
Passion for shirts

Eksklusive
Limited Edition
skjorter



“Limited Edition 
skjorter skabt til 
hverdagen



Seks nye
Limited Edition
skjorter
Du har nu mulighed for, helt eksklusivt 
at få adgang til vores nyeste serie af 
moderigtige Limited Edition skjorter fra 
Seven Seas by ID®. 

Skjorterne er lavet i et begrænset antal 
og sælges online på id.dk - så længe 
lager haves.   

Limited Edition skjorterne er designet 
med fokus på tidens trends, men 
hvor kvalitet og design fortsat er 
kendetegnet. 

Du finder både mønstrede skjorter og 
mere klassiske skjorter med et twist. Alle 
skjorterne findes i modern fit og er skabt 
med en Easy Care finish, som gør, at de 
kun kræver minimal strygning. 



Hudson Victor Wade
No. S21625No. S21613 No. S21624



Ramsay Xander Weston
No. S21627No. S21623 No. S21628



Hudson - En moderigtig 
skjorte i TENCELTM Lyocell



“
Hudson - No. S21613

En skjorte skabt af 
naturlige træfibre 
fra bæredygtig 
træproduktion

Hudson skjorten er det rette valg for 
dig, der ønsker en mere ansvarlig 
skjorte, der er super blød at have på. 
Skjorten er lavet af naturlige træfibre 
fra bæredygtig træproduktion i et 

miljøvenligt lukket kredsløb, hvor 
vand og kemikalier fra produktionen 
genanvendes. TENCEL™ Lyocell 
giver høj åndbarhed, blødhed og er 
naturlig antibakteriel.

Oplev skjorten



Skjorter skabt
til hverdagen

Limited Edition skjorterne er alle i Easy Care-kvalitet, som 
gør din hverdag nemmere med minimal strygning. Opnå 

det bedste resultat ved at stryge skjorten efter vask før 
den er helt tør.



“Gør hverdagen 
nemmere med 
minimal strygning



www.id.dk

Oplev
Limited Edition
skjorterne
Gå på opdagelse online, og oplev 
Limited Edition skjorterne, som kun 
sælges i en tidsbegrænset periode. 
Skynd dig, før det er for sent.



Wade
No. S21625

Hudson
No. S21613

Victor
No. S21624

Weston
No. S21627

Ramsay
No. S21623

Xander
No. S21628



Oplev
The ’Knit’



Det perfekte match
skjorter & strik

Gå efteråret og vinteren i 
møde med kvalitetsskjorter 
og strikpullovers - det perfekte 
match på de lidt køligere dage. 

Strikpulloveren fra Seven Seas 
by ID® findes i et udvalg af syv 
forskellige farver. Miks og match 
skjorter og pullovers.

Victor skjorte No. S21624 | The Knit strik No. S650  

Mørk bordeaux

Navy

Mørk grå
melange

Lys grå
melange

Sort

Sand melange

Blå melange



Passion for shirts

www.id.dk

- Produceret i et begrænset antal
- Sælges på id.dk så længe lager haves

Limited Edition skjorter


