkontor:
Herr pikétröja Lincoln Pris 204:-/st
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antal i respektive storlek:
Dam pikétröja Marion Pris 204:-/st
antal i respektive storlek:
Herr New classic T-shirt Pris 93:-/st
antal i respektive storlek:
Dam New classic T-shirt Pris 93:-/st
antal i respektive storlek:

Herrskjorta Oxford Pris 400:-/st
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antal i respektive storlek:
Damskjorta Garland Pris 400:-/st
antal i respektive storlek:
Herr Kortärmad skjorta Camb. Pris 360:-/st
antal i respektive storlek:
Täckjacka herr Hudson Pris 554:-/st
antal i respektive storlek:
Täckjacka dam Pris 554:-/st
antal i respektive storlek:
Ofodrad skaljacka Pris 1262:-/st
antal i respektive storlek:
Fodrad vinterjacka Pris 1387:-/st
antal i respektive storlek:
Reflexjacka Pris 516:-/st
antal i respektive storlek:
Spara ner dokumentet och maila till material@mhf.se

