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I stedet for at jagte sæsonens trends, har vi hos ID® 

fokus på at skabe Corporate Wear med et stilfuldt, 

klassisk, tidløst og langtidsholdbart design, der ikke 

går af mode og holder pasform og farve vask efter 

vask. 

I sortimentet findes ikoniske klassikere, der har 
designrødder mere end 26 år tilbage i tiden. Hem-

meligheden bag et tidløst design er god kvalitet og 

funktionelle detaljer. De er alle sande eksempler på 

klassiske styles, der ikke går af mode. Bedst af alt - 

den samme style i præcis samme farve kan bestilles 

igen og igen - år efter år.

Budskabet er enkelt - Vi designer Corporate  

Wear, der er udviklet til at modstå tidens trends og 

styrke identiteten samt fællesskabet. 

Oplev en inspirerende verden af Corporate 

Wear med mere end 330 styles og 85 farver. 

Siden 1983 har vi hjulpet mange forskellige 

virksomheder og begivenheder med at styrke 

deres identitet og fællesskab.

HVER __________ HAR
IDENTITET & STYRKER
FÆLLESSKABET

STYLE & FARVE
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EN DEL
AF VORES
DNA

Produkterne er skabt til at 
understrege fælles identitet, 
forene mennesker og styrke 

fællesskaber.

Produkterne er designet 
med fokus på funktionalitet 

og holdbarhed og er designet 
til at blive brugt. 

Med omtanke for miljøet er de 
bedste materialer udvalgt for at 
opretholde den gode kvalitet i 

hele produktets levetid.
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Vi har omlagt 100 % af vores 

el-indkøb til vedvarende og 

CO
2
 neutral energi fremstillet 

ved dansk vindkraft.

års erfaring med Corporate 

Wear til virksomheder og 

events i hele Europa. 

produktvarianter, herunder 

styles & farver til enhver 

identitet.

af vores leverandører har 

underskrevet vores ‘Code of 

Conduct’, der stiller sociale, 

etiske og miljømæssige krav. 

HVAD TRÆKKER I NED OVER 
HOVEDET PÅ JERES MEDARBEJDERE?

ID® blev grundlagt for mere 

end tre årtier siden. Dengang 

talte man ikke om CSR og 

bæredygtighed, men fra starten 

var det klart - vi ville være en 

leverandør, der gør tingene 

ordentligt og tager ansvar for 

vores indflydelse på mennesker 

og miljø, uanset hvor i verden 

vi producerer vores produkter. 

Den tilgang har gjort os kendt 

som en af branchens bedste, 

når det handler om at levere 

høj kvalitet i form af vel-

designede og tidløse produkter 

med lang holdbarhed - og det 

bliver vi ved med. 

Et godt produkt, der holder 

længe, er langt mere etisk 

og miljøvenligt end ‘brug og 

smid væk’ kulturen. Det gør 

vores bidrag til ansvarlighed 

og bæredygtighed konkret og 

effektfuld, da det således er 

indarbejdet i alt, hvad vi gør 

hver dag. 

HISTORIEN I FOKUS

Med fokus på fremtiden og ved 

at omfavne rødderne bag ID® 

beskriver vi vores DNA med tre 

små ord USE | CARE | UNITE. 

Vi skaber etisk og miljømæssigt

ansvarligt Corporate Wear, 

som er designet til at blive 

brugt og som understreger 

fælles identitet og styrker 

fællesskaber.  

Læs mere om vores bidrag 

til en mere ansvarlig og 

bæredygtig fremtid online 

id.dk/dk/baeredygtighed.

For ID® er bæredygtighed meget mere end blot miljø. Vi arbejder både 

med etisk, social og miljømæssig ansvarlighed.
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Nye økologiske GOTS certificerede  
T-shirts, poloshirts og sweats

Det er med stor glæde, at vi 
hos ID® nu også kan tilbyde 
GOTS certificerede T-shirts, 
poloshirts og sweatshirts 
lavet af økologiske fibre.

The Global Organic Textile 
Standard er kendt som verdens 
førende standard indenfor 
tekstiler fremstillet af økologiske 
fibre. Hos ID® har vi valgt at 
arbejde med det højeste niveau 
indenfor GOTS - Organic. Det 
betyder, at der minimum skal 
være 95 % økologisk certificeret 
bomuld i produkterne.

ET MERE __________ VALG MED OMTANKEBÆREDYGTIGT

MILJØKRITERIER: Med udgangs-
punkt i vores miljøpolitik opfyldes 
kriterierne for kemikalier, energi, 
vand og affald. Al brug af kemiske 
stoffer skal opfylde miljø- og 
sundhedsmæssige kriterier.

YDELSESKRITERIER: GOTS 
sætter kriterier for ydeevnen af 
tekstilerne med parametre for 
farveægthed samt krymp. Råvarer, 
tilbehør og det endelige Corporate 
Wear skal overholde strenge 
grænser for uønskede kemirester.

SOCIALE KRITERIER: Både internt 
hos ID® og hos vores producenter 
arbejder vi kontinuerligt for at 
forbedre arbejdsforholdene og 
friheden til at vælge arbejdsgivere 
baseret på vores ‘Code of Conduct’.

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM: 
Hele forsyningskæden skal være 
certificeret. Gennemsigtighed 
gennem alle kæder er et krav, 
og alt skal dokumenteres og 
godkendes via GOTS’ online 
platform.
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Fra plastflasker 
& bomuld til 
bæredygtig tekstil

Vi ønsker at gøre en positiv forskel 
for de mennesker, vi samarbejder 
med. Derfor introducerede vi PRO 
Wear CARE tekstil-serien, som er 
certificeret med EU-Blomsten.

EU-Blomsten er det europæiske 
miljømærke og jeres garanti for, at der 
under produktionen og i fremstillingen 
er taget hensyn til miljøet. 23 % af PRO 
Wear by ID® serien er i dag EU-Blomst 
certificeret.  

ANSVARLIG BOMULDSPRODUKTION
I produktionen gøres brug af bomuld, 
produceret af farmere, der er uddannet 
til at bruge vand mere effektivt og til 
at dyrke jorden optimalt med mindst 
mulig brug af kemikalier. Kvaliteten 
af bomuldsfibrene er en vigtig del af 
bomuldsproduktionen.

RECYCLED POLYESTER 
I produktionen anvendes post-
consumer plastik, som er genanvendt 
plast, der er indsamlet fra slutbrugerne. 
Gennem en unik proces forvandles 
f.eks. genbrugte plastflasker til recycled 
polyester, som er med til at reducere 
CO

2
-udledningen for at beskytte vores 

miljø.

SOCIALT OG MILJØMÆSSIGT ANSVAR
I produktionen af produkterne tages 
et socialt og miljømæssigt ansvar. Vi 
samarbejder kun med leverandører, 
der er godkendt og auditeret i 
forhold til EU-Blomstens kriterier 
samt efterlever ID®’s principper 
indenfor social, miljømæssig og etisk 
ansvarlighed.

GØR EN FORSKEL
Når I vælger et tekstil-produkt med 
EU-Blomsten, er I med til at gøre en 
forskel. Der stilles høje krav til design, 
materialer og kvalitet for at sikre 
produktets lange levetid og cirkulære 
livscyklus.

FORLÆNG PRODUKTETS LEVETID

Med den korrekte håndtering og behandling forlænges 
produktets levetid. Sikrer holdbarheden og sparer dig 
penge samt gavner miljøet. Her er 4 gode råd, som vil 

forlænge produktets levetid.

Undgå unødvendig 
vask. Tøjet kan med 
fordel luftes i stedet.

Følg vaskeanvisningen. 
Undgå at bruge 

skyllemiddel ved vask.

Vask produktet med 
lignende farver og 
med vrangen ud.

Stræk produktet i facon 
umiddelbart efter vask. 

Derved fastholdes 
faconen.

96 % af vores CORE styles er 
OEKO-TEX® certificeret
Vidste I, der findes flere forskellige Oeko-Tex® certifikater? 
Hos ID® har vi både styles certificeret med Oeko-Tex®, annex 
4, produktklasse 2 og Oeko-Tex®, annex 6, produktklasse 1 - 
men hvad er forskellen egentlig?  

OEKO-TEX® er din garanti 
for, at tøjet ikke indeholder 
sundhedsskadelige stoffer. 
Det er verdens førende 
mærkning af tekstilprodukter, 
der er undersøgt for 
sundheds- og miljøskadelige 
stoffer. Tøj mærket med 
OEKO-TEX® er underlagt krav 
om pH værdi og om indhold 
af eksempelvis pesticider

og tungmetaller i tøjet. ID® 
har et stort udvalg af OEKO-
TEX® certificerede produkter. 
År efter år udvides antallet 
af produkter som er OEKO-
TEX® annex 6 produktklasse 
1 certificeret. Her stilles 
yderligere skærpede krav 
til tøjets holdbarhed samt 
indholdet af sundheds- og 
miljøskadelige stoffer.
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Corporate Wear med et stilfuldt, klassisk 

og tidløst design til alle brancher. Den 

høje velkendte kvalitet giver tøjet en 

lang levetid. Vi hjælper jer med at styrke 

identiteten og fællesskabet.    

Hårdt arbejde kræver tøj, som er designet 

til bevægelse og slid. PRO Wear by ID® er 

svaret for medarbejdere, der er aktive i 

deres arbejde og hvor tøjet skal kunne 

modstå industriel vask.

GUIDE TIL AT FINDE 

DET RIGTIGE 
CORPORATE WEAR
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Meget mere end sportswear. GEYSER by ID® 

er 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.

Skjorter til forretningsmøder, fritid eller 

aftenarrangementer. Seven Seas by ID® 

tilbyder skjorter skabt til hverdagen til både 

mænd og kvinder. Kvalitetsmaterialer  

og håndværk er i fokus. 

Brands by ID® | Med Brands by ID® hjælper vi med at finde præcis det 

Corporate Wear I har brug for. Hver eneste dag klæder ID® Europas 

virksomheder og begivenheder på uanset branche. Kvalitet, den gode 

pasform og det tidløse design vil altid være vigtigt for os. Med PRO Wear 

by ID®, Seven Seas by ID® og GEYSER by ID® finder I en komplet guide til 

Corporate Wear både til hverdagen og fritiden.
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Effekten af Corporate Wear øges markant, når det bærer 

virksomhedens logo. Det behøver hverken være dyrt eller 

tidskrævende at få profiltryk på jeres tøj. Hos ID® tilbyder vi både 

montering af transfer, broderi og direkte tryk - selv ned til små 

mængder. Vi garanterer høj kvalitet, I kan lægge navn til. 

ID® SERVICE
Sæt tryk på forretningen og styrk identiteten

Læs mere om ID® Service på www.id.dk/kollektion/id-service
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‘Fast Track’ er for jer, der ønsker små 

fleksible løsninger og hurtig levering. 

Her kan I tilpasse Corporate Wear 

med jeres branding ud fra kendte, 

klassiske ID® styles.

‘Your Design’ er for jer, der ønsker helt 

unikke Private Label styles, designet 

og brandet præcis til jeres ønsker og 

behov. I har alle muligheder indenfor 

valg af detaljer og materialer.

PRIVATE LABEL
Design unikke styles - mulighederne er uendelige

Læs mere om Private Label på www.id.dk/private-label
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T-SHIRTS
The wardrobe 
starts here
with the T-shirt

Hos ID® er en T-shirt ikke bare en T-shirt. Med en T-shirt 

fra ID® får du kvalitet, et utal af farver, modeller og kvaliteter. 

37 års erfaring og viden sikrer dig et produkt med høj 

slidstyrke, god farveægthed og en behagelig pasform, der 

holder, hvad den lover.

Du finder et bredt kvalitetsudvalg og produkter i forskellige 
prisniveauer, alt efter hvad du skal bruge tøjet til. Så uanset 

om du skal bruge T-shirts til kampagner, arbejds-, fritids- 

eller sportsbrug, så er du sikker på at finde lige netop den 
kvalitet og de funktioner, du leder efter.
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK  /stk. 61,95

Økologisk T-shirt i klassisk, tidløst design
med fantastisk pasform. Fire-lags halsrib  
(No. 0552) / smal halsrib (No. 0553) med 
forstærkning af nakke og skulder for den 
gode holdbare kvalitet. T-shirten er fremstillet 
i økologisk certificeret bomuld efter den 
strengeste økologiske standard - fra den rå 
bomuld til det færdige produkt under stor 
hensyntagen til miljøkrav. T-shirten er uden 
nakkemærke, hvilket giver mulighed for
placering af eget logo.

