by ID®

by ID®

Design af højkvalitets sportswear til sportsentusiaster har
altid været vores udgangspunkt. I dag er GEYSER by ID®
dog meget mere end sportswear. Vi begyndte at nytænke,
hvordan vi kunne imødekomme alle aspekter af det
aktive liv.
Derfor er GEYSER by ID® Active
Wear udviklet til en aktiv livsstil. Et aktivt liv stiller høje krav
til både komfort, bevægelsesfrihed og funktionalitet. Det
er de små detaljer, der gør
hele forskellen. Hvert produkt
har særlige egenskaber, der
sikrer den bedste oplevelse og
ydeevne.
Vi giver jer de bedste muligheder for, at I kan yde jeres
bedste uanset om det kommer
til mindre eller større aktive og
sportslige mål. Fra arbejde til
træning eller gåture til løbeture.
Feel the difference!
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365 dage
- Klædt på til at
holde varmen

GEYSER by ID®
oversigt over
produkter
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Seamless s/s T-shirt - No. G21020 | S. 34
Quilted jacket - No. G21030 | S. 39
Seamless sporty pants - No. G21028 | S. 35

“JEG HAR ET MÅL - JEG VIL ETABLERE
MIG I DEN ABSOLUTTE VERDENSELITE
I CROSS-TRIATLON”

Jens Emil Sloth Nielsen er ikke bange for at sætte ambitiøse mål.
Han har sat sig et mål, som bliver en rejse, der kan tage ham og
hans mountainbike til storslåede steder rundt om i verden.
I sine teenageår fik Jens Emil øjnene
op for MTB-sporten, da han efter
at have gået til mange forskellige
sportsgrene fik en knæskade. For
Jens Emil skulle knæskaden senere
vise sig at være held i uheld, da han
fandt ud af, at han havde et naturtalent for mountainbiking.
I 2016 fik Jens Emil som junior sin
debut på det danske MTB-landshold.
Siden da er det kun gået en vej nemlig op, og Jens Emil har været i
stand til at køre med i toppen af den
danske seniorelite.
MÅLET ER KLART - PÅ VEJ MOD
VERDENSTOPPEN?
For Jens Emil var mountainbiking
ikke nok i sig selv. Der skulle mere
udfordring til. Derfor blev disciplinerne løb og svømning tilføjet, og
dermed blev cross-triatlon hans nye
sport, hvor svømning foregår i det
åbne hav, mens både løb og cykling
foregår off-road i stedet for på landevejen.
Hård træning førte hurtigt Jens Emil
blandt de bedste i Danmark, hvor
han bl.a. i 2018 blev den bedste ud
af 512 deltagere ved Xterra Nordic
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crosstriatlon. Men hvor står den unge
atlet, når der skal konkurreres på
verdensscenen? Svaret var klart,
da han i oktober 2019, som feltets
yngste mand, deltog i Xterra World
Championship på Hawaii, hvor han
blev nr. 14 ud af 30 deltagere.

”Jeg har sat mig et mål. Jeg vil
etablere mig i den absolutte
verdenselite i cross-triatlon. Min
drøm er at rejse jorden rundt for at
konkurrere mod de bedste i verden,
og derved nå mit eget mål om nogle
år”. For Jens Emil handler rejsen ikke
alene kun om målet, men også om
at inspirere andre på sin vej til at
forfølge både større og mindre sportslige drømme - om du er professionel
sportsentusiast eller bare godt
kan lide at være aktiv i hverdagen.
Jens Emil fortæller, ”det vigtigste er,
at du skal turde kaste dig ud i nogle
ambitiøse mål for at rykke dig selv
fremad. Professionel eller ej – vi vil
alle lave mindre gode præstationer
undervejs, men holdes motivationen
oppe, vil vi alle rykke os frem mod
målet skridt for skridt. Mit motivationscitat er “The juice is worth the
squeeze ”.

HVAD ER CROSS-TRIATLON?
Klassisk triatlon består af svømning,
landevejscykling og løb. I cross-triatlon
er svømning også inkluderet, mens
cykling og løb er byttet ud med off-road
versionerne; mountainbike og trail-løb.

