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Et stærkt navn indenfor basic tekstiler
- profilbeklædning til fritid, arbejde og reklame

Billederne til dette års katalog er taget 
henholdvis på Tirsbæk Gods ved Vejle 
fjord og Motion Elro Arena i Randers.

Tirsbæk Gods er placeret på 
nordsiden af Vejle fjord ca. 7 km øst 
for Vejle. Tirsbæk drives i dag som et 
kombineret land- og skovbrug med 
jagtudlejning, publikumsaktiviteter, 
event- og ledertræningsaktiviteter. 
Godset huser desuden Danmarks 
eneste off-road køreskole. 
Se mere på www.tirsbaekgods.dk eller 
www.tirsbæk.dk

Motion Elro Arena i Randers, et 
anderledes motionscenter der formår 
at blande breddeidræt og motion 
sammen med eliteidræt.  
Se mere på www.motion-elroarena.dk

Free, casual, business – 360 grader rundt. 
Tendenser skabes – forandringer fryder – 
mulighederne er mange…

Siden 1990 har Hurricane produktet været en del 
af vores hverdag, uanset om det er beklædning 
til fritid, sport, kampagner eller i jobbet  - alt 
sammen for at skabe den rette identitet.
Alle vores produkter i programmet er skabt med 
det mål, at produkterne i sin helhed lever op 

til og skaber grundlaget for synlighed uanset i 
hvilken sammenhæng.

Hvad betyder 360 grader i praksis?
· Sikring af kvaliteter og sikker levering.
· Udvikling og bearbejdning.
· En verden af muligheder.
· En sikker oplevelse af en totalløsning fra 
udvælgelse til levering.

Dahetra A/S, der udvikler og producerer 
Hurricane produkterne, hører samtidig til blandt 
de større danske tekstiltrykkerier, således vi har 
alt under et tag.

God fornøjelse med 2011 kataloget!
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10.225
Basic T-shirt

100% bomuld
Nakketape
Vægt: 150 g/m2

Størrelser: S-4XL
Børnestørrelser: 2/3, 4/6, 8/10, 12/14
(Farve 7250 fås ikke børnestørrelser)

En klassiker i mange farver og 

størrelser. Perfekt til tr
yk.
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10.228
Heavy T-shirt

100% kæmmet bomuld
Nakke- og skuldertape
Forkrympet
Vægt: 175 g/m2 
Størrelser: S-4XL
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10.222
Trend T-shirt
10.221
Ladies Trend T-shirt

Figursyet T-shirt (Kun 10.221)
100% kæmmet bomuld, single jersey
Nakketape
Forkrympet
Vægt: 160 g/m2

Størrelser(10.222): S-4XL 
Størrelser(10.221): 36/S-46/3XL

Fashion cut.
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50.223
Rib T-shirt
50.229
Ladies Rib T-shirt

100% kæmmet bomuld
1x1 rib
Figursyet (Kun 50.229)
Vægt: 220 g/m2

Størrelser(50.223): S-4XL
(50.223 fås ikke i farve 2225)
Størrelser(50.229): 36/S-46/3XL
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50.224
Interlock T-shirt
50.228
Ladies Interlock T-shirt

100% kæmmet bomuld, interlock
Forkrympet
Figursyet (Kun 50.228)
Vægt: 220 g/m2

Størrelser(50.224): S-4XL
Størrelser(50.228): 36/S-46/3XL
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NYHED
– Ny model

– Flot facon

– God pasform

– Både i dame- og herremodel
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51.224
Interlock T-shirt
51.228
Ladies Interlock T-shirt

100% kæmmet bomuld, interlock
Forkrympet
Figursyet (Kun 51.228)
Vægt: 220 g/m2

Størrelser(51.224): S-XXL
(Hvid & sort op til 4XL)
(51.224 fås ikke i farve 1240 & 5231)
Størrelser(51.228): 36/S-44/XXL
(Hvid & sort op til 46/3XL)

50.225
Tee de Luxe

100% kæmmet bomuld
Indsats langs siden
Sideslids
Forkrympet
Vægt: 190 g/m2

Størrelser: S-XXL
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30.100
Løbe T-shirt

30.105
Ladies Løbe T-shirt

100% polyester birdseye
Funktionel løbe T-shirt med 

svedtransporterende og 
hurtigttørrende effekt 

Konstrueret uden generende syninger
30.105 er let figursyet og har feminin 

halsudskæring
T-shirten er blødningsresistent, hvilket 

gør den optimal til tryk
Vægt: 130 g/m2

Størrelser(30.100): S-4XL
Størrelser(30.105): 36/S-46/3XL

Model udviklet til aktivitet.