Lys grå melange KoralStøvet aqua

Økologisk O-hals T-shirt

Herre No. 0552 | Dame No. 0553

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: XS - 3XL 
100 % økologisk bomuld

Lys grå melange: 95 % økologisk bomuld / 5 % viskose

175 g

Hvid Oliven Navy Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK  /stk. 61,95

Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 61,95 /stk.

Klassisk T-shirt med rund hals, fire-lags halsrib og 
nakke- og skulderbånd. Holder faconen vask efter vask.

T-TIME® T-shirt

Herre No. 0510

Str. S - 6XL (5XL + 6XL kun i hvid, kongeblå, navy og sort)

100 % bomuld | Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose
Snow melange: 98 % bomuld / 2 % viskose

Grafit melange: 60 % bomuld / 40 % polyester | 175 g

Sand Grå melangeSnow melangeKitHvid Pink

Bordeaux

RødKoks gråGrafit melange

Apple MintLimeGulOrange Mocca

Lys blåLilla

OlivenGrøn

Indigo SortNavyKongeblåTurkis

T-shirt med rund hals, smal halsrib og slids i siden. 
Let figursyet.  

T-TIME® dame T-shirt

Dame No. 0512

Str. S - 6XL (5XL + 6XL kun i hvid, navy og sort)

100 % bomuld | 175 g

Rød Lys blåBordeauxHvid Turkis SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 61,95

Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 61,95

 /stk.

 /stk.

T-shirt i en tætsiddende model. V-hals med smal halsrib.

Hvid Lys blåRød

T-TIME® T-shirt | V-hals 

Herre No. 0514

Str. S - 2XL

100 % bomuld | 175 g

Azur SortNavy

T-shirt i en tætsiddende model med smal 
halsrib og nakkebånd.

Rød TurkisLime

T-TIME® T-shirt | tight 

Herre No. 0502

Str. S - 3XL

100 % bomuld | 175 g

Hvid Azur SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK

Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 41,95

 74,95 /stk.

 /stk.

Kampagne T-shirt med rund hals, firelags halsrib og
skulder- og nakkebånd.

YES T-shirt

Herre No. 2000

Str. S - 3XL | 100 % bomuld | 145 - 150 g

Rød LimeOrangeKitHvid Turkis SortNavyLys blå

Ekstra slidstærk T-shirt med brystlomme. Fire-lags 
halsrib og nakkebånd. Holder faconen vask efter vask.

T-TIME® T-shirt | brystlomme

Herre No. 0550

Str. S - 3XL | 65 % polyester / 35 % bomuld | 190 - 200 g

SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 49,95 /stk.

Klassisk T-shirt med rund hals, fire-lags halsrib og 
nakke- og skulderbånd. Holder faconen vask efter vask.

GAME T-shirt

Herre No. 0500

Str. S - 3XL | 100 % bomuld 
Snow melange: 98 % bomuld / 2 % viskose

Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose | 160 g

Grå melange GulRødSnow melangeHvid Lilla

Cyan

Lys blåFlaskegrønLime

Kongeblå SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK   99,95 /stk.

Lækker kvalitets slub T-shirt i casual design og 
pasform. O-hals med rå rullekant. Ombuk på 
ærmet er fastgjort med små smarte trenser. 

Mørk bordeaux OlivenMint

CORE Slub Tee

Herre No. 0536 | Dame No. 0537

Str. herre S - 4XL | Str. dame: S - 4XL 
100 % bomuld | 175 g

Hvid Blå SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 54,95

Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 54,95

 /stk.

 /stk.

Fitted T-shirt i casual design. Perfekt udskåret 
V-hals T-shirt med smal rib i hals og ærmer 
samt cool stikningsdetaljer ved ærmegab og i 
bunden.

CORE V-neck Tee

Herre No. 0542 l Dame No. 0543

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL 
100 % bomuld 
Koks / blå melange: 60 % bomuld / 40 % polyester 
Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose | 160 g

Koks melange MintGrå melangeHvid Blå melange SortNavyOliven

Fitted T-shirt i casual design. Perfekt udskåret 
O-hals. T-shirt med smal rib i hals og ærmer 
samt cool stikningsdetaljer ved ærmegab og i 
bunden.

CORE O-neck Tee

Herre No. 0540 l Dame No. 0541

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL 
100 % bomuld | 
Koks melange / blå melange: 60 % bomuld / 40 % polyester 
Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose | 160 g

Koks melange MintGrå melangeHvid Blå melange SortNavyOliven
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 89,95

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 89,95 /stk.

 /stk.

Kortærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. 
Rund hals og smal halsrib. Tætsiddende model.

Interlock T-shirt

Herre No. 0517

Str. S - 3XL | 100 % bomuld
Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose | 210 - 220 g

Koks grå Mørk bordeauxRødGrå melangeHvid Grøn

Lys blå

LillaMintLime

Indigo SortNavyAzurTurkis

Kortærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. 
Let figursyet.

Interlock dame T-shirt

Dame No. 0508

Str. S - 4XL (4XL kun i hvid og lys blå) | 100 % bomuld
Grå melange: 90 % bomuld / 10% viskose | 210 - 220 g

Pink Mørk bordeauxRødGrå melangeHvid Lilla

Turkis

Lys blåMintLime

Indigo SortNavyAzur
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 89,95 /stk.

Kortærmet interlock T-shirt med V-hals i blød 
antipillingkvalitet. Let figursyet.

Interlock T-shirt | V-hals

Dame No. 0506

Str. S - 4XL (4XL kun i hvid og lys blå)

100 % bomuld | 210 - 220 g

Rød LimeMørk bordeauxPinkHvid Lys blå

Azur

TurkisLillaMint

Indigo SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 109,95

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 109,95 

 /stk.

 /stk.

Langærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. 
Rund hals og smal halsrib. Tætsiddende model.

Interlock T-shirt | langærmet

Herre No. 0518

Str. S - 3XL | 100 % bomuld
Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose | 210 - 220 g

Grå melange RødKoks gråHvid Mint AzurLys blåMørk bordeaux Indigo

SortNavy

Langærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. 
Let figursyet.

Interlock dame T-shirt | langærmet

Dame No. 0509

Str. S - 4XL (4XL kun i hvid og lys blå) | 100 % bomuld
Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose | 210 - 220 g

Grå melange Mørk bordeauxRødHvid Mint Lys blåLilla

Indigo SortNavy

Turkis Azur
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 59,95

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 69,95 /stk.

 /stk.

1 x 1 rib singlet med rund hals. Smal ribkant i 
hals og ærmegab.

1 x 1 Rib singlet

Herre No. 0501 l Dame No. 0505

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 2XL 
100 % bomuld | 210 - 220 g

Hvid Sort

Kortærmet 1x1 rib T-shirt i tætsiddende model. 
Rund hals og smal ribkant i hals.

1 x 1 Rib T-shirt

Herre No. 0538 l Dame No. 0539

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL 
100 % bomuld | Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose
210 - 220 g

Grå melangeHvid Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 82,95

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 82,95

 /stk.

 /stk.

Kortærmet T-shirt i behagelig bomuldskvalitet med 
stretch for bedste komfort og pasform. Med rund hals 
og smal halsrib. Tætsiddende model.

Stretch T-shirt 

Herre No. 0594

Str. S - 3XL | 95 % bomuld / 5 % elastan
Grå melange: 75 % bomuld / 20 % viskose / 5 % elastan | 190 - 200 g

Grå melange TurkisLimeHvid Sort

Kortærmet T-shirt i behagelig bomuldskvalitet med 
stretch for bedste komfort og pasform. Flatlock-
stikninger ved hals. Let figursyet.

Stretch dame T-shirt 

Dame No. 0590

Str. XS - 3XL | 92 % bomuld / 8 % elastan
180 - 190 g

Koral LimeCeriseHvid Lilla SortTurkis
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 79,95

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 109,95

 /stk.

 /stk.

Koral LimeCeriseHvid Lilla SortTurkis

3/4 ærmet T-shirt. Behagelig bomuldskvalitet med 
stretch for bedste komfort og pasform. Flatlock-
stikninger ved hals. Let figursyet.

Stretch dame T-shirt | 3/4 ærmet 

Dame No. 0591

Str. XS - 3XL

92 % bomuld / 8 % elastan | 180 - 190 g

Hvid Sort

Top i behagelig bomuldskvalitet med stretch for bedste 
komfort og pasform. Flatlock-stikninger ved hals og 
ærme. Let figursyet.

Stretch dame top

Dame No. 0592

Str. XS - 3XL

92 % bomuld / 8 % elastan | 180 - 190 g
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 139,95 /stk.

T-shirt med rullekrave og lange ærmer. Ekstra elastisk 
rib i rullekrave. Ribafslutning ved ærme.

T-TIME® T-shirt | rullekrave

Herre No. 0546

Str. S - 2XL | 100 % bomuld 
Grafit melange: 60 % bomuld / 40 % polyester | 200 g

Grafit melange SortNavyHvid
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 64,95

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 119,95

 /stk.

 /stk.

Funktionel T-shirt med V-hals.
Svedtransporterende, åndbar og 
hurtigttørrende kvalitet. Høj funktionalitet 
til en skarp pris.

YES Active T-shirt 

Herre No. 2030 l Dame No. 2032

Str. herre: XS - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 130 g

Grå melange LimeOrangeHvid Cyan SortMørk kongeblåMint

Funktionel T-shirt i ID Tech® kvalitet. 
Permanent svedtransporterende, åndbar 
og hurtigttørrende. Tætsiddende model.

GAME Active T-shirt 

Herre No. 0570 l Dame No. 0571

Str. herre: S - 5XL (4XL + 5XL kun i sort)

Str. dame: S - 3XL

100 % polyester | 130 g

Grå LimeRødHvid Cyan SortAzur

QUICK DRY

QUICK DRY+
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POLOSHIRTS

Poloshirten er en klassiker i enhver garderobe. Den er 

praktisk og slidstærk, men er også et godt alternativ til en 

skjorte og derfor et oplagt valg til både arbejds- og fritids-

brug. 

Vi har markedets største udvalg i forhold til farver og stør-

relser, og vores polo shirts fås i mange forskellige varianter. 

Du er altid sikker på den velkendte kvalitet fra ID®, der 

holder både farve og pasform selv efter mange vaske.

Always practical
Always stylish



NEW STYLE

CU 1038205

CU 1038205

40 

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 159,95 /stk.

Økologisk poloshirt i blød piquékvalitet 
med stretch og ideel pasform. Poloshirten 
har 3-knaps stolpelukning med tone i tone 
knapper, samt forstærkning af nakke og 
skulder for den gode holdbare kvalitet. 
Poloshirten er fremstillet i økologisk certificeret 
bomuld efter den strengeste økologiske 
standard - fra den rå bomuld til det færdige 
produkt under stor hensyntagen til miljøkrav. 
Poloshirten er uden nakkemærke, hvilket giver 
mulighed for placering af eget logo.

Økologisk poloshirt

Herre No. 0586 l Dame No. 0587

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: XS - 3XL

95 % økologisk bomuld / 5 % elastan | 190 - 200 g

Oliven SortNavyStøvet aquaHvid
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 149,95 /stk.

Klassisk poloshirt med forbedret pasform 
i piquékvalitet med stretch. Nakkebånd, 
nakkespejl og stolpe med tone i tone-knapper. 
Minimal krymp og stort farveudvalg.

Stretch poloshirt 

Herre No. 0525 l Dame No. 0527

Str. herre: XS - 6XL (5XL + 6XL kun i hvid, sort og navy)
Str. dame: XS - 6XL (4XL - 6XL kun i hvid og sort)

95 % bomuld / 5 % elastan

Grå melange: 85 % bomuld / 10 % viskose / 5 % elastan

210 - 220 g

Koks grå RødCeriseGrå melangeHvid Lime

Grøn

MintOrangeBordeaux

Lys blå AzurTurkisMoccaLilla Kongeblå SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 159,95

 159,95

 /stk.

 /stk.

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med stretch. 
Nakkebånd, nakkespejl og stolpe med tone 
i tone-knapper. Kontraststrib på ærmer og 
krave.

Stretch contrast poloshirt 

Herre No. 0522 l Dame No. 0523

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 4XL
95 % bomuld / 5 % elastan

Grå melange: 85 % bomuld / 10 % viskose / 5 % elastan

210 - 220 g

Hvid RødGrå melange Azur SortNavy

Sporty poloshirt i god pasform med flotte 
kontrastbånd på skuldre/ærmer. Kraven er 
med kontraststrib. Lukkes med hvide knapper. 
Smart lille slids i siden. 

