


Maskid nüüd lihtsamini reguleeritavad 
tänu silikoonist stopperitele

Küsi värvivalikut

TORUSALLID

Norrisoni kvaliteetsed toodetud 3-kihilised maskid

Pealmine kiht: antibakteriaalne materjal
Keskmine kiht: filtermaterjal
Sisemine kiht: puuvillane kangas
S ja M suurused

Hulgihinnad, ilma km-ta
1 - 9 tk:  6.6 €
10 - 99 tk: 5.85 €
100 - 299 tk: 5.65 €
300 - 499 tk: 5.55 €

Võimalik tellida ettevõtte logoga

Antibakteriaalsest 
kangast torusallid

Kõrgnähtavad torusallid

Sublimeeritud trükiga torusallid



Funktsionaalne polosärk 

Sobib ka sportimiseks ja vaba aja 
veetmiseks.
Kangas on hingav ja niiskust 
reguleeriv, kiiresti kuivav
Koostis: 100 % polüester

Hind: 
1-10 tk: 11.8 € + km
11 - 49 t 11.5 € + km
50 - 99 tk: 10.5 € + kmk:

Mudel nr 753.754

Premium polosärk

Kvaliteetsest „Pima Cotton” materjalist, 
mis tagab ilusa peenekoelise pikee-
kanga pinna. Titanium toonis nööbid
Koostis: 100 % puuvill

Hind: 
1-10 tk: 16.2 € + km
11 - 49 tk: 15.6 € + km
50 - 99 tk: 14.3 € + km

Mudel nr 707.708

Triipudega kvaliteetne polosärk

Keskmise paksusega kvaliteetne pikee- 
kangas. Küljel lõhikud.
Koostis: 100 % puuvill

Hind: 
1-10 tk: 12.7 € + km
11 - 49 tk: 12.3 € + km
50 - 99 tk: 11.2 € + km

Workwear polosärk

Väga vastupidav ja lihtsasti hooldatav 
polosärk. Tänu puuvilla-polüestri segule  
hoiab toode hästi oma kuju ning on 
vastupidav sagedasele pesule. 
Pesu kuni 60 kraadi. 

Koostis: 50% puuvill, 50% polüester

Hind: 
1-10 tk: 14.1 € + km
11 - 49 tk: 13.8 € + km
50 - 99 tk: 12.6 € + km

Kogusele 100tk ja rohkem teeme eraldi pakkumise.
NB! Hinnad ei sisalda km ega logo maksumust. 

Mudel nr 034.934

Mudel nr 829.830



Klassikalise polo lõikega pusa 

Polosärgi esinduslikkus ja pusa mugavus ühes 
tootes. Toode on valmistatud kõrgkvaliteetsest 
dressikangas (300 g/m²)

Koostis: 80% puuvill, 20% polüester

Hind:
1-10 tk: 23.1 € + km
11 - 49 tk: 21.8 € + km
50 - 99 tk: 20.4 € + kmk:

Kapuutsiga dressipusa

Kapuutsi ja taskuga pusa kontrastes toonis 
efektsete õmblustega. Kõrgkvaliteetne pehme 
pusakangas (280 g/m²), varruka ja allääre 
mansetid on elastsed, kahekihiline kapuuts

Koostis: 80% puuvill, 20% polüester

Hind:
1-10 tk: 22.3 € + km
11 - 49 tk: 21 € + km
50 - 99 tk: 19.8 € + km

Kapuutsi ja lukuga softshell jakk

Luku ja taskutega jakk on tehtud vee- ja 
mustusekindlast materjalist. Sees võrkvooder.

Koostsis: 94% polüester, 6% elastaan

Hind:
1-10 tk: 31.9 € + km
11 - 49 tk: 30.5 € + km
50 - 99 tk: 28.8 € + km

Mudel nr 041

Mudel nr 960.961

Kogusele 100tk ja rohkem teeme eraldi pakkumise.
NB! Hinnad ei sisalda km ega logo maksumust. 

Mudel nr 040

Mudel nr 040

Mudel nr 1145.1146

Ümara kaelusega dressipusa UNISEX

Kõrgkvaliteetne pehme pusakangas (300 g/m²), 
varruka ja allääre mansetid on elastsed.

Koostis: 80% puuvill, 20% polüester

Hind:
1-10 tk: 15.5 € + km
11 - 49 tk: 14.9 € + km
50 - 99 tk: 14.6  € + km



Teksapluus

Triiksärgi-tüüpi teksakangast pluus - 
mugav ja stiilne 
Pluusil on 2 nööpidega rinnataskut 
Naiste mudelil on pärlinööbid

Kangas: 100% puuvill, (85 g/m²) 

Hind:
1-10 tk: 28.4 € + km
11 - 49 tk: 27.5 € + km
50 - 99 tk: 25.2 € + km

Mudel nr 628.629

Mudel nr 971.911

Slim fit t-särk

Eeltöödeldud puuvillane kangas, mille 
tulemusel toode ei tõmbu kokku ega veni 
välja 
Mudel on liibuva siluetiga

Kangas: 100% puuvill (160 g/m²)

Hind:

1-10 tk: 7.3 € + km
11 - 49 tk: 7.1 € + km
50 - 99 tk: 6.6 € + km

Heather t-särk

Kõrgkvaliteetne puuvillasegu kangas.
V-kaelusega ning kergelt vabam lõige

Kangas: 35% puuvill, 65% polüester (170 
g/m²)

Hind:

1-10 tk: 6.1 € + km
11 - 49 tk: 5.9 € + km
50 - 99 tk: 5.4 € + km

Kogusele 100tk ja rohkem teeme eraldi pakkumise.
NB! Hinnad ei sisalda km ega logo maksumust. 

Mudel nr 973.974
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