God pasform med smidighed.

NYHED

Flot model med størrelser op til 4XL.
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50.222
Rib T-shirt, langærmet
50.221
Ladies Rib T-shirt, langærmet

100% kæmmet bomuld
1x1 rib
Figursyet med dyb halsudskæring (Kun 50.221)
Vægt: 220 g/m2

Størrelser(50.222): S-4XL
Størrelser(50.221): 36/S-46/3XL

1x1 rib tee i flot damemodel.

Klassisk 1x1 rib.Kan anvendes til mange formål.12



50.226
Interlock T-shirt, langærmet

100% kæmmet bomuld, interlock
Forkrympet
Vægt: 220 g/m2

Størrelser: S-4XL

NYHED
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10.235
Polo Piqué, CVC

65% bomuld/35% polyester
Unisex
Piping i krave og ærmerib
Tone-i-tone knapper
Vægt: 230 g/m2

Størrelser: S-4XL

10.230
Polo Piqué m. lomme, CVC

65% bomuld/35% polyester
Unisex
Piping i krave og ærmerib
Tone-i-tone knapper
Lomme på venstre bryst
Vægt: 230 g/m2

Størrelser: S-4XL

Slidstærk polo til alle formål.

Polo i mange farver og størrelser.
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50.100
Stretch Polo
50.105
Ladies Stretch Polo

65% bomuld/35% polyester
Sporty enzymvasket stretch polo 
med super pasform 
Tone-i-tone knapper. 
Vægt: 200 g/m2

Størrelser(50.100): S-4XL
Størrelser(50.105): 36/S-46/3XL

NYHED
Polo med stretch

for perfekt pasform

og fleksibilitet
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50.232
Polo Piqué

100% kæmmet bomuld
Ingen rib i ærmer

Tone-i-tone knapper
Slids

Vægt: 220 g/m2

Størrelser: S-4XL

Polo i 100% kæmmet bomuld.

Nu op til 4XL.
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50.238
Ladies Polo Piqué

100% kæmmet bomuld
Rib i krave og ærmer
Tone-i-tone knapper
Let figursyet
Slids
Vægt: 220 g/m2

Størrelser: 36/S-46/3XL

Let figursyet damemodel.
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12.217
Polo Sweat

65% bomuld/35% polyester
Børstet bagside

Tone-i-tone knapper
Vægt: 280 g/m2

Størrelser: S-4XL
(Farve 1200 og 3260: S-XXL)

(Farve 7250: S-3XL)

Kvalitets sweat.

Free, casual, business.
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12.230
Sweatshirt

60% bomuld/40% polyester
Klassisk sweatshirt med rund hals

Dobbelt stikninger
Ribkant ved hals, ærmer og bund

Blød børstet bagside
Vægt: 280 g/m2

Størrelser: S-4XL
Børnestørrelser: 4/6, 8/10, 12/14
(Farve 2260, 5231, 7250 og 8260 

fås i børnestørrelser)
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12.232
Hættesweat
12.238
Ladies Hættesweat

60% bomuld/40% polyester
Kort model
Gennemgående lynlås og to stiklommer
Dobbelt stikninger
Blød børstet inderside
Smarte stikninger ved ærmer og lommer
Vægt: 280 g/m2

Størrelser(12.232): S-3XL 
(12.232 fås ikke i farve 1200, 2260 & 5231)
Størrelser(12.238): 36/S-46/3XL

12.234
Hættesweat
12.236
Ladies Hættesweat

60% bomuld/40% polyester
Smart og sporty hættesweatshirt med 
raglan ærmer og gennemgående lynlås
Vægt: 300-310 g/m2

Størrelser(12.255): S-4XL 
Størrelser(12.265): 36/S-46/3XL

NYHED
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12.255
Hættesweat

12.265
Ladies Hættesweat

60% bomuld/40% polyester
Den klassiske sporty hættesweat 

med lomme.
Sweatshirt med perfekt pasform

Vægt: 300-310 g/m2

Størrelser(12.255): S-4XL 
Størrelser(12.265): 36/S-46/3XL

Sporty hættesweat i dame- og 

herremodel.

