
Föreningen Nordsvenska Hästen i Halland

Förslag på arbetskläder

Kontaktperson: Ludvig Göhlin

ludvig.gohlin@gohlins.se

0370-33 15 22

Giltig tom: 2021-10-29
Göhlins är ett privatägt företag i Gnosjö som grundades år 1912 och
drivs än idag av familjen Göhlin. Produkterna och utmaningarna
förändras med tiden men vårt uppdrag är detsamma som 1912.

Att ge dig som kund precis det du behöver.



SWEATSHIRT 33942526 SVART/GRÅ L
Artikel.nr: 811505958

Bekväm tröja i dammodell. Ett ultimat allroundplagg med
mjuk borstad insida. Tröjan har högkrage och två
insticksfickor och är försedd med en smart invändig
telefonficka med blixtlås.

395:-

TRÖJA STEWART GRÅMEL. L
Artikel.nr: 2739802

Collegetröja med ståkrage och kort dragkedja i halsen.
Elastisk mudd i nederkant och ärmslut. 80% bomull, 20%
polyester.

278:-

T-SHIRT TS18 SVART M
Artikel.nr: 770003838

En bas-T-shirt med modern skärning och bra passform.
100% bomull.

52,50

PIKÉTRÖJA PS04 SVART M
Artikel.nr: 770001926

Klassisk piké i bomull/polyester med widespread krage
som håller formen. Modern passform, tight skuren i
sidorna, tre knappar och ärmficka. Material: 50% polyester,
50% bomull, ca 230 g/m².

167:-

PIKÉTRÖJA DAM 33071035 SVART M
Artikel.nr: 811448364

Dammodell. Formskuren. 2 knappar i knappslå. Ribbstickad
krage och ärmavslut. Förstärkt nack- och axelsömmar.
Material: 100% bomullspiké. Vikt: 220 g/m².

190:-



BYXA CLARA SVART 44
Artikel.nr: 2739551

Praktisk arbetsbyxa i modern dampassform av slitstarkt
material med stretchfunktionför ökad rörlighet på utvalda
partier. Flera rymliga och praktiska fickor. Smidig
förlängningsmöjlighet (5 cm) i benslut.

543:-

SKALJACKA ALMA SVART M
Artikel.nr: 2740942

En praktisk och allsidig vind- och vattenavvisande skaljacka
från SouthWest i polyester ripstop-material. Går bra att
kombinera med Jacka Alma Padded och Väst Alma. Snygga
fickdetaljer, tejpade sömmar, gummibadge i nederkant.
Justerbar och avtagbar huva. Gummiflärp med logo för
justering av ärm.

686:-

VÄST ALMA STOPPAD SVART M
Artikel.nr: 2740920

Lättviktsväst med fuskdun och figurnära passform som kan
användas ensam eller enkelt fästas i Skaljacka Alma och
kan då användas som värmande bålfoder. Dunet hålls på
plats genom västens smala kanaler. Två praktiska
sidofickor. Elastiska band med heatprint i nederkant, på
ärmhål och sidfickor. Gummibadge i nederkant. Västen
levereras med svarta zipperpullers som går att byta vid
behov.

356:-

JACKA ALMA PADDED SVART M
Artikel.nr: 2740878

Modern lättviktsjacka med fuskdun och figurnära passform
som kan användas ensam eller enkelt fästas i Skaljacka
Alma och kan då användas som ett värmande foder.
Jackans smala kanaler håller dunet på plats. En bröstficka
och två sidofickor. Elastiska band med heatprint i
nederkant och ärmslut. Gummibadge i nederkant.

499:-

MÖSSA SPIRE GRÅ
Artikel.nr: 7904137

Mössa av modellen Spire. Dubbelvikt märkesetikett. 2x2
ribbstickad av 100% akryl.

123:-



TRANSFER RYGG 25X16 CM

40:-

TRANSFER BRÖST 10X7 CM

25:-

PÅVÄRMNING

100% rabatt (0:-)