Poloshirt | kontrastbånd

Herre No. 0530 l Dame No. 0531

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: XS - 3XL 
80 % bomuld / 20 % polyester

Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose

210 - 220 g 

MintGrå melange SortRød Navy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 189,95 /stk.

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: XS - 3XL
95 % bomuld / 5 % elastan | 185 g 

Business, single jersey stretch polo med flot 
krave og stand. Ærme er afsluttet med fast 
kant i samme materiale. Elegant kontrast 
materiale indvendig på stand og forkant. 
Knaplukning med flotte tofarvede matchende 
knapper. Lille elegant slids i sidesøm. Stretch 
kvaliteten er let og blød samt giver en øget 
komfort og bevægelsesfrihed.

Business polo | stretch 

Herre No. 0534 l Dame No. 0535

Rød Lys blåHvid Navy SortSilver grey Azur
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 99,95 /stk.

Kampagne poloshirt i piquékvalitet. Nakkebånd og 
stolpe med tone i tone-knapper.

YES poloshirt 

Herre No. 2020

Str. S - 3XL 

100 % bomuld | 190 - 200 g

Rød MintLimeHvid Mocca Lys blå Mørk kongeblåAzur

SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 139,95

 139,95

 /stk.

 /stk.

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med ribdetaljer på 
krave og ærme. Let figursyet.

Klassisk dame poloshirt

Dame No. 0521

Str. S - 3XL

50 % bomuld / 50 % polyester | 180 g

Rød NavyLys blåHvid Sort

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med brystlomme og 
ribdetaljer på krave og ærme.

Klassisk poloshirt | lomme 

Herre No. 0520

Str. XS - 6XL (5XL + 6XL kun i hvid, navy og sort)

50 % bomuld / 50 % polyester

Grå melange: 95 % bomuld / 5 % viskose | 180 g

Sand Koks gråGrå melangeHvid Grøn Lys blå

GulRød Kongeblå SortNavy
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SWEAT

Der er mange muligheder med ID® Identity. Du 

kan vælge mellem den klassiske sweatshirt, hoodie 

og cardigan i flere modeller med smarte og prak-

tiske detaljer. Samtlige modeller findes i mange 
størrelser, masser af farver og naturligvis i den 

gennemførte kvalitet, du kender os for.

Cool anytime
Cool anywhere



NEW STYLE

CU 1038205

CU 1038205
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 179,95 /stk.

Økologisk sweatshirt i blød bomuldskvalitet 
med lækker børstet inderside. Rib ved hals, 
ærme og bund samt flotte flatlock stikninger. 
Sweatshirten er fremstillet i økologisk 
certificeret bomuld efter den strengeste 
økologiske standard - fra den rå bomuld til det 
færdige produkt under stor hensyntagen til 
miljøkrav. Sweatshirten er uden nakkemærke, 
hvilket giver mulighed for placering af eget 
logo.

Økologisk O-hals sweatshirt

Herre No. 0682 l Dame No. 0683

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: XS - 3XL

100 % økologisk bomuld

300 g

SortNavyOliven
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 179,95 /stk.

Den velkendte GAME sweatshirt med rund hals. 
Dobbeltstikninger og rib ved hals samt rib ved 
ærmeåbninger og bund. Blød, børstet inderside.

Klassisk sweatshirt 

Herre No. 0600

Str. S - 6XL (5XL + 6XL kun i navy og sort)

70 % bomuld / 30 % polyester

Grå melange og snow melange: 70 % bomuld / 25 % polyester / 5 % viskose

290 g

Snow melange Grafit melangeGrå melangeSandHvid Bordeaux

Gul

OrangeRødKoks grå

Flaskegrøn TurkisLys blåGrønLime

Indigo SortNavyKongeblå
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 199,95

 179,95

 /stk.

 /stk.

Den velkendte GAME sweatshirt med polokrave, 
stolpelukning og tre knapper. Nakkebånd og rib ved 
ærme og bund. Blød, børstet inderside.

Klassisk polosweatshirt 

Herre No. 0601

Str. S - 4XL 

70 % bomuld / 30 % polyester

Grå melange og snow melange:: 70 % bomuld / 25 % polyester / 5 % viskose

290 g

Grå melange Koks gråGrafit melangeHvid Kongeblå SortNavyRød

Den velkendte GAME sweatshirt med rund hals i 100 % 
bomuld. Dobbeltstikninger og rib ved hals samt rib ved 
ærmeåbninger og bund. Blød, børstet inderside.

Klassisk sweatshirt

Herre No. 0604

Str. S - 4XL 

100 % bomuld | 290 g

SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 249,95

 259,95

 /stk.

 /stk.

Eksklusiv sweatshirt i kraftig kvalitet med ubørstet 
inderside. To-lags rib i bund, hals og ved håndled samt 
et-lags rib i siderne og ved V-detalje i halsudskæringen. 
Nakkespejl samt tone i tone-nakkebånd.

Eksklusiv sweatshirt 

Herre No. 0613

Str. S - 3XL

60 % bomuld / 40 % polyester

Grå melange: 75 % bomuld / 15 % polyester / 10 % viskose

330 - 340 g

Grå melange SortNavy

Klassisk sweatshirt i kraftig kvalitet med høj krave og 
lynlås i hals. Nakkebånd og nakkespejl og rib ved ærme 
og bund. Ubørstet inderside.

Sweatshirt 

Herre No. 0603

Str. S - 3XL 

60 % bomuld / 40 % polyester

Grå melange: 75 % bomuld / 15 % polyester / 10 % viskose

330 - 340 g

Rød SortNavyGrå melange

YKK MAIN ZIPPER
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 169,95 /stk.

Sweatshirt med casual udskåret O-hals.  
2 x 2 rib i hals, ærmer og bund og med 
ubørstet inderside. Ydermere skulderpanel  
og flatlockstikninger. Alt i alt den perfekte  
go-anywhere sweat.

CORE O-neck sweat 

Herre No. 0615 l Dame No. 0616

Str. herre: S – 3XL | Str. dame: S – 3XL
 Koks melange / blå melange: 60 % bomuld / 40 % polyester

Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viskose 

Sort / hvid: 50 % bomuld / 50 % polyester

280 g

Hvid Grå melangeKoks melange SortBlå melange
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 209,95 /stk.

Klassisk hættesweatshirt med kængurulomme 
i ny og opdateret pasform. High-cut 
halsafslutning, snøre i hætte og rib ved 
ærme og bund. Kraftig kvalitet. Blød, børstet 
inderside.

CORE hoodie 

Herre No. 0636 l Dame No. 0637

Str. herre: S – 6XL (4XL – 6XL kun i sort)

Str. dame: XS - 3XL 
60 % bomuld / 40 % polyester

Grå melange: 80 % bomuld / 15 % polyester / 5 % viskose

300 g

Grå melange RødSilver greyHvid Azur SortNavyOliven
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 259,95 /stk.

Klassisk hættecardigan med kængurulomme 
i ny og opdateret pasform. High-cut 
halsafslutning og gennemgående lynlås. Snøre 
i hætte og rib ved ærme og bund. Kraftig 
kvalitet. Blød, børstet inderside.

CORE full zip hoodie 

Herre No. 0638 l Dame No. 0639

Str. herre: S – 6XL (4XL – 6XL kun i navy og sort)

Str. dame: XS - 3XL 
60 % bomuld / 40 % polyester

Grå melange: 80 % bomuld / 15 % polyester / 5 % viskose

300 g

Grå melange RødSilver greyHvid Azur SortNavyOliven

YKK MAIN ZIPPER
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 289,95

 289,95

 /stk.

 /stk.

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående 
lynlås samt to sidelommer. 2 x 2 rib i krave, 
ærme samt bunden. Børstet inderside.

Full zip sweat 

Herre No. 0628 l Dame No. 0629

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 4XL
60 % bomuld / 40 % polyester

Grå melange: 75 % bomuld / 15 % polyester / 10 % viskose

300 g

Grå melange BordeauxRød SortNavy

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående 
lynlås og to stiklommer. Nakkebånd, rib ved 
ærme og bund og smarte flatlockstikninger. 
Blød, børstet inderside.

Cardigan sweatshirt 

Herre No. 0622 l Dame No. 0624

Str. herre: S - 4XL (4XL kun i navy og sort)

Str. dame: XS - 3XL (3XL kun i navy og sort) 
60 % bomuld / 40 % polyester | 300 g

Rød SortNavyHvid

YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 349,95

 279,95

 /stk.

 /stk.

Sporty cardigan i kraftig kvalitet med 
kontraststrib på ærme. Gennemgående lynlås 
og to sidelommer med lynlås i kontrastfarve. 
Nakkebånd, nakkespejl og rib ved ærme og 
bund. Ubørstet inderside.

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående 
lynlås og to stiklommer. Nakkebånd, rib ved 
ærme og bund og smarte flatlockstikninger. 
Blød, børstet inderside.

Cardigan | kontraststrib 

Cardigan | 
kontraststikninger 

Herre No. 0626 l Dame No. 0627

Herre No. 0632 l Dame No. 0633

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
60 % bomuld / 40 % polyester

Grå melange: 75 % bomuld / 15 % polyester / 10 % viskose

330 - 340 g

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: XS - 2XL
50 % bomuld / 50 % polyester

Grå melange: 50 % polyester / 40 % bomuld / 10 % viskose

270 g

Grå melange Sort

Sort

Navy

Grå melange

YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER



69

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 469,95 /stk.

Bonded cardigan med blød fleeceinderside. Smart 
hættemodel med kontrastfarvet snøre, lynlås og 
inderside. To sidelommer med lynlås.

Bonded herrecardigan

Herre No. 0630

Str. S - 3XL

100 % bomuld. For: 100 % polyester | 390 g 

Grå melange SortNavy

YKK MAIN ZIPPER
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Hårdt arbejde kræver tøj, der er designet til bevægelse og 

slid. PRO Wear by ID® er løsningen til medarbejdere, der 

bruger deres krop aktivt i arbejdet, og som har behov for 

tøj, der bare holder dag ud og dag ind. PRO Wear by ID® 

fås i mange størrelser og varianter, og fælles for samtlige 

produkter er, at de er designet til bevægelse, så de er be-

hagelige at have på uanset arbejdsstilling. Tøjet er ligeledes 

forkrympet, så du altid kan stole på pasformen.

T-shirts og poloshirits tåler daglig vask ved temperaturer 

op til 80 grader for hvidt tøj, mens kulørt tøj kan vaskes ved 

60 grader.

Use it often 
 - Use it well



1

2

3
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BEDRE FOR MILJØET
BEDRE FOR JER

Vi har valgt at anvende en ansvarlig fremstillet 

bomuld til vores PRO Wear CARE serie. Her testes 

den rå bomuld for pesticider inden den videre 

forarbejdning. EU-Blomsten kræver løbende 

udarbejdelse af produktionstest, dokumentation 

og sporbarhed i modsætning til anvendelse af 

traditionel økologisk bomuld. 

ANSVARLIG BOMULD

PRO Wear CARE | Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi 
samarbejder med. Derfor introducerede vi PRO Wear CARE tekstil-serien, som 
er certificeret med EU-Blomsten. EU-Blomsten er det europæiske miljømærke 

og jeres garanti for, at der under produktionen og i fremstillingen er taget 
hensyn til miljøet. 

Bomulden er produceret af farmere, der er 

uddannet til at dyrke jorden optimalt med mindst 

mulig brug af kemikalier, men også at brugen 

af vand sker optimalt. Den gode kvalitet af den 

dyrkede bomuld er vigtig for den fremtidige 

bomuldsproduktion.

UDDANNEDE FARMERE

I produktionen anvendes post-consumer plastik, 
som er genanvendt plast, der er indsamlet fra 
slutbrugerne. Gennem en unik proces forvandles 
f.eks. genbrugte plastflasker til recycled 
polyester, som er med til at reducere CO

2
 

udledningen.

RECYCLED POLYESTER



23 %

8

4

6

5

7

73Læs mere om PRO Wear CARE og EU-Blomsten på www.id.dk/dk/eu-blomst

Når I vælger et tekstil-produkt med EU-Blomsten, 
er I med til at gøre en forskel. Der stilles høje 
krav til design, materialer og kvalitet for at sikre 
produktets lange levetid og cirkulære livscyklus.

BÆREDYGTIGT SLUTPRODUKT

Hvert eneste farvestof og kemikalie, som
anvendes til EU-Blomst produkter er godkendt 
af Miljømærkning Danmark. Der stilles krav til 
kemikaliers biologiske nedbrydelighed, og med fokus 
på biodiversitet sikres naturens mangfoldighed.  

