
Vid köp av dessa produkter 

stödjer du Barncancerfonden

EGNA VARUMÄRKEN
FRONTAS

Best in Town är vårt kvalitets-
varumärke som riktar sig mot 
de trendiga och aktiva kund-
erna. Känslan av att bära ett 
arbetat och bekvämt plagg 

är viktigt. Best in Town 
introducerades 1983. 

Varumärket kännetecknas 
av hög kvalitet, modern 
design, sportig känsla, 
funktion och komfort.

Utmaningen.
Känslan.
Målet.

Winwear står för 
funktionella och 

stifulla produkter 
inom sport och fritid.  

Vi har valt ut funktionella basplagg 
till din garderob av god kvalité och 
konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar 
med färgerna vitt, marint och svart 
som passar till allt. Välj din favorit-
modell och ditt favoritvarumärke!



WINWEAR
PIKÉTRÖJA 
STRETCH 
Piké i 95% bomull och 5% 
elastan. Vikt: 200 g/m². Unisex. 
Storlek: XXS-3XL. 5010 svart. 
Pris 159:-

WINWEAR
PIKÉTRÖJA BOMULL 
Pikéstickad i 100% bomull, 
160 g/m². Ribbstickad krage 
och muddar. Dubbelsöms-
detaljer. Knappslå med två 
knappar. Kontrastfärgat nack-
band. Graverade ton-i-ton 
knappar. Transferetikett i nacke 
för komfort. Färger marin och 
svart. Unisex. Storlek: XS-3XL. 
3E70097 marin och 3E70099 
svart. Pris 95:-

WINWEAR
RYGGSÄCK 
Huvudfack med dragkedja och 
ett speciellt fack för iPhone, 
MP3-spelare etc. Hörlurs-
utgång i fronten. Material: 600D 
Polyester. Storlek: 47,5x32,5x15 
cm. 5002 svart/grå. Pris 149:-

WINWEAR 
SPORTBAG 
Rymligt huvudfack. Frontfack 
med organizer och hörlursut-
gång. Två sidofickor och juster-
bart axelband. Material: 600D 
Polyester. Storlek: 27,5x55x27,5 
cm. 5001 svart/grå. Pris 179:-
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BEST IN TOWN 
SWEATSHIRT 
Stickad av 80% bomull och 
20% polyester. Borstad insida. 
Ökotex. Förkrymt. Vikt 300 g/
m2. 2x2 ribb i muddar och 
v-detalj mitt fram. Axelförstärkt 
med satinband. Storlek S-3XL. 
3E70099 svart och 3E70100 
marin. Pris 249:-

BEST IN TOWN 
PIKÉTRÖJA 
Pikéstickad av 100% bomull. 

Ökotex. Förkrymt. Vikt 200 
g/m². 1x1 ribb i krage och 
ärmslut. Satinband i nacke. 
Halvmåne. Framskjuten ax-
elsöm. Sidslits med satinband. 
Dekorsömmar. Färger marin 
och svart. Unisex. Storlek: 
XS-3XL. 3E70101 marin och 
3E70102 svart. Pris 149:-

BEST IN TOWN 
DATARYGGSÄCK 
Ryggsäck i exklusiv design med 
2 blixtlåsförsedda huvudfack 
och en liten framficka med 
blixtlås. I ryggsäcken kan du 
förvara din bärbara dator på 
15,4” i ett vadderat datorfack 
med en extra ficka för förvaring 
av surfplatta på 10”. Organi-
sationspanel i fack fram. 600D 
polyester och 600D ribstop 
polyester. Storlek: 30x16x51,5 
cm. 1E109759 svart/grå. 
Pris: 299:-

BEST IN TOWN 
SPORTBAG 
Väska i exklusiv design med 
justerbar axelrem. Fram en 
lättåtkomlig ficka och ett fack 
med blixtlås som har två inner-
fickor. Ventilerat skofack på ena 
gaveln. Huvudfacket har även 
en nätficka med blixtlås. 600D 
polyester och 600D ribstop 
polyester. Storlek: 54,5x25x26,5 
cm. 1E109758 svart/grå. 
Pris: 299:-

BEST IN TOWN CORPORATE IDENTITY CLOTHES



Vid köp av denna
produkt stödjer du 
Barncancerfonden

FRONTA PIKÉ DAM 
Pikétröja med “soft touch” 
känsla. Sprund i sidan och her-
ringbonetryckt nackband. 100% 
kammad, ringspunnen bomull. 
Vikt: 220 g/m2. 2003 vit och 
svart. Storlek: XS-XL. Pris 99:-

FRONTA PIKÉ HERR 
Pikétröja med “soft touch” 
känsla. Sprund i sidan och 
herringbonetryckt nackband. 
100% kammad, ringspunnen 
bomull. Vikt: 220 g/m2. 2001 
marin och svart. Storlek: XS-
3XL. Pris 99:-

FRONTA 
SWEATSHIRT 
UNISEX 
Stickad av 80% kammad bomull 
och 20% polyester med borstad 
insida och vävt band i nacken. 
1 x 1 ribb i krage. Lycra® i ärm-
slut samt linning. Vikt: 280 g/
m². Storlek: S–XXL. 3001 marin. 
Finns även i svart, storlek S-M. 
Pris 169:-

FRONTA 
POWERFLEECE 
Jacka i 100% polyester. Antistat- 
och antipillingbehandlad. 31488 
svart. Storlek: S-XXL. Pris 349:-