FIK SPORT TIL ’MORGENMAD’
Glæden ved at røre sig og komme ud i
naturen har altid været stor for 22-årige
Jens Emil. ”Jeg elsker at være aktiv og
komme ud i naturen – det har altid været
en naturlig del af min barndom, hvor jeg
er opvokset med min familie i Bjerringbro, Danmark. Vi fik sport til morgenmad
og udeliv kom helt naturligt i hverdagen”,
fortæller Jens Emil smilende. Han bor nu
i Århus og studerer idræt på universitet,
et helt naturligt studievalg for den unge
idrætsmand.
TO HURTIGE TIL JENS EMIL
I vinteren 2020 startede ID® et
samarbejde med Jens Emil, der nu er
på det danske triatlonlandshold og
har fået sin egen elitetræner i sin klub
Århus 1900. Hos ID® ser vi frem til at
støtte Jens Emil fra sidelinjen og følge
rejsen til målet. Vi har stillet Jens Emil to
spørgsmål omkring vigtigheden af hans
træningstøj under træning og til løb.
Hvad er vigtigt for dig i forhold til dit
tøj, når du er aktiv?
“Som cross-triatlet bruger jeg mange
timer i træningstøjet hver uge, og derfor
er det først og fremmest vigtigt for mig,
at træningstøjet er behageligt at have
på. Med høj puls under træning og til løb
er det vigtigt for mig, at tøjet har en god
pasform, at det er åndbart, hurtigttørrende og giver mig god bevægelsesfrihed, da jeg herved kan yde det ekstra.”
Hvilken style er din favorit fra
GEYSER by ID®?
“Uhh, der er mange fede ting at vælge
i mellem, men hvis jeg skal pege på én,
er det T-shirten ’Active s/s, No. G21002’.
Da T-shirten både er svedtransporterende, hurtigttørrende og har en god
pasform, er der ikke mange træninger,
hvor jeg ikke har Active T-shirten på.
Samtidig er det kun et plus, at T-shirten
findes i mange forskellige farver, så
alle træninger ikke kommer til at ligne
hinanden.”
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Warm trainer - No. G21050 | S. 37
Quilted vest - No. G21031 | S. 39
Stretch pants - No. G21036 | S. 42

8

ACTIVE
Active design for
an active lifestyle.
Being active can
also be stylish.
- Movement looks good -
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NOT JUST
A JACKET
Dame No. G11030 | Herre No. G21030
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JUSTERBAR HÆTTE
Holder vinden ude

BESKYTTER MOD REGN
Fremstillet i vandafvisende materiale

WATER
REPELLENT

FITTED PASFORM
Sidder flot med plads
til bevægelse

BÆREDYGTIGT FYLD
Fyldet i jakken er af
recycled polyester

RECYCLED
PADDING

SVEJSEDE DETALJER
Skaber et flot quiltet
mønster

BESKYTTER MOD VIND
Blød vattering holder
på varmen

WINDPROOF
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Et aktivt liv stiller høje krav til komfort og
funktionalitet. Det er let at gøre Active Wear
kompliceret, men det er svært at gøre høj
performance og god komfort enkel. GEYSER by ID®
har gjort det enkelt for jer. Det er de små detaljer,
der gør forskellen og er med til at give den totale
komfort og bevægelsesfrihed. Vi kalder det ‘The
active ingredient’.

Seamless striped T-shirt - No. G11024
Seamless sporty pants - No. G11028
Urban hoodie - No. G21064
GEYSER shorts - No. G21034
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S. 34
S. 35
S. 37
S. 42

THE ACTIVE
INGREDIENT
13
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COOL
DOWN
JACKET
Uanset om I skal løbe, køle
ned eller gå en rask tur er
’Cool down jacket’ ideel.
Den let forede jakke lavet
med stretch giver god
bevægelsesfrihed.