INGEN GIFTIGE KEMIKALIER 

I produktionen af produkterne tages et socialt og 
miljømæssigt ansvar. Vi samarbejder kun med 
leverandører, der er godkendt og auditeret i 
forhold til EU-Blomstens kriterier samt efterlever 
ID®’s principper indenfor social, miljømæssig og 
etisk ansvarlighed. 

SOCIAL ANSVARLIGHED

Mængden af udledt spildevand og luftforurening 
i forbindelse med produktionsprocesser måles på 
produktionsanlæggene, således at udledningen 
hele tiden kontrolleres og dokumenteres løbende 
for at sikre, at kriterierne overholdes.

MINIMAL FORURENING

EU-Blomsten stiller krav til overholdelse af 
grundlæggende miljøprincipper vedrørende 
håndtering af kemikalier, vand, affald 
og energi, og derfor samarbejder vi kun 
med leverandører, som er godkendt af 
Miljømærkning Danmark.

VI PASSER PÅ MILJØET

af PRO Wear CARE 
er EU-Blomst 

certificeret
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 99,95 /stk.

EU-Blomst certificeret, casual, slidstærk T-shirt 
med O-hals, smal halsrib og ærmerib samt 
ekstra forstærkning af nakke og skuldersøm. 
Casual design og flot fitted uden at gå på 
kompromis med bevægeligheden. T-shirten 
er fremstillet af ansvarligt fremstillet bomuld 
og recycled polyester og har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvning for 
ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear CARE T-shirt 

Herre No. 0370 l Dame No. 0371

Str. herre: XS - 6XL | Str. dame: XS - 6XL
60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g

Hvid Lys blåSilver grey SortNavy



ISO 15797
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 99,95 /stk.

EU-Blomst certificeret, slidstærk T-shirt med 
perfekt udskåret V-hals med smal hals- og 
ærmerib samt ekstra forstærkning af nakke og 
skuldersøm. Casual design og flot fitted uden 
at gå på kompromis med bevægeligheden. 
T-shirten er fremstillet af ansvarligt fremstillet 
bomuld og recycled polyester og har 
gennemgået en forkrympningsproces ved 
meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvning for ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear CARE T-shirt 

Herre No. 0372 l Dame No. 0373   

Str. herre: XS - 6XL | Str. dame: XS - 6XL
60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g

Hvid Lys blåSilver grey SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 179,95

 169,95

 /stk.

 /stk.

EU-Blomst certificeret, slidstærk poloshirt 
med smart catalina krave og ærmerib samt 
ekstra forstærkning af nakke og skuldersøm. 
Knaplukning med skjulte trykknapper. 
Casual design og flot fitted uden at gå på 
kompromis med bevægeligheden. Poloen er 
fremstillet af ansvarligt fremstillet bomuld 
samt recycled polyester og har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvning for 
ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear CARE poloshirt 

Herre No. 0374 l Dame No. 0375

Str. herre: XS - 6XL | Str. dame: XS - 6XL
50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g

Hvid Lys blåSilver grey SortNavy

Slidstærk poloshirt med trykknapper i stolpen. 
Nakke- og skulderbånd og nakkespejl.
Poloshirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear poloshirt | 
trykknap 

Herre No. 0330   

Str. XS - 6XL

50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g 

Silver grey Lys blåRødGrå melangeHvid SortNavyKongeblå

ISO 15797



New colours
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 89,95 /stk.

Støvet aqua Støvet grønKoral

Ekstra slidstærk T-shirt. Fire-lags halsrib, nakke- og 
skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, 
både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og 
lang levetid.

PRO Wear T-shirt  

Herre No. 0300

Str. XS - 6XL (XS kun i hvid, silver grey, lysblå, navy og sort)
60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g 

Silver grey RødKoks gråGrå melangeHvid Gul

Flaskegrøn

LimeOrangeBordeaux

Blå melange KongeblåAzurLys blåLilla SortNavy

ISO 15797
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82 



New colours
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 89,95 /stk.

Ekstra slidstærk T-shirt med rund hals og slids i siden. 
T-shirten har gennemgået en forkrympningsproces 
ved meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid. 
Let figursyet.

PRO Wear dame T-shirt 

Dame No. 0312   

Str. XS - 6XL

60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g

Rød LillaLimeGrå melangeHvid

Azur SortNavyBlå melangeLys blå

Støvet rosa Støvet grønStøvet aquaKoral

ISO 15797
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New colours

NEW STYLE

85

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 84,95

 84,95

 /stk.

 /stk.

Ekstra slidstærk T-shirt i en lettere metervare. Fire-lags 
halsrib, nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten 
har gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for 
ekstra stabilitet og lang levetid.

Ekstra slidstærk T-shirt i en lettere metervare. Fire-lags 
halsrib, nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten 
har gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for 
ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear T-shirt | light

PRO Wear T-shirt | light

Herre No. 0310   

Dame No. 0317 

Str. XS - 6XL

50 % bomuld / 50 % polyester | 175 g

Str. XS - 6XL

50 % bomuld / 50 % polyester | 175 g

Grå melange RødSilver greyHvid

Hvid

Kongeblå Sort

Sort

Navy

Navy

Lys blå

Lys blå

ISO 15797

ISO 15797

Støvet rosa

Støvet grøn

Støvet grøn

Støvet aqua 

Støvet aqua 

Koral

Koral
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 109,95

 99,95

 /stk.

 /stk.

Ekstra slidstærk T-shirt med lange ærmer. Fire-lags 
halsrib, nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten 
har gennemgået en forkrympningsproces ved meget 
høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for 
ekstra stabilitet og lang levetid. Ribafslutning ved ærme.

PRO Wear T-shirt | langærmet 

Herre No. 0311

Str. XS - 6XL (XS kun i hvid og navy)

60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g

Silver grey RødGrå melangeHvid SortNavyKongeblå

Ekstra slidstærk T-shirt med 3/4-ærmer, rund 
hals og slids i siden. T-shirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, 
både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og 
lang levetid. Let figursyet.

PRO Wear dame T-shirt |  
3/4 ærmet 

Dame No. 0313   

Str. S - 6XL

60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g

Lys blå NavyRødHvid Sort

ISO 15797

ISO 15797
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 99,95

 179,95

 /stk.

 /stk.

Slidstærk poloshirt med kontrast pipings på 
skulder og i siden. Nakke- og skulderbånd 
og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear poloshirt | pipings 

Herre No. 0328 l Dame No. 0329

Str. herre: XS - 6XL | Str. dame: XS - 6XL
50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g

Lys blå NavyAzurBordeauxHvid

ISO 15797

Ekstra slidstærk T-shirt med rund hals og slids 
i siden. Ærmelængde over albue. T-shirten 
har gennemgået en forkrympningsproces ved 
meget høje temperaturer, både før og efter 
indfarvning, for ekstra stabilitet og lang levetid. 
Let figursyet.

PRO Wear T-shirt | 1/2 ærmet 

Dame No. 0315   

Str. XS - 6XL

60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g

Hvid NavyLysblå

ISO 15797



New colours
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 169,95

 169,95

 /stk.

 /stk.

Sort

Slidstærk og klassisk poloshirt (0320 med 
brystlomme). Nakke- og skulderbånd og 
nakkespejl. Poloshirten har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget 
højetemperaturer, både før og efter 
indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang 
levetid.

PRO Wear poloshirt  

Herre No. 0320 | Dame No. 0321

Str. herre 2XS - 6XL (2XS kun i hvid) |  Str. dame XS - 4XL
50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g 

Silver grey RødKoks gråGrå melangeHvid Gul

Flaskegrøn

LimeOrangeBordeaux

Blå melange KongeblåAzurLys blåLilla Navy

Støvet aqua Støvet grønKoral

ISO 15797

Slidstærk og klassisk poloshirt uden 
brystlomme. Nakke- og skulderbånd og 
nakkespejl. Poloshirten har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear poloshirt |  
uden lomme 

Herre No. 0324  

Str. XS - 6XL

50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g

Koks grå Lys blåRødSilver greyHvid SortNavyKongeblå

ISO 15797
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 189,95

 189,95

 /stk.

 /stk.

Slidstærk poloshirt med lange ærmer og trykknapper i 
stolpen. Nakke- og skulderbånd og nakkespejl. Poloshirten 
har gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra 
stabilitet og lang levetid.

PRO Wear polo l/æ | trykknap 

Herre No. 0336  

Str. XS - 6XL

50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g

Rød NavySilver greyHvid

ISO 15797

Slidstærk poloshirt med lange ærmer og brystlomme. 
Nakke- og skulderbånd og nakkespejl. Poloshirten har 
gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen, for 
ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear polo | lomme 

Herre No. 0326   

Str. XS - 6XL (5XL + 6XL kun i hvid og sort)

50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g

Navy SortGrå melangeHvid

ISO 15797



91

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 349,95

 229,95

 /stk.

 /stk.

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund 
hals. Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og bund. 
Blød, børstet inderside. Sweatshirten har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, 
både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og 
lang levetid.

PRO Wear klassisk sweatshirt 

Herre No. 0360   

Str. XS - 6XL

60 % bomuld / 40 % polyester | 290 g

Silver grey Koks gråHvid SortNavyKongeblåRød

ISO 15797

Cardigan i ekstra slidstærk kvalitet. Rib i 
catalina kraven såvel som i ærmer og bund. 
Nakkespejl og nakkestrop. Ekstra Twill-
forstærkning i skulder. Kvalitets YKK lynlås i 
front såvel som i sidelommer. Blød, børstet 
inderside. Kvaliteten har gennemgået 
en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

PRO Wear cardigan

Herre No. 0366 l Dame No. 0367

Str. herre: XS - 6XL | Str. dame: XS - 6XL
60 % bomuld / 40 % polyester | 290 g

Silver grey RødHvid SortNavyLys blå

YKK MAIN ZIPPER ISO 15797
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 109,95

 189,95

 /stk.

 /stk.

Slidstærk to-farvet poloshirt. Nakke- og skulderbånd 
og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, 
både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og 
lang levetid.

Ekstra slidstærk to-farvet T-shirt. Fire-lags halsrib, 
nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har 
gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen for ekstra 
stabilitet og lang levetid.

PRO Wear poloshirt | kontrast 

PRO Wear T-shirt | kontrast 

Herre No. 0322  

Herre No. 0302   

Str. XS - 6XL

50 % bomuld / 50 % polyester | 210 - 220 g

Str. XS - 6XL

60 % bomuld / 40 % polyester | 210 - 220 g

Silver grey

Silver grey

Rød

Rød

Hvid

Hvid

Sort

Sort

Navy

Navy

Flaskegrøn

Flaskegrøn

ISO 15797

ISO 15797
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 249,95 /stk.

Ekstra slidstærk to-farvet sweatshirt med rund hals. 
Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og bund. Blød 
børstet inderside. Sweatshirten har gennemgået en 
forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, 
både før og efter indfarvningen for ekstra stabilitet og 
lang levetid.

PRO Wear sweatshirt | kontrast 

Herre No. 0362   

Str. XS - 6XL

60 % bomuld / 40 % polyester | 290 g

Silver grey RødHvid SortNavyFlaskegrøn

ISO 15797
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Formel strikpullover eller en casual cardigan? ID® Identity  

tilbyder lækkert strik i flere modeller i glat og blød strikkvalitet, 
der holder faconen vask efter vask. Low pilling-behandlet og 

tåler maskinvask.

STRIK
Cool and warm 
at the same time
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 309,95

 269,95

 /stk.

 /stk.

Fully Fashion strikpullover med V-hals. Ekstra 
fine mulesingfrie Merino garner i rigtigt lækker 
glat og blød strik kvalitet, der holder facon vask 
efter vask. Low pilling-behandling sikrer lang 
levetid i flot stand. Superwash-behandlet så 
den kan tåle maskinvask. 

Business pullover 

Herre No. 0640 l Dame No. 0641   

Str. herre: S – 4XL | Str. dame: S – 4XL
50 % uld / 50 % polyakryl | 12 gg

NavyKoks melange SortKongeblå melangeGrå melange

Fully Fashion strikpullover med V-hals. Merino 
garner i flot strikkvalitet, der holder facon vask 
efter vask. Low pilling-behandling sikrer lang 
levetid i flot stand. Kan tåle maskinvask.

