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Lundsängsgård

* Alla priser inkl moms

Basic Active-T Ladies
Artikelnummer: 029039
Vår Basic spun dyed funktionst-shirt gjord med 
interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nack-
band samt avtagbar nacketikett för att enkelt 
kunna märka om med eget varumärke. Spun 
dyed är en process där färgpigment adderas dir-
ket till textfibern. Detta reducerar markant såväl 
mängden vatten som kemikalier som används 
vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär 
en än mer miljövänlig produktion som dessutom 
ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.

Storlekar: XS - XXL

PRIS: 200 kr

Basic Active Hoody FZ W
Artikelnummer: 021015
En Spun dyed hoodtröja med hel dragkedja. 
Ton-i-ton dragkedja framtill, på de två frontfick-
orna samt på ärmficka. Flata snören i huvan, 
fiskbensmönstrat nackband i halsen, ribbad 
mudd i ärmavslut och nedtill. Utrustad med 
smart lösning för hörlurar. En avtagbar nacketi-
kett för att enkelt kunna addera egen avsändare.

Storlekar: XS - XXL

PRIS: 465 kr

Namn

Namn



Lundsängsgård

ADV ESSENCE SINGLET W
Artikelnummer: 1908770
ADV Essence Singlet är ett mjukt och funktionellt 
träningslinne i återvunnen polyester med effektiv 
fukttransport som passar till de flesta typer av inten-
siv träning. Detta avancerade träningsplagg har även 
vid racerback-design ergonomisk design för optimal 
komfort och rörelsefrihet. 

Material Body 95% Polyester-recycled 5% Elastane 
Upper back body 100% Polyester-recycled

Storlekar: XS - 3XL

• Återvunnen polyester
• Meshdetaljer för extra ventilation
• Vid racerback-design
• Rundad nedtill
• Normal passform

* Alla priser inkl moms

PRIS: 400 kr

CORE GAIN MIDLAYER W
Artikelnummer: 1909497
Core Gain Midlayer är en mångsidig 
träningströja i mjukt och stretchigt 
funktionsmaterial med lätt borstad insida för 
extra värme och komfort.
Perfekt som ytterplagg under kyliga träningspass 
eller som mellanlager när det är riktigt kallt. 
Tröjan har dragkedja i halsen för extra 
ventilation och för enkel av och påtagning.

Storlekar: XS - 3XL

PRIS: 575 kr

Namn



* Alla priser inkl moms

Lundsängsgård

Basic Active-T Herr
Artikelnummer: 029038
Vår Basic spun dyed funktions t-shirt gjord med 
interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nack-
band samt avtagbar nacketikett för att enkelt 
kunna märka om med eget varumärke. Spun 
dyed är en process där färgpigment adderas dir-
ket till textfibern. Detta reducerar markant såväl 
mängden vatten som kemikalier som används 
vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär 
en än mer miljövänlig produktion som dessutom 
ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.

Storlekar: XS - 4XL

PRIS: 200 kr

Basic Active Hoody FZ
Artikelnummer: 021014
En Spun dyed hoodtröja med hel dragkedja. 
Ton-i-ton dragkedja framtill, på de två frontfick-
orna samt på ärmficka. Flata snören i huvan, 
fiskbensmönstrat nackband i halsen, ribbad 
mudd i ärmavslut och nedtill. Utrustad med 
smart lösning för hörlurar. En avtagbar nacketi-
kett för att enkelt kunna addera egen avsändare.

Storlekar: XS - 4XL

PRIS: 465 kr

Namn

Namn



Lundsängsgård

CORE GAIN MIDLAYER M
Artikelnummer: 1909496
Core Gain Midlayer är en mångsidig 
träningströja i mjukt och stretchigt 
funktionsmaterial med lätt borstad insida för 
extra värme och komfort. 
Perfekt som ytterplagg under kyliga träningspass 
eller som mellanlager när det är riktigt kallt. 
Tröjan har dragkedja i halsen för extra 
ventilation och för enkel av och påtagning.

Storlekar: S - 2XL

PRIS: 575 kr

Namn

Basic Active Hoody Unisex
Artikelnummer: 021011
En Spun dyed hoodtröja i unisexmodell. Kängu-
ruficka och en ärmficka med ton-i-ton drag-
kedja. Flata snören i huvan, fiskbensmönstrat 
nackband i halsen, ribbad mudd i ärmavslut och 
nedtill. Utrustad med smart lösning för hörlurar. 
En avtagbar nacketikett för att enkelt kunna 
addera egen avsändare.

Storlekar: XS - 4XL

PRIS: 400 kr

Namn



Lundsängsgård

Basic Active-T Junior
Artikelnummer: 029037
Vår Basic spun dyedfunktionst-shirt gjord med 
interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nack-
band samt avtagbar nacketikett för att enkelt 
kunna märka om med eget varumärke. UV 50.

