Gyldig til juli 2012

Termotøj er ideelt til den milde
vinter, den kølige sommer og alt
det, der er midt imellem, da det er
vindtæt og isolerende.olerende.

OCEAN REGNSÆT XS-XL
Regnsæt i polyester med PU-belægning, en let og
smidig kvalitet, man kan ånde i. Jakken er med lynlås
samt overfald med trykknapper, og hætte i kraven.
Farve: marine, oliven, sort
(NB! Fælles str herre/dame)
Jakke............. kr 299,Bukser........... kr 199,-

TERMOTØJ TIL VOKSNE
“ACTIVE” JAKKE str S-XL kr 318,Lige facon med rib i hals og ved ærmer. Lynlås og
sidelommer. Slids m.trykknap i siden.
Farve: marine, sort, beige
“RETRO” JAKKE str S-M-L kr 318,Lige facon med rib i hals og ved ærmer. Lynlås og
sidelommer. Slids med trykknap i siden.
Farve: sort, beige
BUKS MED LOMMER str S-XL kr 208,med elastik i taljen, sidelommer og rib forneden.
Farve: marine, sort, beige

Joggingtøj
Fruit of the Loom

Halsedisse
fleece
78,-

Praktisk, afslappet, klassisk
joggingtøj i en lækker blød
kvalietet.
Farve: marine, gråmeleret
Str S-XL
Sweatshirt......... kr 149,Joggingbuks...... kr 149,Hættetrøje......... kr 199,-

Bestil tøjet på www.termoland.dk eller på tlf 48 47 63 00
Vedr. EAN betaling, ring eller skriv til info@termoland.dk
Ved samlet ordre over 2000 kr gives 10% rabat

Se mere på: www.termoland.dk
Termoland ApS
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Esromgade 15, opg. 2, 4.sal, lejemål 2402

.

2200 København N

Her ser du et udvalg af de gode basisvarer du kan ﬁnde på:
www.termoland.dk
Termoland har specialiceret sig i tøj til udeliv i fritiden og i
daginstitutionen.
Termoland sælger til institutioner og private.
Ring, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker ﬂere
foldere.
Venlig hilsen

.

www.termoland.dk

info@termoland.dk

.

Tlf 48 47 63 00

Formel 1 termotøj til børn

Tophue kr 78,-

Formel 1 elefanthue kr 89,-

LEGEJAKKE (str 80 - 130)
Praktisk jakke med lynlås. rib i hals og
håndled, lige model med slids og trykknapper.
Farve: marine, rød, sort
Str: 80, 90, 100, 110 kr 178,120, 130............... kr 198,-

BØRNEHAVEBUKS (str 80 - 130)
Overtræksbuks m. skindforstærkning på knæene,
elastik i taljen og rib forneden.
Str 80, 90,100 har ekstra plads til bleen.
Farve: marine, rød, sort
Str: 80, 90, 100, 110.............................. kr 128,120, 130..................... kr 148,FLYVERDRAGT (str 80 - 100)
Let og rummelig heldragt til de små.
Dragten har elastik i taljen, rib ved håndled og ankel,
sidelommer, skindforstærkning på knæene.
Farve: marine, rød, sort
Str: 80, 90, 100...................................... kr 278,-

Ocean regnsæt til børn

Velsiddende hue i 2 lag bomuldsrib.
(94% bomuld 6% lycra) God under cykelhjelm.
Farve: marine, rød, sort, beige, pink
Str: 49, 51, 53, 55.........................
kr 89,MAGIC VANTER ULD KR 39,Luffe eller ﬁngervanter.

RAGSOKKER str 19-42 kr 49/59
Varme sokker i blød og lækker kvalitet.
50% uld, 45% polyacryl, 5% lycra.

Uldundertøj i 100% merinould, Celavi
Kvaliteten er PU-nylon, som er en lækker blød og smidig
kvalitet, der kan ånde. Reﬂeksstriber på arme og ben.
Jakken er med lynlås og hætte (i høj krave).
Str 1 - 5 har selebuks
Str 6 - 12 taljebuks
Se de aktuelle farvemuligheder på www.termoland.dk
Vælg str: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ................
kr 279,8, 10, 12 ................
kr 299,-

Microfleece sæt fra Abeko kr 240,-

Let og praktisk microﬂeece-sæt i sort i 100%
polyester. Et rigtig tumlesæt og et godt alternativ
til børn, der er sarte overfor uld.

Mokkasiner fra
Nowali kr 125,-

Populær mokkasin i
bomuld med skindsål.
Kan maskinvaskes.

Regnvanter og regnfutter, Abeko kr 118,Vandtætte vanter og futter i nylon med PU-belægning.
Fleecefoer 100% polyester.
Farve: marine, pink, rød, sort

Joggingbuks, Fruit of the Loom kr 129,Behageligt bløde joggingbukser
i en lækker bomuldskvalitet.
Vælg mellem gråmeleret eller
marine.
Str 5/6, 7/8, 9/11, 12/13
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Uldundertøj natur og marine str 90-140
T-shirt kort ærme............................. kr 139,T-shirt langt ærme........................... kr 159,Gamache.........................................
kr 139,Se hele udvalget på www.termoland.dk
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