Slidstærk V-neck pullover 

Herre No. 0652 l Dame No. 0654

Str. herre: S – 3XL | Str. dame: S – 3XL
50 % uld / 50 % polyakryl | 12 gg 

Navy SortGrå melange
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 349,95 /stk.

Fully Fashion strikcardigan med V-hals i ekstra 
fine mulesingfrie Merino garner i rigtigt lækker 
glat og blød strikkvalitet, der holder facon vask 
efter vask. Low-pilling behandling sikrer lang 
levetid i flot stand. Superwash-behandlet så 
den kan tåle maskinvask. Cardiganmodel med 
seks knapper. 

Business cardigan 

Herre No. 0642 l Dame No. 0643

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 4XL
50 % uld / 50 % polyakryl | 12 gg

Navy Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 579,95

 539,95

 /stk.

 /stk.

Pullover i armystil med forstærkninger på 
skulder og albue. Lomme på ærme.

Army-pullover 

Herre No. 0680   

Str. S - 2XL
80 % uld / 20 % polyakryl | 5 gg

Navy

Strikcardigan med lynlås i meget stabil Milano 
strik. Kraftig og blød kvalitet, der holder facon 
vask efter vask. Low pilling-behandling sikrer 
lang levetid i flot stand. Tåler maskinvask.

Casual zip cardigan 

Herre No. 0644 l Dame No. 0645   

Str. herre: S – 4XL | Str. dame: S - 4XL
50 % uld / 50 % polyakryl | 10 gg

Navy SortKoks melange
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En skjorte kan have mange forskellige udtryk. Det hele 

afhænger af, hvad den skal bruges til. Vi har altid et stort 
udvalg af velsiddende, slidstærke og komfortable skjorter til 
både damer og herrer. 

Du finder både de klassiske, casual og moderne modeller 
med eller uden mønster. Alle med praktiske og moderne 
detaljer til professionel brug. Fælles for dem er, at de lever 
op til vores høje standard i forhold til holdbare farver og 
høj slidstyrke.

SKJORTER
Formal or relaxed
but always stylish
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 329,95 /stk.

Eksklusiv Fine Twill Non Iron-skjorte med lange ærmer. 
Klassisk model uden brystlomme. Cut away-flip. 
Kontrast i krave, manchetter og knapper.

Non Iron-skjorte | kontrast 

Herre No. 0258

Str. 37/38 - 47/48
100 % bomuld | 120 - 130 g

Lys blå NavyHvid
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 329,95

 329,95

 /stk.

 /stk.

Eksklusiv poplinskjorte med lange ærmer i bedste Non 
Iron-kvalitet. Klassisk model med brystlomme og cut 
away-flip.

Eksklusiv poplinskjorte med lange ærmer i bedste Non 
Iron-kvalitet. Let figursyet.

Non Iron-skjorte 

Non Iron-dameskjorte

Herre No. 0256

Dame No. 0257

Str. 37/38 - 47/48 
100 % bomuld | 120 g

Str. S - 2XL 
100 % bomuld | 115 - 120 g

Lys blå

Lys blå

Sort

Sort

Hvid

Hvid
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 329,95

 329,95

 /stk.

 /stk.

Eksklusiv Fine Twill Non Iron-skjorte med lange ærmer. 
Flot klassisk model uden brystlomme og med cut away-
flip. 

Eksklusiv Fine Twill Non Iron-skjorte med lange ærmer. 
Flot, klassisk model uden brystlomme og med regular-
flip. Flot figursyet.

Non Iron-skjorte

Non Iron-dameskjorte

Herre No. 0262  

Dame No. 0264  

Str. 37/38 - 49/50
100 % bomuld | 130 g

Str. S - 3XL 
100 % bomuld | 130 g 

Lys blå

Lys blå

Navy

Navy

Hvid

Hvid
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 329,95

 329,95

 /stk.

 /stk.

Oxford skjorte med button down-flip i forbedret Easy 
Iron-kvalitet. Garnfarvet Pin Point Oxford-kvalitet. Skjorte 
med lange ærmer. Kontrastpiping indvendig i nakken og 
kontrasttråd på knapper.

Oxford dameskjorte i forbedret Easy Iron-kvalitet. 
Garnfarvet Pin Point Oxford-kvalitet. Dameskjorte med 
lange ærmer og klassisk flip. Kontrastpiping indvendig i 
nakken og kontrasttråd på knapper. Let figursyet.

Oxford skjorte 

Oxford dameskjorte 

Herre No. 0270

Dame No. 0271

Str. 37/38 - 49/50
100 % bomuld | 130 g

Str. S - 4XL
100 % bomuld | 130 g

Kadet strib

Kadet strib

Lys blå

Lys blå

Hvid

Hvid
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 249,95

 249,95

 /stk.

 /stk.

Klassisk poplinskjorte med lange ærmer og manchet 
med justerbar knaplukning. Brystlomme. Dobbelt 
bærestykke. Easy Care kvalitet.

Klassisk poplinskjorte med lange ærmer og manchet 
med justerbar knaplukning. Dobbelt bærestykke. Indsnit 
for og bag sikrer optimal pasform. Easy Care kvalitet. 
Let figursyet.

Easy Care herreskjorte

Easy Care dameskjorte

Herre No. 0234

Dame No. 0235

Str. 37/38 - 49/50 
55 % bomuld / 45 % polyester | 120 - 130 g 

Str. S - 3XL 
55 % bomuld / 45 % polyester | 120 - 130 g 

Lys blå

Lys blå

Sort

Sort

Hvid

Hvid
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 209,95

 209,95

 /stk.

 /stk.

Caféskjorte med lange ærmer i lækker stretch kvalitet. 
Tåler vask ved 60 grader. Kraven har button down-flip 
og kontrastbånd indvendig. Pasformen er tætsiddende 
med indsnit i ryggen.

Caféskjorte med lange ærmer i lækker stretch kvalitet. 
Tåler vask ved 60 grader. Kraven har button down-flip 
og kontrastbånd indvendig. Pasformen er tætsiddende 
med indsnit i ryggen. Let figursyet.

Casual stretch shirt 

Casual stretch shirt | dame 

Herre No. 0240

Dame No. 0241

Str. XS - 3XL 
55 % bomuld / 39 % polyester / 6 % elastan | 105 g

Str. XS - 3XL 
55 % bomuld / 39 % polyester / 6 % elastan | 105 g

Grå

Grå

Lys blå

Lys blå

Hvid

Hvid

Navy

Navy

Sort

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 249,95

 249,95

 /stk.

 /stk.

Klassisk uniformsskjorte med lange ærmer og manchet 
med justerbar knaplukning. Skulderstropper med 
knaplukning samt to brystlommer med klap. Praktisk 
pencil åbning ved venstre brystlomme. Easy Care 
kvalitet. 

Klassisk uniformsskjorte med korte ærmer, 
skulderstropper med knaplukning samt brystlommer 
med klap. Praktisk pencil åbning ved venstre 
brystlomme. Easy Care kvalitet. 

Uniformsskjorte | langærmet

Uniformsskjorte | kortærmet

Herre No. 0230

Herre No. 0231

Str. 37/38 - 49/50 
55 % bomuld / 45 % polyester | 120 - 130 g 

Str. 37/38 - 49/50 
55 % bomuld / 45 % polyester | 120 - 130 g 

Hvid

Hvid

Lys blå

Lys blå
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 289,95

 289,95

 /stk.

 /stk.

Slidstærk skjorte i twillkvalitet. To praktiske brystlommer 
med klap.

Slidstærk skjorte i twillkvalitet. To praktiske brystlommer 
med klap.

Arbejdsskjorte | bomuld 

Arbejdsskjorte | pol. / bom. 

Herre No. 0200

Herre No. 0201

Str. 37/38 - 49/50 
100 % bomuld | 195 g  

Str. 37/38 - 49/50 
65 % polyester / 35 % bomuld | 177 g

Navy

Navy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 209,95 /stk.

Slidstærk klassisk skjorte i gennemfarvet blød børstet 
bomuldskvalitet. Smart model med eksklusive 
trykknapper. To praktiske brystlommer med klap.

Green leaf skjorte | trykknap 

Herre No. 0204

Str. 37/38 - 49/50 
100 % bomuld | 180 - 190 g 

GrønRød KongeblåOrange
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Hos ID® finder du fleece i en uovertruffen kvalitet, hvor der 
er kælet for detaljerne. Alle fleece fra ID® er forsynet med 

kvalitetslynlåse og funktionelle detaljer, der giver høj brugs-

værdi – både til arbejde og fritid.

FLEECE
Soft - Comfortable
Always practical
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 229,95 /stk.

Blød, tætstrikket fleececardigan i super 
kvalitet til aktiv brug. Tåler vask ved 60 grader. 
Slidstærk lynlås i både front og sidelommer. 
Rundede skæringer i siden og på ærmerne 
samt ekstra længde bagtil fremhæver en 
flot silhuet. Den bløde Zip‘n‘Mix active fleece 
fungerer som et ekstra isolerende lag, når den 
kombineres med Zip‘n‘Mix skaljakke (0773 / 
0774).

Zip’n’Mix Active fleece 

Herre No. 0806 l Dame No. 0807  

Str. herre: XS - 4XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 260 - 280 g

NavyRød SortBordeaux KongeblåGrå 

ZIP
’N’

MIX
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 229,95 /stk.

Blød fleececardigan særligt velegnet til 
industrivask. Fremstillet i tæt strik af 
polyesterfibre i høj kvalitet. Antipilling-
behandlet på både for- og bagside. Ekstra 
Twill-forstærkning i skulder og elastik i 
bund. Kvalitets YKK-lynlås i front såvel som i 
sidelommer. Tåler vask ved 60 grader.

Mikrofleece cardigan 

Herre No. 0803 l Dame No. 0805

Str. herre: XS - 6XL (6XL kun i navy)  | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 260 - 280 g

NavyGrå SortRød Lys blåHvid

YKK MAIN ZIPPER



121



122 



123

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 209,95

 259,95

 /stk.

 /stk.

Blød, tætstrikket fleecevest i super kvalitet til 
aktiv brug. Tåler vask ved 60 grader. Slidstærk 
lynlås i både front og sidelommer. Rundede 
skæringer i siden samt ekstra længde bagtil 
fremhæver en flot silhuet.

Active fleece vest

Herre No. 0811 l Dame No. 0812  

Str. herre: XS - 4XL | Str. dame: S – 3XL
100 % polyester | 260 - 280 g

Navy Sort

Microfleececardigan med for.
Antipillingbehandlet på både for- og bagside. 
Gennemgående lynlås og to stiklommer med 
lynlås. Justerbar snøre i bund. Lynlås i foret 
giver mulighed for påsætning af logo.

Mikrofleece cardigan | for 

Herre No. 0816   

Str. XS - 3XL
100 % polyester. For: 100 % polyester | 260 - 280 g

SortNavy

YKK MAIN ZIPPER
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 419,95 /stk.

Lækker cardigan i en superstrækbar kvalitet 
lidt ud over det sædvanlige med høj grad af 
komfort og kvalitet. Behagelig høj krave og 
gennemgående lynlås. Rundede skæringer 
i siden og på ærmerne, samt ekstra længde 
bagtil fremhæver en flot, sporty silhuet. 
To sidelommer med lynlås. Blød, børstet 
inderside. Optimal cardigan til både indoor 
og outdoor brug.

Multi stretch cardigan 

Herre No. 0818 l Dame No. 0819

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
88 % polyester / 12 % elastan | 280 g

Navy Sort



125



126 



127

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 419,95 /stk.

Blød strikfleece cardigan i flotte 
melangefarvede garner. Ekstra længde bagtil 
sikrer bedre pasform og komfort. Slidstærk 
lynlås i front og sidelommer. Denne lækre 
fleece cardigan fungerer som et ekstra 
isolerende lag, når den kombineres med 
Zip‘n‘Mix skaljakke (0773 / 0774).

Zip’n’Mix melange fleece 

Herre No. 0847 l Dame No. 0848   

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 300 g

Navy melange Koks melangeGrafit melangeGrå melange

ZIP
’N’

MIX
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 459,95

 479,95

 /stk.

 /stk.

Smart strikfleece cardigan i melangefarvede 
garner med kontrast besætninger. To-vejs 
gennemgående kvalitetslynlås. Justerbar snøre 
i bund. To sidelommer og en brystlomme, alle 
med kvalitetslynlås.

Strikfleece cardigan 

Herre No. 0850 l Dame No. 0851  

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 300 g

Grå melange Grafit melange

Lækker quiltet melange fleecejakke. Jakken 
er delvist foret og har mange flotte detaljer. 
Lynlåse i sidelommerne samt indvendig snor 
regulering i siden, så der kan skærmes for 
blæst og træk. Perfekt til brug såvel ude som 
inde.

