
  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Sportwool 
- et funktionelt materiale med 100 % ekstra fin merino uld indvendigt og 100 % polyester udvendigt. Sport-
wool er yderst velegnet til erhvervsbeklædning, da det bl.a. tilbyder effektiv fugttransport, naturlig varmere-
gulering samt høj farveægthed, så dine medarbejdere altid ser velklædte ud. 

 

 
 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/199/sider/199basic.htm 
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Fire praktiske grunde til at vælge Sportwool som beklædning. 
 

I forhold til et bomuldsprodukt er Sportwool et relativt dyrt materiale... men ikke i længden, da De får ”value 
for money” både med hensyn til funktionalitet, komfort og holdbarhed. 
 

Samtidig har Sportwool nogle praktiske fordele, som gør det yderst velegnet til beklædning: 
 

1. Hurtig tørretid efter vask. 
2. Krølfrit, ingen behov for strygning. 
3. Høj farveægthed, ingen forskel på nye og gamle poloer blandt personalet. 
4. Ens fremtoning uanset forskelle med hensyn til hvordan produktet behandles og plejes.

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/199/sider/199basic.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/199/sider/199basic.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/199/sider/199basic.htm


  Dansk Erhvervsbeklædning 

  Dansk Skilte Reklame 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

Hemmeligheden bag den høje komfort: 
Vapour Management Technology 
 
Sved udsondres først igennem huden i form af damp. Hvis denne damp ikke kan komme væk, vil den 
kondensere og blive til sveddråber. Det skaber en ukomfortabel og klam fornemmelse.   
 
Det undgåes med Sportwool. 
Sportwool sender i langt de fleste tilfælde sveddampene videre gennem stoffet, inden der dannes sveddrå-
ber. Dette sker pga. en molekylær tiltrækning - egentlig ren kemi på den helt naturlige måde - og med et helt 
naturligt materiale inderst inde. 

 

 

 
 

 

Hvad kan man så få Sportwool i? 

De kan både få polo'er og undertøj/base layer i Sportwool inden for C.C.FIFTY-FIVE (CC55). Her illustreres 
et par eksempler fra lagerprogrammet, der i de rette mængder kan leveres i en given indfarvning, efter eget 
ønske. 
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C.C.Fifty-Five poloer 
 

CC55 polo'erne er fremstillet i Sportwool, som er et funktionelt materiale med 100 % ekstra fin merino uld 
indvendigt og 100 % polyester udvendigt. Sportwool er yderst velegnet til beklædning, da det bl.a. tilbyder 
effektiv fugttransport, naturlig varmeregulering samt høj farveægthed, så brugeren altid ser velklædte ud.  
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En gang Sportwool  

- altid Sportwool. 
 

Træt af lugtende kunstfibre og svedige bomuldspolo’er? 
Så er det Sportwool, De skal have. 
 

Sportwool er et funktionelt materiale, der er strikket med 100 % ekstra fin merino uld indvendigt og 100 % 
polyester udvendigt. Den unikke kombination giver en række fordele: 
 

• Effektiv fugttransport - uden at berøre huden. 
• Et mere tørt og køligt micro-klima mellem hud og beklædning. 
• Naturlig beskyttelse mod lugt. 
• Naturlig varmeregulering. 
• UV-beskyttelse. 
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