NYHED
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50.350
Ladies Fleece

100% polyester micro fleece
Kantbånd langs lynlås, ved ærmer og bund
Figursyet
Vægt: 280 g/m2

Størrelser: 36/S-44/XXL

50.320
Windbreaker Fleece

100% polyester micro fleece
Unisex
Kantbånd ved ærmer og bund
Windstopper i front
Lomme med lynlås
Indsnit
Vægt: 240 g/m2

Størrelser: XS-4XL
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17.300
Softshell Jakke

17.200
Ladies Softshell Jakke

17.400
Junior Softshell Jakke

3-lags softshell jakke
100% polyester med microfleece indvendigt 

Åndbar og vandafvisende membran (5000 MVP/3000 mm)
Vindstopper i ærmer

To sidelommer og en brystlomme med lynlås
Reflex piping på ærmer og elastiksnøre

Figursyet(Kun 17.200)
Vægt: 340 g/m2

Størrelser(17.300): S-4XL
Størrelser(17.200): 34/XS-46/3XL

Størrelser(17.400): 4/6, 8/10, 12/14
(Farve 2228, 5235 og 8260 fås i børnestørrelser)
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17.100
Ekstra Puller

Ekstra puller til Softshell Jakke og Softshell Vest
Kombiner selv pulleren med din logofarve
Puller leveres neutral uden prægning i sæt af 4 stk. pr. pose
Farver: Turkis, Royal, Rød, Orange

17.350
Softshell Vest

17.250
Ladies Softshell Vest

3-lags softshell vest
100% polyester med microfleece indvendigt

Åndbar og vandafvisende membran (5000 MVP/3000 mm)
To sidelommer og en brystlomme med lynlås

Figursyet (Kun 17.250)
Elastiksnøre

Vægt: 340 g/m2

Størrelser(17.350): S-4XL
Størrelser(17.250): 36/S-46/3XL
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Caps

20.285
Heavy Cotton Cap

100% bomuld heavy twill
Piping i kontrastfarve
Lukning med metalspænde
Størrelse: One size
Farver: Stålgrå/Sort, Flaskegrøn/Sand, Sort/Sand, Rød/Sand, 
Navy/Sand, Sand/Sort, Navy, Sort

20.284
Heavy Cotton Cap, Centreret

100% bomuld heavy twill
Lukning med metalspænde
Størrelse: One size
Farver: Sort, Navy

20.286
Heavy Cotton Colour Cap, børn

100% bomuld heavy twill
Piping i kontrastfarve
Lukning med metalspænde
Størrelse: One size
Farver: Orange/Rød, Hvid/Navy
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20.288
Løbe Cap

100% Q-Max functional polyester
Svedtransporterende og hurtigtørrende
Piping langs skygge og i nakken udført i refleksmateriale 
Velcro lukning
Størrelse: One size
Farver: Sort, Hvid

20.298
Athletic Cap

100% bomuld canvas
Lukning med metalspænde
Børstet overflade
Størrelse: One size
Farver: Sand, Navy, Sort

20.255
Golf Cap

100% bomuld
Lukning med metalspænde
Størrelse: One size
Farver: Rød, Gul, Royal, Grøn

NYHED

…ferie, sport, fritid, 
arbejde, reklame 

event…
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…shopping, 
arbejde, skole, 
kongres, messe…

Poser & Tasker 2�.260
Canvaspose

100% bomuld
Lang hank
6 cm sidefals
Vægt: 290 g/m2

Størrelse: 38 x 42 cm
Farver: Natur, Sort

22.240
Canvaspose

100% bomuld
10 cm sidefals og bund
Vægt: 410 g/m2

Størrelse: 38 x 42 cm
Farver: Æblegrøn(NY), Turkis(NY), Natur, 
Navy, Rød, Sort

22.210
Canvaspose

100% bomuld
6 cm sidefals
Vægt: 290 g/m2

Størrelse: 38 x 42 cm
Farve: Natur

22.230
Canvaspose

100% bomuld
6 cm sidefals og bund
Vægt: 290 g/m2

Størrelse: 38 x 42 cm
Farver: Natur, Navy, Sort
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22.200
Mulepose