Quiltet fleecejakke

Herre No. 0826 l Dame No. 0827

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 4XL
100 % polyester | 300 g

Grå melange Grafit melange
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 399,95

 309,95

 /stk.

 /stk.

Blød strikfleece vest i melangefarvede garner 
med flatlockstikninger i kontrastfarve.

Blød strikfleece cardigan i melangefarvede 
garner med flatlockstikninger i kontrastfarve.

Strikfleece vest 

Strikfleece cardigan 

Herre No. 0864 l Dame No. 0865  

Herre No. 0852 l Dame No. 0853

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S – 3XL
100 % polyester | 300 g

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S – 3XL
100 % polyester | 300 g

Grå melange

Grå melange
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Overtøj fra ID® er altid stilsikkert og præsentabelt. Det er 

også skabt til professionel brug. 

Vores overtøj findes med tapede sømme, kvalitetslynlåse 
og mange gennemtænkte detaljer.  Du får et stort udvalg 

af bl.a. veste, skal-, funktions- og softshell jakker fremstillet 
i den avancerede ID Tech® kvalitet, der garanterer, at pro-

duktet lever op til særligt høje krav til komfort, åndbarhed 
og vejrbestandighed.

OVERTØJ
Not only designed 
to look good
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NEW STYLE
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 489,95 /stk.

Oliven SortNavy

Den klassiske termojakke i moderne retro 
stil. Flot, svejset quilt design kombineret med 
blød krave og ærmer med rib. Det lette fyld i 
jakken er af recycled polyester.

Sporty termojakke | quilt

Herre No. 0886 l Dame No. 0887

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 210 g

YKK MAIN ZIPPER
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 499,95 /stk.

Grå BlåOliven SortRød Navy

Letvægts softshell jakke i ID Tech® trelags 
membran kvalitet med strikket overflade, 
som er let og strækbar. Smarte kontrast 
lynlås detaljer og kontrast detaljer indvendigt. 
Hætte med forstærkning af skygge for optimal 
funktion. To lynlås sidelommer. Ærmer med 
lille elastik indsats. Indvendig regulering 
forneden så der kan skærmes for blæst og 
træk. Tætsiddende model med slank moderne 
pasform.

Letvægts softshell jakke

Herre No. 0836 l Dame No. 0837 

Str. herre: XS - 6XL (5XL + 6XL kun i grå, navy og sort) |  

Str. dame: 2XS - 3XL
100 % polyester | 185 g

WINDPROOF WATER REPELLENT

4000 BREATHABLE

MEMBRANE 3-LAYERS 
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 379,95

 349,95

 /stk.

 /stk.

Hvid Azur Rød SortSilver grey Navy

Funktionel, stilren softshell jakke i tre-lags 
ID Tech® med opdateret pasform. Slidstærk 
og strækbar kvalitet yderst med en let mesh-
inderside. Halsen sidder højt for at afdække 
for blæst og træk. To store sidelommer. 
Elastikbånd i bunden og i ærmer sikrer god 
pasform.

Funktionel softshell jakke 

Herre No. 0854 l Dame No. 0856

Str. herre: S – 6XL (4XL - 6XL kun i navy og sort)
Str. dame: S – 3XL
100 % polyester | 290 g

SortNavy

Funktionel, stilren softshell vest i tre-lags ID 
Tech® med opdateret pasform. Slidstærk og 
strækbar kvalitet med let mesh inderside. Høj 
hals for bedre beskyttelse mod blæst og regn. 
Store, anvendelige sidelommer. Elastikbånd i 
bunden og ærmegab sikrer god pasform.

Funktionel softshell vest

Herre No. 0824 l Dame No. 0825 

Str. herre: S - 6XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 290 g

WINDPROOF

WINDPROOF

WATER REPELLENT

WATER REPELLENT

4000 BREATHABLE

4000 BREATHABLE

MEMBRANE 3-LAYERS 

MEMBRANE 3-LAYERS 
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 419,95 /stk.

BlåGrå SortNavy

Softshell letvægtsjakke med høj funktionalitet. 
Tre-lags ID Tech® softshell kvalitet 
med membran der er åndbar, vind- og 
vandafvisende. Slidstærk vævet overflade med 
melangefarvet strik indvendig.

Funktionel softshell jakke  

Herre No. 0868 l Dame No. 0869

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 300 g

WINDPROOF WATER REPELLENT

4000 BREATHABLE

MEMBRANE 3-LAYERS 
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 529,95

 469,95

 /stk.

 /stk.

Sort

Funktionel softshell letvægts jakke med hætte 
og smarte kontraster. Trelags ID Tech® kvalitet 
med strikket overflade der giver en blød 
og strækbar kvalitet. Smarte lommer uden 
syninger. Funktionel membran med vind- og 
vandafvisende egenskaber.  Tætsiddende 
model.

Softshell letvægts jakke 

Herre No. 0875 l Dame No. 0876

Str. herre: XS - 3XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % polyester | 185 g

SortNavy

Funktionel softshell jakke med kontrast på 
lynlås. ID Tech® broderi på venstre ærme. 
Trelagskvalitet. Yderst slidstærk og strækbar 
vævet kvalitet. I midten en membran og inderst 
en blød mikrofleecekvalitet. Velcro® lukning ved 
håndled.

Softshell jakke | kontrast 

Herre No. 0872 l Dame No. 0873

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 290 g

WINDPROOF WATER REPELLENT

4000 BREATHABLE

MEMBRANE 3-LAYERS 

WINDPROOF WATER REPELLENT

4000 BREATHABLE

MEMBRANE 3-LAYERS ZIPPER WATERPROOF
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 499,95 /stk.

SortGrå melange

Casual jakke med hætte. Kvaliteten er vind- og 
vandafvisende. Let løst mesh-for i ryggen. 
Halsen er høj, og hætten kan reguleres 
med snøre. Stiklommer i siderne. Justerbar 
håndledsvidde. Lynlås i front med eksklusivt 
vedhæng. Bunden har løbegang med snøre.

Casual softshell jakke | 
hætte  

Herre No. 0860 l Dame No. 0861

Str. herre: XS - 3XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % polyester | 290 g (sort) / 340 g (melange)

WINDPROOF WATER REPELLENT

4000 BREATHABLE

MEMBRANE 3-LAYERS 
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 679,95 /stk.

Funktionel vinter softshell jakke med 
vandafvisende lynlås. Tre-lags ID Tech® 
kvalitet med et varmt og blødt for. Slidstærk 
og strækbar vævet kvalitet yderst. Funktionel 
membran med vind- og vandafvisende 
egenskaber. Aftagelig hætte.

Vinter softshell jakke 

Herre No. 0898 l Dame No. 0899

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 190 g
Vatteret for: 135 g i krop og 110 g i ærmer

Grå BlåLime SortOrange Navy

4000 BREATHABLE

WINDPROOF WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS ZIPPER WATERPROOF
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 419,95 /stk.

Lækker vatteret stretch bodywarmer med 
lette, smalle diagonale kanaler og sidestykker i 
strækbar kvalitet, der giver øget komfort og et 
sporty look. Sidelommer med lynlås. Lækkert 
produkt med høj funktionel komfort.

Stretch bodywarmer 

Herre No. 0892 l Dame No. 0893

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
Yderstof / for: 100 % polyamid
Padding: 100 % polyester | 185 g

Silver grey BlåOliven SortOrange Navy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 479,95 /stk.

OlivenSilver grey SortNavy

Lækker vatteret stretch jakke med lette, smalle 
diagonale kanaler og sidestykker i strækbar 
kvalitet, der giver øget komfort og et sporty 
look. Sidelommer med lynlås. Lækkert produkt 
med høj funktionel komfort.

Padded stretch jacket 

Herre No. 0896 l Dame No. 0897

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
Yderstof / for: 100 % polyamid
Padding: 100 % polyester | 185 g
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 429,95

 399,95

 /stk.

 /stk.

Grå SortNavy

Grå SortNavy

Casual letvægtsvest i superblød, vandafvisende 
og vindtæt kvalitet. Der er quiltede detaljer 
front og bag. Skjulte sidelommer med 
lynlås samt ærmegab med indvendig 
elastikafslutning. For i kontrastfarve og med 
snor regulering i siden, så der kan skærmes for 
blæst og træk.  Tætsiddende model.

Casual letvægtsjakke i superblød, 
vandafvisende og vindtæt kvalitet. Der 
er quiltede detaljer front og bag samt på 
ærmer. Skjulte sidelommer med lynlås samt 
ærmer med indvendig elastikafslutning. 
For i kontrastfarve og med snor regulering i 
siden, så der kan skærmes for blæst og træk. 
Tætsiddende model.

Quiltet letvægts vest

Quiltet letvægts jakke

Herre No. 0820 l Dame No. 0821 

Herre No. 0814 l Dame No. 0815 

Str. herre: S - 6XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % polyamid | 214 g

Str. herre: S - 6XL | Str. dame: XS - 3XL
100 % polyamid | 214 g

WINDPROOF

WINDPROOF

WATER REPELLENT

WATER REPELLENT
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 619,95

 799,95

 /stk.

 /stk.

Eksklusiv funktionel jakke i ID Tech® kvalitet 
med hætte og let, blødt polyester-for. Jakken 
er også velegnet til påtryk og logo-broderi 
via let lynlås-adgang i rygforet. Slidstærk YKK 
frontlynlås. Refleksbånd foran, bagpå og på 
ærmerne, der sikrer høj synlighed. Justerbar 
håndledsvidde. Gode høje sidelommer samt 
udvendig brystlomme og to indvendige 
lommer. Ekstra længde bagtil og justerbar 
elastiksnøre nederst på jakken, der hindrer 
træk. Tapede sømme. Denne multifunktionelle 
jakke er en praktisk, anvendelig skaljakke, som 
også kan kombineres med Zip‘n‘Mix active 
fleece (0806 / 0807) eller Zip‘n‘Mix melange 
fleece (0847 / 0848).

Zip’n’Mix skaljakke 

Herre No. 0773 l Dame No. 0774

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 140 g

SortNavy

Kraftig og funktionel helårsjakke i ID Tech® 
kvalitet. Med aftagelig inderjakke og hætte. 
Yderjakken er åndbar, vind- og vandtæt. 
Stonor-reflekser og tapede sømme. Inderjakke 
i blød og varm mikrofleece.

3-i-1 funktions jakke

Herre No. 0768 l Dame No. 0769

Str. herre: S - 4XL | Str. dame: S - 3XL
100 % kraftig polyamid taslan med åndbar PU-coating
Inderjakke: 100 % polyester | 185 g

SortRød

ZIP 
’N’ 

MIX

5000 BREATHABLE

10.000 WATERPROOF TAPED SEAMSYKK MAIN ZIPPER

6000 BREATHABLE

10.000 WATERPROOF WINDPROOF

TAPED SEAMS YKK MAIN ZIPPER
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 369,95 /stk.

SortNavy

Klassisk vest i slidstærkt materiale og varmt for. 
Eksklusive metallynlåse. Vesten har to sidelommer og to 
inderlommer. Smart elastisk effekt ved ærmegab sikrer 
god pasform.

Vest | termofor

Herre No. 0900 

Str. S - 4XL
65 % polyester / 35 % bomuld. For / fyld: 100 % polyester | 510 g

WINDPROOF WATER REPELLENT
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 519,95 /stk.

Let jakke i sporty look med den velkendte catalina 
silhuet, der sikrer perfekt pasform og mange 
anvendelsesmuligheder. Blødt, strækbart mesh-for og 
rib i hals, ærmer og bund. Gennemgående lynlås, to 
sidelommer og en lomme på venstre ærme og ligeledes 
inderlomme med lynlås. En jakke med ikon-status.

Pilot-jakke

Herre No. 0702

Str. S - 3XL
100 % polyester | 195 g

Lys oliven SortNavy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 189,95

 519,95

 /stk.

 /stk.

Stilren, klassisk quiltet jakke til allround brug. 
Flot krave der lukker pænt til halsen. Lynlås i 
front. To praktiske paspolerede sidelommer 
med lynlås. Trykknapper ved håndled.

Quiltet jakke 

Herre No. 0730 l Dame No. 0731

Str. herre: S - 3XL | Str. dame: S - 3XL
100 % polyester | 230 g

SortNavy

Smart letvægtsjakke med kontrastfarvet lynlås, 
kantebånd og snøre. Vedlagt en lille pose til 
opbevaring af jakken. Ideel til kampagner, 
sportsbegivenheder og events. 

