
Möt  s ommaren i 
FSHK s  pr o f i l k läder ! 

Alla priser inklusive moms.  Fraktavgift 120 kr på order under 999 kr. Beställning: Via telefon 0504-10683 
eller e-post: martin@glk.se

GLK i Tibro AB, Box 183, 543 35 TIBRO - www.glk.se 

Vit eller olive med loggan som brösttryck 
i originalfärg resp. vitt. Pris:  369 kr
GOTS-certifierad piké i 95% ekologisk 
Fairtrade bomull och 5% elastan. Knap-
parna är tillverkade av återvunna knap-
prester. Dessutom är nackband och slits 
tillverkade i samma material som pikén, 
för att undvika inblandning av andra 
material och därmed underlätta återvin-
ningen den dag plagget är uttjänt. Pikén 
har en modern passform med framflyttad 
axel och något smalare ribb på ärmslut. 
Snygga flatlockstickningar på axel och ok. 
Invändigt nacktryck med miljömärkning.
Dammodellen har längre knappslå för 
kvinnligare look. 
Herr: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL-
XXXL-4XL. Art.337.
Dam: Storlekar: XS-S-M-L-XL-XXL. Art. 
339

P iké t r ö ja

Grå med loggan tryckt i origi-
nalfärg på vit botten. Pris 109 kr
Keps med platt krona, kantband 
runt om och lufthål i metall för 
extra ventilation. Kort skärm och 
skön passform. Justerbar med 
kardborrespänne bak. Material: 
Borstad bomullstwill.
One size. Art.246

Keps
Grå/grön med loggan i grönt som 
ryggtryck. Pris: 1.485 kr
En flexibel och mångsidig soft-
shelljacka med justerbar huva. 
Jackan är designad för att ge dig 
maximal rörelseförmåga och är 
tillverkad i ett tyg som är både 
stretchigt, vind- och vattentätt. 
Förlängt ryggslut. Justerbar i ned-
erkant med dragsko. Justerbara 
ärmavslut med kardborre. Fast, 
justerbar luva. 
S t o r l e k : X S - 4 X L ( u n i s e x ) .  
Art.4949.

S o f t she l l jacka

Loggan i originalfärg som stort bröst-tryck. Pris: 
99 kr. T-shirt har en något smalare passform och 
finns i färgerna vit, khaki eller latte. Ribbad kant i 
halsen med elastan. 
Herrmodellen är rundstickad. 
Dammodellen har sidsömmar.
Herr: Storlek: XS-4XL.  Art.029030. 
Dam: Storlek XS-XXL. Art.029031

T-shi r t