Cool down jacket - No. G21054 | S. 40
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MOVEMENT
LOOKS GOOD
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Running vest - No. G21014 | S. 38
Warm trainer - No. G21050 | S. 37
Man Active shorts - No. G21022 | S. 40
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At være forbundet med naturen er en
væsentlig del af livet. Den giver os mental
energi og mod på nye udfordringer. Tag
ud i det fri, løb en tur og mærk energien.
GEYSER by ID® er designet med features,
der giver en følelse af fri bevægelighed.
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Running jacket - No. G21012 | S. 38
GEYSER long tights - No. G31020 | S. 43
Seamless s/s T-shirt - No. G11020 | S. 34
GEYSER knee tights - No. G31022 | S. 43

RUN
WIN
REPEAT
19

SEAMLESS
ACTIVE WEAR
En kollektion uden syede sømme, giver optimal
komfort. Designet i recycled polyester. Seamless er
svedtransporterende og hurtigttørrende.

Seamless cardigan - No. G21026 | S. 35
Seamless sporty pants - No. G21028 | S. 35
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by ID®
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by ID®

#LETSCARE
TOGETHER

ET BÆREDYGTIGT VALG
I rækken af flere kommende
bæredygtige produkter fra
ID® introduceres nu GEYSER by ID® Seamless serien
i recycled polyester, et mere
miljøvenligt materiale, der
stammer fra genbrugsplast.
Introduktionen sker i
forlængelse af vores kontinuerlige arbejde henimod at
tage større ansvar for vores
indflydelse på mennesker og

miljø, uanset hvor i verden
vi producererer vores produkter. Sammen kan vi
reducere CO2 og minimere
affald.
DELTAG I REJSEN MED OS
Bæredygtighed er en rejse
ikke en destination. Vi lærer
kontinuerligt, og vi vil gerne
have dig til at deltage i rejsen
med os. Budskabet er enkelt
#letscaretogether.
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HOLDER
HUDEN TØR
Svedtransporterende & hurtigttørrende

No. G21020
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No. G11020

Seamless s/s T-shirt - No. G21020 | S. 34
GEYSER shorts - No. G21034 | S. 42
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FEEL THE
FREEDOM
26

by ID®

Fra arbejde til træning eller
gåture til løbeture. Lige
meget hvad dagen byder,
klæder GEYSER by ID® jer
komfortabelt og smart på.
Tøjet forener god komfort,
bevægelsesfrihed, funktionalitet og et smart design. Det
er de små detaljer, der gør
hele forskellen.

Functional polo shirt - No. G21006 | S. 36
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365
AKTIVE DAGE
UDENFOR
Klædt på til at holde varmen

1
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En tætsiddende,
hurtigttørrende og
svedtransporterende
polyester T-shirt
holder kroppen tør.
No. G11020 | S. 34

2

En isolerende og
svedtransporterende
trøje med lynlås i halsen
holder kroppen varm.
No. G11050 | S. 37

3

En vind- og
vandafvisende jakke
eller vest med lynlås
beskytter kroppen
mod vind og vejr.
No. G11012 | S. 38

Running Jacket - No. G11012 | S. 38
GEYSER knee tights - No. G31022 | S. 43
Golf cap - No. 0052 | S. 41
Warm trainer - No. G21050 | S. 37
Running vest - No. G21014 | S. 38
GEYSER short tights - No. G31024 | S. 43
Stretch halsedisse - No. 0038 | S. 41
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COLOURS
FOR ALL
IDENTITIES
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THE COLOUR SCHEME
Udvalgte toner
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1. No. G11024 - Seamless striped T-shirt | S. 34 2. No. G11030 - Quilted jacket | S. 39 3. No. G11014 - Running vest | S. 38
4. No. G11031 - Quilted vest | S. 39 5. No. G11002 - Active T-shirt | S. 36 6. No. G11020 - Seamless T-shirt | S. 34
7. No. G11006 - Functional polo shirt | S. 36 8. No. G11026 - Seamless cardigan | S. 35 9. No. G11028 - Seamless sporty pants | S. 35
10. No. G11064 - Urban hoodie | S. 37 11. No. G11026 - Seamless cardigan | S. 35 12. No. G11020 - Seamless T-shirt | S. 34
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PRODUKT
OVERSIGT
32
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GEYSER BY ID® | SEAMLESS SERIEN