Storlekar: 120, 140, 160

* Alla priser inkl moms

PRIS: 200 kr

Basic Hoody Junior
Artikelnummer: 021021
Hoodtröja i barnmodell. Ribb i mudd nedtill 
och i ärmavslut. Borstad insida. Stor hel ficka 
framtill. Smart detalj för att kunna bära hörlurar 
ingår.

Storlekar: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160

PRIS: 360 kr

Namn

Namn



Lundsängsgård

SQUAD SKIRT W
Artikelnummer: 1910951-999
Squad Skirt är en funktionell och mångsidig träningskjol som passar 
till de flesta typer av fysiska aktiviteter. Kjolen är gjord av ett lätt funk-
tionsmaterial som ger effektiv fukttransport och mycket bra reglering 
av kroppstemperaturen vid intensiv träning. Plagget har även bra 
stretch för extra rörelsefrihet, bred resår i midjan för optimal komfort 
samt funktionella innertights. 

Material Body : 100% Polyester Lining: 92% Polyester 8% Elastane

•Lätt, stretchigt och funktionellt material
•Funktionella innertights
•Bred resår i midjan för optimal komfort
•Återvunnen polyester för minskat miljöavtryck

* Alla priser inkl moms

Storlekar: XS - XXL

PRIS: 335 kr

PRO CONTROL IMPACT SKIRT W
Artikelnummer: 1908240-999
Gör ett kraftfullt intryck med denna högfunktionella kjol i premi-
umkvalitet. Pro Control Impact Skirt är gjord i ett lätt och stretchigt 
stickat material som ger effektiv fukttransport och rörelsefrihet vid 
intensiv fysisk aktivitet. Kjolen har även innertights med bollficka, 
elastisk midjeresår och bra ytor för exponering av klubb-, sponsor- 
och företagsloggor. 

Material Body: 90% Polyester 10% Elastane Lining: 84% Polyester 16% 
Elastane

Storlekar: XS - XXL

PRIS: 400 kr



Lundsängsgård

PRO CONTROL IMPACT SHORTS M
Artikelnummer: 1908237-999
Pro Control Impact Shorts är gjorda i ett vävt, stretchigt och myck-
et funktionellt material som ger optimal rörelsefrihet och effektiv 
reglering av kroppstemperaturen för optimal prestationsförmåga. 
Dessa premiumshorts har lång passform och är utrustade med in-
nerkalsong, slits i sidorna, fickor, elastisk midjeresår och bra ytor för 
exponering av klubb-, sponsor- och företagsloggor. 

Material Body: 90% Polyester 10% Elastane Lining: 84% Polyester 
16% Elastane

Storlekar: XS - 4XL

PRIS: 400 kr

* Alla priser inkl moms

PRO CONTROL IMPACT SHORT SHORTS M
Artikelnummer: 1908401-999
Pro Control Impact Short Shorts är gjorda i ett vävt, stretchigt och 
mycket funktionellt material som ger optimal rörelsefrihet och effek-
tiv reglering av kroppstemperaturen för optimal prestationsförmå-
ga. Dessa premiumshorts har kort passform och är utrustade med 
innerkalsong, slits i sidorna, fickor, elastisk midjeresår och bra ytor 
för exponering av klubb-, sponsor- och företagsloggor. 

Material Body: 90% Polyester 10% Elastane Lining: 84% Polyester 
16% Elastane

Storlekar: XS - 3XL

PRIS: 400 kr



Lundsängsgård

* Alla priser inkl moms

Basic Active Shorts JR
Artikelnummer: 022055
Spun dyed kvalitet till bra pris! Junior shorts 
med interlockstickat tyg och sidosömmar. Två 
fickor fram och resår i midjan. En avtagbar 
nacketikett för att enkelt kunna addera egen 
avsändare. 

Material:100% polyester

Storlekar: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160

PRIS: 150 kr

Saco
Artikelnummer: 024130
Modern mössa i dubbel single jersey och med 
6 flatlocksömmar i toppen.

PRIS: 120 kr
Tryck Priser
Namn tryck rygg 55kr 
Litet bröst tryck namn 45 kr



Lundsängsgård

* Alla priser exklusive moms

Har ni frågor eller önskemål om speciella produkter, vill 
prova kläder eller övriga frågor. Tveka inte att höra av er till 
oss. 
Tack för att ni väljer att köpa våra profilkläder. 

Caroline & Daniel Elvenäs
Lundsängs Gård
070-2680602  - caroline@lundsangsgard.se 
www.lundsangsgard.se 



Skyddsgrossisten AB
Stafettgatan 38, 711 34 LINDESBERG

Telefon: 0581 - 177 77