100% bomuld
Vægt: 150 g/m2

Størrelse: 39 x 43 cm
Farver: Natur, sort

22.290
Skopose

210D nylon
Snørelukke
Reflexforstærkede hjørner
Størrelse: 30 x 40 cm
Farver: Rød, Royal, Sort

25.000
PP Pose Basic Small

Topkvalitets PP pose med forstærket 
foldet kant, samt syet piping langs alle 
kanter. 
Kvalitet: 80 g/m2 non-woven polypropylen 
produceret af 20% genbrugsmateriale
Forstærket hank på 45 cm.
Størrelse: B:33 x H:33 x D:13 cm
Farve: Sort

25.040
PP Messetaske Small

Topkvalitets PP pose med forstærket foldet 
kant, samt syet piping. 
Kvalitet: 100 g/m2 non-woven polypropylen 
produceret af 20% genbrugsmateriale
Forstærket hank på 132 cm.
Størrelse: B:35,5 x H:30 x D:15 cm
Farve: Sort

22.265
Postpose

100% bomuld
Lang hank der går i et med sidefalsen
9 cm sidefals
Vægt: 290 g/m2

Størrelse: 32 x 37 cm
Farver: Æblegrøn(NY), Turkis(NY), Army, Sort

22.250
Big Shopper

600D nylon
15 cm sidefals og bund
Størrelse: 40 x 45 cm
Farve: Sort

22.255
Revisorpose

600D nylon
Udvendig lomme med velcro
16 cm sidefals og bund
Størrelse: 37 x 38 cm
Farver: Navy, Stålgrå, Sort
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Håndklæder 18.220
Badehåndklæde

100% bomuld velour/frotté
Vægt: 400 g/m2

Størrelse: 70 x 140 cm

18.230
Håndklæde

100% bomuld velour/frotté
Vægt: 400 g/m2

Størrelse: 50 x 100 cm
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Code of Conduct
Miljø og etik har alltid været vigtige emner for Dahetra. Vi 
overvåger meget nøje hvorledes vores leverandører behandler 
deres ansatte, samt hvordan de forholder sig i forhold til 
miljøspørgsmål.  
Vi har et ansvar, når det gælder om at sikre sig, at vores 
leverandører respekterer de enkelte landes bestemmelser, 
såvel som internationale organisationers syn på 
grundlæggende rettigheder. Dahetras Code of Conduct 
gælder alle virksomheder, der er involveret i produktionen af 
vores produkter.  
Eftersom vi er opmærksomme på de forskellige juridiske 
og kulturelle vilkår, som fabrikker verden over arbejder 
under, varierer meget, definerer denne Code of Conduct de 
grundlæggende krav, som alle fabrikker må følge for at kunne 
handle med os. 
Code of Conduct er en overenskomst, som vores 
leverandører forpligter sig til at efterleve. Den foreskiver bl.a., 
at leverandøren skal følge retslige bestemmelser og giver 
samtidig Dahetra adgang til fabrikker og informationer for at 
kunne kontrollere, om de efterlever reglerne.  
Vores Code of Conduct indeholder desuden forbud mod 
børnearbejde og diskriminering, krav om grundlæggende 
arbejdsforhold, retten til frit at organisere sig i fagforeninger, 
bestemmelser om minimumsløn og overtidsbetaling samt 
arbejdstidsbegrænsninger. 

Fair Labor Association
Siden 2008 har Dahetra været medlem af Fair Labor 
Association (fairlabor.org). En international organisation 
der arbejder på at forbedre den sociale situation og 
arbejdsforholdende i produktionslandende. 

FLA’s Code of Conduct efter hvilken Dahetra har udformet 
sin egen, foreskriver samme grunlæggende krav til alle 
leverandører og gør det således lettere at implementere krav, 
iværksætte uddannelse, udføre evalueringer og revisioner, 
samt gør det lettere for leverandørene at leve op til kravene.

Miljø
Vi hos Dahetra ved, vores forrretningsaktiviteter hænger 
tæt sammen med lokale og globale miljøspørgsmål. I den 
forbindelse er vores virksomhed aktivt engageret i “grøn 
ledelse”, en indsats for at mindske den miljømæssige 
trussel gennem implementering af forretningsplaner, som 
inkorporerer miljøhensyn.  
Specifikt udvikler Dahetra strategier for transport, miljøvenlige 
kontorer, emballage, anvendelse af kemikalier og “grøn” 
produktion.