Windbreaker  

Herre No. 0710 

Str. XS - 3XL
100 % polyester | 65 g

Orange Azur SortLime Navy

WATER REPELLENT



159

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 769,95 /stk.

Smart Parka vinterjakke i slidstærkt materiale med 
aftagelig hætte. Vatteret quiltet for holder på varmen. 
Jakken har to store forlommer og en ekstra stor lomme 
bagpå med trykknaplukning. To brystlommer med 
vandafvisende lynlås og to gode stiklommer i siden. Rib 
indvendig ved håndled holder på varmen og sikrer god 
komfort. To store inderlommer i mesh og en inderlomme 
med lynlås.

Parka jakke 

Herre No. 0750

Str. XS - 4XL
65 % polyester / 35 % bomuld | Fyld / for: 100 % polyester

Sort

WATER REPELLENT WINDPROOF



160 

BUKSER

Uanset om du vælger sporty sweatpants eller eksklusive, 
funktionelle overtræksbukser kan du regne med den gode 

kvalitet med optimal komfort og suveræn bevægelses-

frihed.

When function
meets style
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk. Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK DKK

DKKDKK

 229,95  249,95

 129,95 159,95

 /stk.  /stk.

 /stk. /stk.

Sporty joggingbuks med 
snøre og elastik i linning 
samt elastik ved foden. 
To stiklommer, samt blød 
børstet inderside.

Sporty sweatpants med 
to-lags rib i talje og ved 
fod, snøre i linning samt 
to stiklommer. Ubørstet 
inderside.

Sporty sweatshorts med 
elastik i talje, to stiklommer 
og kontrastsnøre.

Sporty 
joggingbuks

Sporty 
sweatpants

Sporty 
sweatshorts 

Herre No. 0607   
Herre No. 0611 

Herre No. 0608   

Str. S - 4XL
60 % bomuld / 40 % polyester
Grå melange: 75 % bomuld / 15 % 
polyester / 10 % viskose | 300 g

Str. S - 3XL 
50 % bomuld / 50 % polyester
Grå melange: 50 % bomuld / 40 % 
polyester / 10 % viskose | 270 g

Str. S - 3XL
50 % bomuld / 50 % polyester
Grå melange: 50 % polyester / 40 % 
bomuld / 10 % viskose | 270 g

Sort Sort

Sort

Grå melange Grå melange

Grå melange

Åndbare sports- og 
klubshorts med mesh-
indertrusse. Elastik 
samt snøre i linning. 
To stiklommer. Smart 
reflekspiping bagpå.

Sport- og 
klubshorts 

Herre No. 0404

Str. XS - 2XL  
100 % polyester. 
Indertrusse: 100 % polyester
150 g

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 419,95 /stk.

Eksklusiv funktionel overtræksbuks i ID Tech® kvalitet 
med let, blødt polyester-for. Slidstærk YKK lynlås langs 
sidesømmen, der kan lynes op nede fra foden, og åbnes 
ved taljen. Refleksbånd foran og bagpå benene, der 
sikrer høj synlighed. Justerbar fodvidde med Velcro®. 
En stiklomme i højre side. Tapede sømme.

Zip’n’Mix buks

Herre No. 0775

Str. XS - 3XL
100 % polyester | 140 g

SortNavy

5000 BREATHABLE

10.000 WATERPROOF TAPED SEAMSYKK MAIN ZIPPER

ZIP
’N’

MIX
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BØRN

Alle vores populære modeller findes også i mindre format. 
Børn bruger tøjet på en helt anden måde end voksne. 
Derfor er vores børnetøj designet til børns hverdag og 
fritid. Man får altid god pasform og plads til at bevæge 

sig i stærke og farveægte materialer.

Smaller but the 
same high quality
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NEW STYLE

CU 1038205

CU 1038205

169

Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 59,95 /stk.

Økologisk T-shirt i klassisk, tidløst design med fantastisk 
pasform. Smal halsrib med forstærkning af nakke og 
skulder for den gode holdbare kvalitet. T-shirten er 
fremstillet i økologisk certificeret bomuld efter den 
strengeste økologiske standard - fra den rå bomuld 
til det færdige produkt under stor hensyntagen til 
miljøkrav. T-shirten er uden nakkemærke, hvilket giver 
mulighed for placering af eget logo.

Lys grå melange CoralStøvet aqua

Økologisk O-hals T-shirt

Barn No. 40552

Str. 4/6 - 8/10 - 12/14
100 % økologisk bomuld | Lys grå melange: 95 % økologisk bomuld / 
5 % viskose | 175 g

Hvid Oliven Navy Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

DKK 59,95 /stk.

Den velkendte T-TIME® T-shirt i børnestørrelse. Klassisk 
T-shirt med rund hals, firelags ribkant i hals, nakke- og 
skulderbånd. Holder faconen vask efter vask. 

T-TIME® T-shirt

Barn No. 40510

Str. 2/3 - 4/6 - 8/10 - 12/14
100 % bomuld | Snow melange: 98 % bomuld / 2 % viskose
175 g

Snow melangeKitHvid Pink RødKoks grå Apple

Lime

GulOrange

Lys blåLillaGrøn SortNavyKongeblåTurkis
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Vejl. pris ekskl. moms v/50 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 49,95

 59,95

 /stk.

 /stk.

Den velkendte GAME T-shirt i børnestørrelse. Klassisk 
T-shirt med rund hals, fire-lags halsrib og nakke- og 
skulderbånd. Forkrympet for stabilitet.

GAME T-shirt

Barn No. 40500

Str. 2/3 - 4/6 - 8/10 - 12/14 (2/3 kun i hvid)
100 % bomuld | 160 g

RødHvid CyanLime Kongeblå SortNavy

Funktionel T-shirt med V-hals til børn. 
Svedtransporterende, åndbar og hurtigttørrende 
kvalitet. Høj funktionalitet til en skarp pris.

YES Active T-shirt 

Barn No. 42030

Str. 4/6 - 8/10 - 12/14
100 % polyester | 130 g

Grå melangeHvid LimeOrange Mørk kongeblå SortCyanMint

QUICK DRY
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 159,95

 159,95

 /stk.

 /stk.

Oliven

Oliven

Grå melange

Grå melange

Sort

Sort

Navy

Navy

Hætte sweat børnecardigan med kængurulomme i 
ny opdateret pasform. Gennemgående YKK lynlås i 
front. Rib afslutning ærmer og forneden. Blød, børstet 
inderside.

Klassisk børne hættesweatshirt med kængurulomme 
i ny og opdateret pasform. Rib afslutning ærmer og 
forneden. Blød, børstet inderside.

CORE full zip hoodie

CORE hoodie

Barn No. 40638

Barn No. 40636

Str. 4/6 - 8/10 - 12/14 
60 % bomuld / 40 % polyester
Grå melange: 80 % bomuld / 15 % polyester / 5 % viscose | 300 g

Str. 4/6 - 8/10 - 12/14 
60 % bomuld / 40 % polyester
Grå melange: 80 % bomuld / 15 % polyester / 5 % viskose | 300 g
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 129,95 /stk.

OlivenGrå melange SortNavy

Sweatshirt med O-hals til børn i en ny opdateret 
pasform. Rib i hals, ærmer og bund. Blød, børstet 
inderside.

CORE O-neck sweatshirt

Barn No. 40634

Str. 4/6 - 8/10 - 12/14
60 % bomuld / 40 % polyester
Grå melange: 80 % bomuld / 15 % polyester / 5 % viskose | 300 g
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 369,95

 39,95

 /stk.

 /stk.

SortNavy

Letvægts softshell jakke i ID Tech® trelags membran 
kvalitet med strikket overflade, som er let og strækbar. 
Smarte kontrast lynlås detaljerog kontrast detaljer 
indvendigt. Hætte med forstærkning af skygge for 
optimal funktion. To lynlås sidelommer. Ærmer med 
lille elastik indsats. Indvendig regulering forneden så 
der kan skærmes for blæst og træk. Tætsiddende model 
med slank moderne pasform.

Letvægts softshell jakke | kontrast

Barn No. 40836

Str. 4/6 - 8/10 
100 % polyester | 185 g

Fluorescerende overtræksvest med elastik og Velcro® 
lukning i siderne.

Overtræksvest | EN 1150 

Barn No. 41902

Str. 4/6 - 8/10 - 12/14
100 % polyester | 120 - 130 g

Fluorescerende gul

4000 BREATHABLE

WATER REPELLENT

WINDPROOF

MEMBRANE 3-LAYERS 
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ACCESSORIES
It is not just
about clothes

Vores brede sortiment af accessories omfatter alt fra 
tasker og handsker til plaider og håndklæder. Vi har talrige 
idéer til firma- og medarbejdergaver, og alle har mulighed 
for tryk, print og applikationer. Til caféen eller restauranten 
findes også et udvalg af forklæder, der skaber en stilfuld 
løsning til for eksempel tjenere, bartendere eller baristaer.
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

DKK

 139,95

 209,95

 129,95

 /stk.

 /stk.

 /stk.

Sportstaske i et smart og slidstærkt ripstop materiale. 
Stort hovedrum og aftagelig skulderrem. Store 
nylonlynlåse på toppen og på sidelommen af tasken. 
Smart gummi lynlåshænger på sidelommen. Praktiske 
stropper i de øvrige lynlåse. Taskehåndtaget er lavet af 
et tyndt gummi materiale med trykknapper.  
51 x 31 x 27 cm / 40 L.

Stort hovedrum. Aftagelig skulderrem med 
metalspænde. To store sidelommer, heraf en med 
skopose. Stor lynlåslomme på front. Inkl. bundplade. 
SBS-lynlåse. 60 x 26 x 28 cm / 40 L.

Ripstop gym duffle

Sportstaske

No. 1825

No. 1800

One size 

100 % polyester

One size 

100 % polyester

Grå Sort

Sort

Rød

Kongeblå

Stort hovedrum. Aftagelig skulderrem med metal-
spænde. To sidelommer, heraf en med skopose. 
Lynlåslomme på front. Inkl. bundplade. SBS-lynlåse. 
48 x 20 x 24 cm / 20 L.

Lille sportstaske

No. 1801

One size 

100 % polyester 

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 139,95 /stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 169,95

 259,95

 /stk.

 /stk.

Rygsæk i et smart og slidstærkt ripstop materiale. Stort 
hovedrum med ekstra lomme til f.eks. ipad. Tasken har 
desuden to store frontrum med skjulte lynlåse samt et 
mindre frontrum med synlig lynlås og en smart gummi 
lynlåshænger. Praktiske stropper i de øvrige lynlåse. 
40 x 28 x 12 cm / 18 L. 

Ripstop backpack

No. 1805

One size 

100 % polyester 

Grå SortRød

Flot rygsæk i eksklusiv kvalitet med mange detaljer. 
Ekstra polstret rygstykke for bedre komfort. Polstret 
rum til laptop. Rum med to lommer til dokumenter. 
Organiseringsrum til telefon, nøgler, kuglepen m.m. SBS-
lynlåse. 45 x 35 x 16 cm / 20 L / 15“.

Stort hovedrum med ekstra lomme. Frontrum med 
mange praktiske lommer. To sidelommer, heraf en med 
lynlås. Smart lomme i toppen. Kraftigt polstret rygstykke 
og skulderrem. Behageligt håndtag i gummimateriale. 
SBS-lynlåse. 48 x 29 x 14 cm / 18 L.

Executive laptop-rygsæk

Rygsæk | backpack

No. 1864

No. 1810

One size 

100 % polyester 

One size 

100 % polyester 

Grå

Lys grå

SortBlå

Rød SortKongeblå
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 119,95

 259,95

 /stk.

 /stk.

Stort hovedrum. Trolleyhjul og metalhåndtag i høj 
kvalitet. To sidelommer og en frontlomme. Inkl. 
bundplade. SBS-lynlås. 70 x 35 x 31 cm / 70 L.

Smart taske med stort rum og seks mindre lommer. 
Tasken kan bruges til mange formål, og med det store 
rum er den ideel til weekend. Tasken har forlomme og 
er inkl. bærehank og skulderrem. SBS-lynlås i toppen. 
48 x 35 x 19 cm / 30 L.

Stor sportstaske | trolley

Executive weekendtaske

No. 1802

No. 1868

One size 

100 % polyester

One size

100 % polyester

Grå

Sort

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

DKK

 229,95

 139,95

 159,95

 /stk.

 /stk.

 /stk.

