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Organic

Organic T-Shirt
Med en lyxigt mjuk känsla är den här 100% organiska T-shirten inte bara stilig men 
också snäll mot miljön.

100% Organisk bomull

Organic Crewneck
Den här hållbart tillverkade crew neck sweatshirten har en fin mjuk borstad insida och en 
len utsida av 100% organisk bomull.

80% Organisk bomull,
20% Återvunnen polyester

Heather Grey:
75% Organisk bomull,
25% Återvunnen polyester

Organic Hoodie
Hoodie  av hållbart tillverkad bomull, fin mjuk borstad insida och en len utsida av 100% 
organisk bomull.

80% Organisk bomull,
20% Återvunnen polyester

Heather Grey:
75% Organisk bomull,
25% Återvunnen polyester
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Standard

T-Shirt
Den här förkrympta, ringspunna bomulls T-shirten är av premium 30s Softstyle™, lätt 
tvikt och jämn textur. Euro fit axlar och ärmar för en modern form.

100% Kammad, ringspunnen bomull

Crewneck
En klassiskt utformad crew neck sweatshirt som finns i en uppsjö av färger.

Para denna moderna tröja med ett par jeans för en avslappnad stilig look.

80% Ringspunnen bomull, 20% Polyester.

Heather färger:

70% Ringspunnen bomull, 30%
25% Återvunnen polyesterll

Hoodie
Den här enkla och klassiskt stilsäkra hoodien kommer i många färger. Borstad insida för 
ett mjukare och varmare plagg.

80% Ringspunnen bomull, 20% Polyester.

Heather färger:
70% Ringspunnen bomull, 30% Polyester
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Produkter 
&

Design
Kontakta oss med era 
ideér och önskemål så 
hjälper vi er att ta 
fram plagg och design.

Skolans logo i 
vektoriserat format 
underlättar, tex .eps 
.svg .ai

Försäljning 

Ert sortiment läggs upp i 
vår webbutik under en 
begränsad tid med egen 
länk. Vi förser er med 
marknadsförings materi-
al att dela på sociala 
medier och att sätta upp 
på skolan.

 
Leverans

 
Leverans sker individuelt 
förpackat och namngivet 
till skolan ca 3 veckor 
efter butikens stängt.
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