Clean Shipping Project
At udvikle og anvende de reneste og mest effektive 
transportmetoder er noget, som lægger os meget på sinde. 
Dahetra samarbejder med nogle af de største fragtfirmaer 
på markedet, der alle har miljøprogrammer. En evaluering af 
disse programmer er et vigtigt element, når det kommer til 
indkøb af fragtydelser. 
For at reducere miljøpåvirkningen bliver Dahetras indkøb i Asien 
ofte slået sammen med vores søsterselskabers indkøb samme 
sted for at udnytte transportkapaciteten optimalt. Derudover er 
vi medlem af Clean Shipping Project (cleanshippingproject.se), 
et initiativ der har til hensigt at påvirke rederierne til at anvende 
mere miljøvenlige fartøjer. Samtidig stræber vi efter at minimere 
brugen af lufttransport, som påvirker miljøet i langt højere grad 
og kun at bruge det i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt.

Øko-Tex
Mange virksomheder både i Danmark og i udlandet har 
ikke nogen politik om kemikalier i tekstiler, og der findes 
sundhedsskadelige kemikalier i en del af det tøj, man kan 
købe i forretningerne. Nogle af kemikalierne er allergi- eller 
kræftfremkaldende, mens man ikke kender langtidseffekterne 
for mange andre. Alle vores produkter er indfarvet med 
reaktive farvestoffer uden AZO komponenter. Disse 
farvestoffer er hudvenlige og sikrer endvidere at farverne 
bevarer de oprindelige nuancer, selv efter mange ganges 
vask.  
Det er ikke til at se eller føle, om der er sundhedsskadelige 
kemikalier i tøjet, og kun få kemikalier forsvinder efter vask. 
Det er dog muligt at købe tekstiler uden sundhedsskadelige 
stoffer, fordi der er mange alternative og ufarlige kemikalier 
og metoder, som producenterne kan bruge i stedet for de 
sundhedsskadelige stoffer.  
Derfor er næsten alle artiklerne i vores Hurricane kollektion 
Øko-Tex certificerede. Øko-Tex-mærkede tekstiler er sikre 
tekstiler, der ikke skader kroppen. Du kan læse mere om Øko-
Tex-ordningen på okotex.dk

Ansvarlighed
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TrykmetoderHot Melt er den mest anvendte transfertype, idet den kan anvendes på stort 
set alle tekstiler. Den er meget slidstærk og tåler vask ved 95° C. Indeholder motivet 
tynde streger og fine detaljer, er denne transfertype altid at foretrække, idet den 
binder selv de tyndeste streger til tekstilet. Denne transfertype kræver ikke så meget 
varme og kan derfor monteres på de fleste tekstiler ved hjælp af et strygejern.

Color Stop er en ny transfertype der er specielt udviklet til polyester-tekstiler, 
hvor der er stor risiko for gennemblødning af tekstilets indfarvning ved påsætning 
af motivet. Eftersom Color Stop Transfer kan påsættes ved blot 130°C nedsættes 
risikoen for at tekstilet bliver beskadiget, krøller eller bløder igennem. Color Stop 
Transfer minder i udseende og øvrige egenskaber meget om Hot Melt Transfer.

Industritransfer er en heldækkende transfer udviklet specielt til 
anvendelse på arbejdstøj. Transferen er ideel til kraftige tekstiler, som udsættes 
for daglig slitage, og som vaskes ved høje temperaturer. Industritransfer tåler 
industrivask med temperaturer op til 90° C og tåler desuden tørretumbling. 
Transferen kendetegner sig ved at være meget slidstærk og have lang holdbarhed.

Softflex er en særdeles strækbar transfer, hvilket gør den særdeles velegnet til 
tekstiler af elastan og lycra f.eks. badetøj og cykeltøj. En softflex transfer er meget 
blød, når den er monteret, og har en god dækning selv på mørke tekstiler.

DST er en transfer med meget store muligheder for optimal detaljegengivelse. 
Den er meget velegnet til billedmotiver med små og fine detaljer samt ved mindre 
oplag. Der er ingen omkostninger til film og opsætning med denne transfertype, og 
den kan anvendes både på lyse og mørke tekstiler.