Smart rejsetaske i eksklusiv kvalitet. Tasken har en 
lomme foran med lynlås. Tasken er inkl. bærehank og 
aftagelig skulderrem. Stor lomme indvendig med lynlås. 
SBS-lynlås. 51 x 25 x 36 cm / 42 L.

Stort hovedrum med foret lomme til laptop (maks. 15“) 
og ekstra lomme. Front med lynlåslomme. Indvendig 
mange detaljer, praktiske lommer. Velcro® lukning. 
Aftagelig skulderrem med metalspænde. Polstret 
håndtag sikrer behageligt greb. SBS-lynlåse. 
32 x 40 x 14 cm / 15 L.

Executive rejsetaske

Laptop | dokumenttaske

No. 1869

No. 1815

One size

100 % polyester 

100 % polyester | 15“

Sort

Sort

Smart skuldertaske med separat rum til laptop. 
Polstret skulderrem. Praktiske lynlåslommer og 
organiseringsrum. SBS-lynlåse. Reflex piping. 
39 x 31 x 10 cm / 11 L.

Executive laptop | dok. taske

No. 1866

100 % polyester | 15“

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

DKK

 39,95

 29,95

 69,95

 /stk.

 /stk.

 /stk.

Klassisk revisortaske med forstærkninger ved håndtag. 
Lomme med velcro lukning foran. 42 x 38 x 16 cm / 
lomme: 19 x 36 cm.

Revisortaske

No. 1845

One size 

100 % polyester

Sort

Let og god kvalitet med ekstra syninger. Ekstra 
forstærkninger i hjørner. Kraftig bomuldssnøre. 
44 x 33 cm.

Smart taske til utallige formål. Stor bundfals giver meget 
rummelig taske. Tasken har lynlås i toppen. Indvendig 
lynlåslomme. Ekstra lange håndtag, så den også kan 
bruges som skuldertaske. SBS-lynlåse. 36 x 38 cm / 
bund: 38 x 17 cm / 22 L.

Gym bag | rygsæk

Indkøbs- og strandtaske

No. 1850

No. 1840

One size 

100 % polyester

One size

100 % polyester

Fluorescerende gul

Lys grå

Lime Sort

Sort

Kongeblå

Kongeblå
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 39,95

 99,95

 /stk.

 /stk.

Bomuldsindkøbspose. Ekstra lange håndtag, så den 
også kan bruges som skuldertaske. Forstærkninger ved 
håndtag. 42 x 38 x 12 cm.

Sammenklappelig indkøbskurv med aluminiumsramme. 
Flot design og nem at folde sammen. Indvendig lynlås-
lomme og plastikkrog til nøgler m.m. SBS-lynlås. 46 x 28 
cm / højde: 24 cm.

Bomuldspose

Indkøbskurv

No. 1510

No. 1880

One size 

100 % bomuld | 300 g

One size 

100 % polyester 

Sort

Sort

Off white

Rød
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 69,95

 59,95

 /stk.

 /stk.

Moderne cap i uldkvalitet med flad skygge. Lukket 
bagtil. Vælg imellem to størrelser.

Smart baseball cap i elastisk materiale med god 
pasform. Lukket bagtil.

Uld-look cap | flad skygge

Stretch cap

No. 0066

No. 0068

Junior (57 cm) / Senior (59 cm) 
85 % polyester / 15 % uld 

One size | 58 cm
97 % bomuld / 3 % elastan 

Grå melange Sort

Sort

Navy

Navy
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 29,95

 39,95

 /stk.

 /stk.

Cap i bomuldstwill med justerbar lukning. Ingen syning 
på fronten.

Golf cap

No. 0052
One size

100 % bomuldstwill

Rød TurkisHvid OrangeSand Lime SortKongeblå Navy

Cap i børstet bomuldstwill. Justerbar lukning. Ingen 
syning på fronten.

Twill cap

No. 0054
One size

100 % bomuldstwill

Mørk grå NavyHvid RødSand Azur Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

DKK

DKK

 59,95

 59,95

 49,95

 49,95

 /stk.

 /stk.

 /stk.

 /stk.

Enkel og klassisk strikhue.

Strikhue med fleecepandebånd indvendig. 
Med Thinsulate™ for.

Strikhue

Strikhue

No. 0042

No. 0044

One size 

100 % polyakryl 

One size 

50 % uld / 50 % polyakryl

Fluorescerende 
gul

Sort

SortGrå

Grå

Fluorescerende 
orange

Rød

Blå

Varm og tætsiddende hue i elastisk materiale. 
Kontrast flatlock-stikninger. Designet til brug under 
hætte eller hjelm.

Varm og elastisk halsedisse i behageligt blødt materiale.

Stretch hue

Stretch halsedisse

No. 0036

No. 0038

One size 

57 % bomuld / 38 % polyester / 5 % elastan | 230 g

One size 

57 % bomuld / 38 % polyester / 5 % elastan | 230 g 

Sort

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

DKK

 259,95

 349,95

 259,95

 /stk.

 /stk.

 /stk.

Klassisk herremodel med blødt for.

Klassisk herremodel med blødt for og regulerbar rem 
over håndled.

Klassisk damemodel med strikket for.

Gedeskinds handske

Hjorteskinds handske

Gedeskinds handske 

Herre No. 0020

Herre No. 0021

Dame No. 0025

Str. S/M - L/XL 
Gedeskind. For: 100 % polyester

Str. S/M - L/XL 
Hjorteskind. For: 100 % polyester

Str. S/M - L/XL
Gedeskind. For: 100 % polyester

Sort

Sort

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

DKK

 69,95

 119,95

 79,95

 /stk.

 /stk.

 /stk.

Håndklæde i blød luksusfrotté kvalitet.

Badehåndklæde i blød luksus frottékvalitet.

Håndklæde 50 x 100

Badehåndklæde 70 x 140

No. 0010

No. 0011

One size | 50 x 100 cm
100 % bomuld | 450 g 

One size | 70 x 140 cm
100 % bomuld | 450 g

Sort

Turkis

Navy

Hvid

Hvid Grå

Grå SortAzur Navy

Fleece poncho i antipilling kvalitet med kontrasttråd på 
kanterne.

Fleeceponcho

No. 0078

One size  | 150 x 120 cm
100 % polyester | 280 g

Sort
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

DKK

 99,95

 119,95

 79,95

 /stk.

 /stk.

 /stk.

To-farvet luksus fleeceplaid i meget kraftig og varm 
dobbelt antipilling kvalitet.

Fleeceplaid i antipillingkvalitet.

Fleecetæppe i antipillingkvalitet i smart pose, der 
kan anvendes som pude. Den ene side af posen er 
vandafvisende. 

Bonded fleeceplaid | to-farvet

Fleeceplaid

Fleecetæppe | pude

No. 0077

No. 0076

No. 0075

One size | 140 x 160 cm
100 % polyester | 350 g

One size | 140 x 160 cm 
100 % polyester | 200 g 

One size | 140 x 160 cm
100 % polyester | 260 g

Sort / Rød

Sort

Sort / Grå

Sort

Grå



195

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 119,95

 119,95

 /stk.

 /stk.

Forklæde med justerbar strop samt lomme på front.

Serveringsforklæde med rummelig lomme på låret.

Forklæde

Serveringsforklæde

No. 0073

No. 0074

One size | 90 x 70 cm
65 % polyester / 35 % bomuld | 250 g 

One size | 80 x 110 cm 
65 % polyester / 35 % bomuld | 250 g 

Sort

Sort

Rød MoccaGrå
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK

DKK

 39,95

 139,95

 /stk.

 /stk.

Fluorescerende arbejdsvest med lukning på front.

Løbevest i åndbar kvalitet med refleksstriber. Vind- og 
vandafvisende på front. YKK-lynlås.

Arbejdsvest | EN 20471 

Løbevest | EN 1150 

No. 1900 

No. 1915

Str. S/M - L/XL - 2XL
100 % polyester | 120 - 125 g

Str. XS/S - M/L - XL/2XL
100 % polyester | 60 g

Fluorescerende gul

Fluorescerende gul

Fluorescerende orange

YKK MAIN ZIPPER
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Vejl. pris ekskl. moms v/25 stk.

DKK 39,95  /stk.

Fluorescerende overtræksvest med elastik og lukning 
i siderne.

Overtræksvest | EN 1150

No. 1902

Str. S/M - L/XL - 2XL
100 % polyester | 120 - 130 g 

Fluorescerende gul
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Produktet er tilpasset en 
aktiv livsstil og har god 
pasform, som giver optimal 
bevægelsesfrihed. ID Tech® 
produktet er tøj med særlige 
funktionelle egenskaber 
(åndbart, vind- og vandaf-
visende og svedtransporte-
rende) 

ZIPPER WATERPROOF

YKK MAIN ZIPPER

QUICK DRY Svedtransporterende, 
åndbart og hurtigttørrende 
kvalitet

QUICK DRY+ Permanent svedtransporte-
rende, åndbar og hurtigttør-
rende kvalitet

ISO 15797 ISO 15797 er en internatio-
nal standard til vurdering af 
produkternes egnethed  
til industrivask. Testene 
foregår i tæt sam arbejde 
med eksterne eksperter

Tapede sømme for at sikre 
maximal beskyttelse mod 
vind og vand

TAPED SEAMS

Åndbar, vind- og vandafvi-
sende tre-lags membran

MEMBRANE 3-LAYERS 

10000 WATERPROOF

Vandtæt produkt med 
vand tætte sømme. Vand-
tætheden måles i mm. og 
betegnes vandsøjletryk og 
er et udtryk for, hvor meget 
tryk vand, en metervare kan 
modstå før der bliver pres-
set vand igennem. 

WATER PROOF

Vandafvisende produkt af 
vandtæt eller vandafvisende 
materiale uden vandtætte 
sømme

WATER REPELLENT

WINDPROOF

6000 BREATHABLE

5000 BREATHABLE

4000 BREATHABLE

Åndbarhed måles i MVP 
(Moisture Vapour Permea-
bility). MVP angiver, hvor 
meget fugt i gram, der kan 
transporteres ud pr. kvm.  
pr. 24 timer. Jo højere tal,  
jo mere komfort

BREATHABLE

Regulær model

Løstsiddende model

Tætsiddende model

Vandtæt lynlås

Kvalitetslynlås fra YKK 

10000 mm vandsøjletryk

Vindtæt materiale

6000 MVP

5000 MVP

4000 MVP

HVAD BETYDER IKONERNE?

Produktet er udviklet til at 
leve op til hygiejnekravene i 
al fødevareproduktion som 
defineret i HACCP - certifice-
ret af Hohenstein.

PRO wear er udviklet til 
professionel brug. Tåler 
daglig vask ved høje tempe-
raturer. Serien opfylder krav 
om styrke, farve ægthed og 
pasform

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
er din garanti for, at tøjet ikke 
indeholder sundhedsskadelige 
stoffer.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, 
annex 4, produktklasse 2, er un-
derlagt krav om pH værdi og om 
indhold af eksempelvis pestici-
der og tungmetaller i tøjet.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, 
annex 6, produktklasse 1, stiller 
yderligt skærpede krav til tøjets 
indhold af sundheds- og miljø-
skadelige stoffer.



199

A

B

A

B
D D

C

HERRER

 Standard XS S M L XL 2XL 3XL

Skjorter 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

A Brystmål 84 90 96 104 112 120 128

B Taljemål 75 80 85 91 97 103 109

D Højde 178 179 180 181 182 183 184

DAMER

 Standard XS S M L XL 2XL 3XL

A Brystmål 80 86 92 100 108 116 124

B Taljemål 64 69 74 80 86 92 98

C Hoftemål 90 95 100 106 112 118 124

D Højde 166 167 168 169 170 171 172

DAMER
A Brystmål 
  Brystvidden måles vandret på det bredeste sted

B Taljemål 
  Taljevidden måles vandret på det smalleste sted

C  Hoftemål 
 Hoftevidden måles vandret på det bredeste sted

D Højde

HERRER
A   Brystmål 

 Brystvidden måles vandret på det bredeste sted 

B  Taljemål 
Taljevidden måles ved bukselinningen

D Højde

FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE – LET OG ENKELT

Vi har udarbejdet nedenstående størrelsesguide, der kan hjælpe 
dig med at vælge den korrekte størrelse, når du handler hos ID®. 
Mål dig altid direkte på kroppen. Find derefter din størrelse i 
tabellen nedenfor. Alle målangivelserne er i centimeter.

Har du spørgsmål til vores størrelsesguide er du velkommen til 
at kontakte os på support@id.dk.

STØRRELSER OG MÅL
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