
 

I SAMARBETE MED KLÖVENÄS 

 

 

BESTÄLL DITT KLÄDESPLAGG DIREKT HOS KLÖVENÄS 

DE SKICKAR DET DIREKT TILL DIG 

 

 

Storlek och färg fixar du direkt med vår kontaktperson 

Betalning och leverans fixar de också. 

Bara att beställa! 

Joachim Rahm 

026-669456 

epost: joachim@klovenas.se 

www.klovenas.se 

Storleksguide--> 
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STICKAD JACKA    Pris: 880 kr 

Klicka på bilden så kan du se mer detaljer. 

 

Stickad jacka med luva i snygg design och bekväm kvalitet. 

Jackan har dragkedjor i kontrastfärg och är förstärkt med 

softshellmaterial på axlar och ryggslut för ökad slitstyrka. Fritid 

som arbete, detta är jackan att trivas i. 

Pris: 880 kr 

  

https://www.blaklader.se/sv/produkt/49302117-stickad-jacka#3399


SKAL JACKA     Pris: 1011 kr  

Klicka på bilden så kan du se mer detaljer.

 
Skaljacka med tejpade sömmar och vind- och vattentätt ytatyg 

som skyddar dig från vind, väta och yttre slitage. Skaljackan 

interagerar med de övriga klädlagren genom att släppa ut fukt. 

Dragsko och stoppers i nederkant. Avtagbar huva med 

meshfoder. Funktionella fickor såsom en innerficka och en 

invändig telefonficka. Förlängt ryggslut för bra passform. 

Certifiering enligt EN 343, klass 3,3. 

 

Pris: 1011 kr  

  

https://www.blaklader.se/sv/produkt/47901977-skaljacka#9900


SOFTSHELL JACKA MED LUVA   Pris: 936 kr  

Klicka på bilden så kan du se mer detaljer.

 

Smidig softshelljacka ur kollektionen Unite med ett behagligt tyg 

som är vindavvisande och har hög andningsförmåga. För 

optimal komfort har jackan förböjda ärmar, förlängd rygg och 

fleecefodrad krage. Jackan är justerbar i ärmavslut samt 

nederkant och har flera praktiska fickor. Har en justerbar luva 

med dragsko.  

 

Pris: 936 kr  

  

https://www.blaklader.se/sv/produkt/47532516-softshelljacka-med-luva#9998


FODRAD FLANELLSKJORTA   Pris: 496 kr 

Klicka på bilden så kan du se mer detaljer. 

 

Riktiga jägare bär flanell. Bekväm, fodrad skjorta i riktig 

skogshuggarstil med fleece och quiltfoder. Modern och snygg 

med rutor i olika färger. 

 

Pris: 496 kr 

  

https://www.blaklader.se/sv/produkt/32251131-fodrad-flanellskjorta#5699


FLANELLSKJORTA    Pris: 355 kr 

Klicka på bilden så kan du se mer detaljer. 

 

Ny skjorta i extra mjuk flanell med snygga rutor. Matchar 

både service och hantverk. Slejf i ärmen så att uppviket sitter på 

plats. Två bröstfickor med lock och justerbar manschett. 

 

Pris: 355 kr 

  

http://www.blaklader.se/sv/produkt/33281134-flanellskjorta#5689


CHELSEA EVOLUTION PILE JACKET  Pris: 1030 kr 

Klicka på bilden så kan du se mer detaljer. 

 

Vi presenterar konceptet Mjølnir. Det här är jackan för moderna 

yrkesarbetare som vill ha enastående produkter som är snygga och 

maskulina både på och utanför arbetet. Den här jackan har en 

kombination av kraftig Polartec® Thermal 300-fleece och Polartec® 

Powerstretch, som ger ultimat värme, hållbarhet och rörelsefrihet. 

 

Pris: 1030 kr 

  



JAKTKEPS    Pris: 85 kr 

 

Vår mest sålda jaktkeps i snyggt trädkamomönster och fält i orange fluorescerande 
polyester. 
Reflexpiping på skärm och orange sömnadsband runt kepsens nederkant. 
Förstärkning i front och förböjd skärm, justerbar med kardborrespänne bak.  
One size. 
Material: Polyester 
Spänne: Kardborre 

 

MÖSSA     Pris: 55 kr 

 
Single jersey (dubbel) mössa med FLatlock-sömmar i kontrastfärg. 

Pris: 55 kr  

  



 

T_SHIRT     Pris: 65 kr 

Klicka på bilden så kan du se mer detaljer. 

 

Modern T-shirt med förstärkta axelsömmar och dubbelstickning runt 

halshål. 

Fyrlagers halsmudd för bättre formbeständighet. 

Pris: 65 kr 

 

https://www.texet.se/p/2264020