Litho Transfer har et stort anvendelsesområde på gængse tekstiler 
og har i øvrigt alle gode egenskaber med hensyn til klarhed. Den har den højeste 
detaljegengivelse, der kan opnås ved rastertryk og er velegnet til motiver med tynde 
streger. På mørke såvel som lyse tekstiler kan man trykke op til 60# raster. Litho 
Transfer er velegnet til store oplag.

Plotter Transfer Denne type transfer fås i 3 forskellige typer: folie, flock 
og reflex. Plotter Transfer fremstilles ved hjælp af en computerstyret plotterkniv, 
som udskærer motivet i plastfolie. Dette gør, at den hurtigt kan produceres. 
Plotter Transfer er desuden kendetegnet ved sin gode dækkeevne. Der er ingen 
omkostninger til film og opsætning ved denne transfertype.

Tekstiltryk Ved denne trykmetode trykkes der direkte på tekstilet igennem 
et fintmasket net. Til tekstiltryk anvendes kun vandbaserede trykfarver, hvilket giver 
trykket en blød og rar overflade, som gør tekstilet behageligt at bære. Tekstiltryk har 
store fordele på lyse og lette tekstiler og særligt ved store oplag.

Plastisol med mellemtørring Ved denne trykmetode 
trykkes der ligesom tekstiltryk direkte på tekstilet. Plastisol med mellemtørring er, i 
modsætning til tekstiltryk, særdeles velegnet til mørke tekstiler. Denne trykmetode 
er fordelagtig til store oplag og kan anvendes som et alternativ til transfer.

Tryk på tekstiler er idag en stor del af det udseende 
tekstilet får. Både indenfor mode-, profil- og arbejdstøj 
er det vigtigt at trykkets kvalitet sammen med tekstilet 

understøtter helhedsindtrykket af tøjets kvalitet. 
Derfor er det vigtigt at man vælger den rigtige 

tryktype, så det tilpasses tøjet som det skal påføres, for 
at det bliver holdbart og flot.
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Specialproduktion
Lokalt_Europa_Østen

Specialordre – Den unikke genkendelighed
Mulighederne i vores lagerprogrammer sammensat med vores muligheder for 
tryk- og broderiløsninger er kimen til den unikke løsning.

Vores mange års erfaring og ikke mindst vores 360 graders løsningsprogram 
skaber sikkerhed for professionel håndtering af specialdesigns og 
specialprodukter.

Du står med et ønske til farve, design, kvalitet eller en speciel leveringstid – 
lad ønsket være dit, så sikrer vores knowhow processen fra designoplæg til 
leveret produkt – og alt i en skemalagt tidsplan.

Der behøver ikke at være langt fra idé til det færdige resultat. 

Interesseret? 
Kontakt din Hurricane-forhandler for mere information.

Specialproduktion – et par gode tips
Inspiration af mode & trends 
Muligheder for at trække trends over fra andre ”brancher”.

Kombination af standard og specialdesign 
Tænk på hvilke mål du ønsker at opfylde med netop din profilbeklædning og 
sammensæt dette ud fra en grundig dialog med din leverandør.

Leverandør 
Sikre dig, at I passer sammen og at I kan ramme målet med specialdesigns & 
layouts.  Tænk også på aftersales service og sikring af samarbejdet.

Gå ud over rammerne 
At gå lidt længere ud end omverdenen eller det du tror på, kan være en god 
idé i synliggørelsen af din profil. Ikke bare med logo og farver men også i 
model og kvalitet.

Gør profil til en del af marketingsplanen 
Sikre budget og tid til udvikling af profilbeklædningen, hold en linie – det giver 
det bedste resultat og payoff.
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Hvid

Sand

Lys sand

Vanille

Lyseblå

Turkis

Sky

Mellemblå

Royal

Navy

Kiwi

Æblegrøn

Græsgrøn

Lime

Flaskegrøn

Pink

Rød

Tomat

Varm rød

Gul

Orange

Abrikos

Askmeleret

Silver

Gråmeleret

Stålgrå

Antracit

Mocca

Brun

Sort

Bemærk venligst at 
farvegengivelserne p.g.a. 

tryktekniske årsager kan afvige 
fra de faktiske farver.

Farver
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