DKK 159,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Seamless s/s T-shirt
Performance T-shirt til en aktiv hverdag eller
sport. T-shirten har et sømløst design, der
sikrer tætsiddende og komfortabel pasform.
Materialet er let, blødt og permanent
svedtransporterende samt hurtigttørrende.
For optimal åndbarhed er der special strikkede
ventilationsområder. Tætsiddende model.
Str. herre: XS - 3XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % recycled polyester | 155 g

QUICK DRY+

Herre No. G21020 | Dame No. G11020

Grå melange

Rød melange

Mint melange

Oliven melange Kongeblå melange

Navy

Sort

DKK 159,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Seamless striped T-shirt
Stribet T-shirt i 2 farver til en aktiv hverdag
eller sport. T-shirten har et sømløst design,
der sikrer tætsiddende og komfortabel
pasform. Materialet er let, blødt og permanent
svedtransporterende samt hurtigttørrende.
For optimal åndbarhed er der specialstrikkede
ventilationsområder. Kvalitetsforstærkning af
nakke og skuldersømme.
Str. herre: XS - 3XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % recycled polyester | 155 g

QUICK DRY+

Herre No. G21024 | Dame No. G11024

Grafit melange
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Navy melange

Sort

GEYSER BY ID® | SEAMLESS SERIEN

DKK 309,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Seamless cardigan
Stribet hættecardigan i to farver med store
kængurulommer. Kan anvendes både til
hverdag og sport. Cardiganen har et velsiddende, sømløst design, der sikrer høj komfort.
Materialet er let, blødt og permanent
svedtransporterende samt hurtigttørrende.
For optimal åndbarhed er der specialstrikkede
ventilationsområder.
Str. herre: XS - 3XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % recycled polyester | 155 g

Herre No. G21026 l Dame No. G11026

Grafit melange

Navy melange

QUICK DRY+

Sort

DKK 309,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Seamless sporty pants
Sporty buks i et afslappet og velsiddende
design helt uden sidesømme. Kan anvendes
både til hverdag og sport. Materialet er let,
blødt og permanent svedtransporterende
samt hurtigttørrende. For optimal åndbarhed
er der specialstrikkede ventilationsområder.
Sidelommer samt lille skjult lynlåslomme.
Elastik i linning samt indvendig snorregulering,
der sikrer god komfort og behagelighed.
Str. herre: XS - 3XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % recycled polyester | 155 g

Herre No. G21028 | Dame No. G11028

Grafit melange

Navy melange

QUICK DRY+

Sort
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GEYSER BY ID® | T-SHIRT & POLOSHIRT

DKK 169,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Active s/s T-shirt
Kortærmet T-shirt i tyndt svedtransporterende
mikrofibermateriale, der holder kroppen tør.
T-shirten er figursyet og sidder derfor tæt
til kroppen. T-shirtens udformning gør den
anvendelig til både indendørs og udendørs
fitness, løb eller lignende.
Str. herre: S - 3XL | Str. dame: XS - 2XL
100 % polyester | 110 g / 130 g melange farver

QUICK DRY

Herre No. G21002 | Dame No. G11002

Hvid

Grå melange

Grå

Rød

Aqua

Kongeblå

Navy

Sort

Orange

Gul

Grøn

Oliven melange

Petrol melange

DKK 199,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Functional polo shirt
Eksklusiv GEYSER poloshirt i svedtransporterende materiale. Flot, strikket krave og
stand, der sikrer optimal pasform. Ærme med
elastisk ribkant. Kort slids i sidesømme for god
bevægelighed.
Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 180 g

QUICK DRY+

Herre No. G21006 | Dame No. G11006

Hvid

36

Silver grey

Rød

Lime

Lys blå

Kongeblå

Navy

Sort

GEYSER BY ID® | TRØJER

DKK 379,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Urban hoodie
Langærmet hættetrøje i svedtransporterende
interlock-kvalitet. Blød, børstet inderside i let
og behagelig kvalitet. Smart snørelukning i
hætten. Stor kængurulomme foran. Trøjen er
ideel til både sport og fritid.
Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 2XL
100 % polyester | 230 g

QUICK DRY

Herre No. G21064 l Dame No. G11064

Grå melange

Navy

Sort

DKK 289,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Warm trainer
Langærmet og højhalset trøje i
svedtransporterende Single Jersey kvalitet.
Perfekt til løbeturen på de kolde dage. Trøjen
er figursyet og sidder derfor tæt på kroppen
for at få bedre bevægelsesfrihed. Trøjen har
kort lynlås i halsen og hul til tommelfinger i
ærmerne.
Str. herre: S - 2XL | Str. dame: XS - XL
90 % polyester / 10 % elastan | 200 g

QUICK DRY+

Herre No. G21050 | Dame No. G11050

Sort
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GEYSER BY ID® | JAKKER & VESTE

DKK 379,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Running jacket | lightweight
Velsiddende ultra letvægts vind- og
vandafvisende løbejakke. Smart og høj
regulerbar krave. Elastisk bånd i bunden af
jakke og ærme. Ventilationsmateriale under
ærmer og sider. Ventilationsåbning på ryg. To
praktiske skjulte lommer på front. Jakken er
forsynet med reflekser på front, bag og ærmer.
Str. herre: S - 3XL | Str. dame: XS - 2XL
100 % polyester | 70 g

WINDPROOF

WATER REPELLENT

Herre No. G21012 | Dame No. G11012

Kongeblå

Sort

DKK 329,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Running vest | lightweight
Velsiddende ultra letvægts vind- og
vandafvisende løbevest. Smart og høj
regulerbar krave. Elastisk bånd i bunden af
vest og ærmegab. Ventilationsmateriale i side.
Ventilationsåbning på ryg. To praktiske skjulte
lommer på front. Vesten er forsynet med
reflekser på front og bag.
Str. herre: S - 3XL | Str. dame: XS - 2XL
100 % polyester | 70 g

WINDPROOF

Herre No. G21014 | Dame No. G11014

Kongeblå
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Sort

WATER REPELLENT

GEYSER BY ID® | JAKKER & VESTE

DKK 539,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Quilted jacket
Smart og sporty jakke til hverdag eller aktiv
fritid. Jakken har et flot svejset quiltet mønster
og blød vattering, der sørger for at holde på
varmen og gør jakken komfortabel at have på.
Sidelommer med formet åbning og indvendige
sømme dækket af bånd. Hætten kan justeres,
så vind holdes ude. Jakken fuldendes på
ærmer og underkant med en blød elastisk tape
for behagelig afslutning. Fyldet i jakken er af
recycled polyester. Tætsiddende model.
Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 410 g

WINDPROOF

WATER REPELLENT

Herre No. G21030 | Dame No. G11030

Oliven melange

Navy

Sort

DKK 489,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Quilted vest
Smart og sporty vest til hverdag eller aktiv
fritid. Vesten har et flot svejset quiltet mønster
og blød vattering, der sørger for at holde på
varmen og gør vesten komfortabel at have på.
Sidelommer med formet åbning og indvendige
sømme dækket af bånd. Hætten kan justeres,
så vind holdes ude. Vesten fuldendes ved
ærmegab og på underkant med en blød
elastisk tape for behagelig afslutning. Fyldet i
vesten er af recycled polyester.
Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 410 g

WINDPROOF

WATER REPELLENT

Herre No. G21031 | Dame No. G11031

Oliven melange

Navy

Sort

39

GEYSER BY ID® | JAKKER & SHORTS

DKK 539,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Cool down jacket
Eksklusiv letforet jakke i behagelig
nylonkvalitet med kontrast i elastisk og flexibel
metervare. Jakken har mange smarte detaljer
og to sidelommer med kontrast piping.
Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 2XL
100 % polyamid. Kontrast 95 % polyester / 5 % elastan

Herre No. G21054 | Dame No. G11054

Orange

Aqua

Sort

DKK 189,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Man Active shorts
Ultralette løbeshorts med sideslids, mesh
indertrusse og lynlåslomme bagpå.
Str. herre: S - 2XL
100 % polyester | 75 g

Herre No. G21022

Sort
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GEYSER BY ID® | ACTIVE ACCESSORIES

DKK 29,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Golf cap
Cap i bomuldstwill med justerbar lukning. Ingen syning
på fronten.
Unisex | One size
100 % bomuldstwill

No. 0052

Hvid

Rød

Sand

Orange

Lime

Turkis

Kongeblå

Navy

Sort

DKK 49,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Stretch halsedisse
Varm og elastisk halsedisse i behageligt blødt materiale.
Unisex | One size
57 % bomuld / 38 % polyester / 5 % elastan

No. 0038

Sort

DKK 69,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Active running socks
Anatomisk korrekt løbestrømpe.
Højre/venstre-strikket.
Unisex str.: 35/38 - 39/42 - 43/46
75 % polypropylen / 20 % polyamid / 5 % elastan

Unisex No. G31002

Hvid

Sort
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GEYSER BY ID® | BUKSER & SHORTS

DKK 289,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Stretch pants
Buks til både arbejde og fritid. Komfortabel vævet
stretch kvalitet, som ikke krøller. Elastik linning og
indvendig snorregulering. To lynlås lommer i front og
bærestykke bag for god pasform. Slank benvidde.
Str. herre: XS - 4XL | Str. dame: XS - 4XL
90 % polyester / 10 % elastan | 150 g

Herre No. G21036 | Dame No. G11036

Sort

DKK 249,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

GEYSER shorts
Shorts med elastik linning og indvendig snor regulering
i komfortabel stretch kvalitet. To lynlås lommer i front
og bærestykke bag for god pasform. Indvendig trusse i
mesh kvalitet.
Str. herre: S - 3XL
90 % polyester / 10 % elastan | 150 g

Herre No. G21034

Sort

DKK 259,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Woman stretch pants | 3/4 length
Buks til både arbejde og fritid. Komfortabel vævet
stretch kvalitet, som ikke krøller. Elastik linning og
indvendig snor regulering. To lynlås lommer i front og
bærestykke bag for god pasform. Med slids.
Str. dame: XS - 4XL
90 % polyester / 10 % elastan | 150 g

Dame No. G11037

Sort
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GEYSER BY ID® | TIGHTS

DKK 329,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

GEYSER long tights
Unisex tights i elastisk svedtransporterende
mikrofibermateriale. Smart flatlock-stikning i siderne
med refleksdetalje for optimal synlighed. Lille
lynlåslomme til nøgle eller lignende. Lynlås åbning
i benene. Tætsiddende pasform i meget strækbart
materiale. Let børstet inderside gør disse tights bløde
og behagelige at have på.
Unisex str.: XS - 3XL
68 % polyamid / 32 % elastan | 240 g

QUICK DRY

YKK MAIN ZIPPER

Unisex No. G31020

Sort

DKK 209,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

GEYSER short tights
Unisex tights i elastisk svedtransporterende mikrofibermateriale. Smart flatlock-stikning i siderne med
refleksdetalje for optimal synlighed. Lille lynlåslomme
til nøgle eller lignende. Tætsiddende pasform i meget
strækbart materiale. Let børstet inderside gør disse
tights bløde og behagelige at have på.
Unisex str.: XS - 3XL
68 % polyamid / 32 % elastan | 240 g

Unisex No. G31024
QUICK DRY

Sort

DKK 269,95 /stk.
Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

GEYSER knee tights
Unisex tights i elastisk svedtransporterende
mikrofibermateriale. Smart flatlock-stikning i siderne
med refleksdetalje for optimal synlighed. Lille
lynlåslomme til nøgle eller lignende. Tætsiddende
pasform i meget strækbart strækbart materiale. Let
børstet inderside gør disse tights bløde og behagelige at
have på.
Unisex str.: XS - 3XL
68 % polyamid / 32 % elastan | 240 g

Unisex No. G31022

QUICK DRY

Sort
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