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D.A.D SPORTSWEAR

Kestävän kehityksen turvaaminen asettaa maailmalle monia suuria taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia 
haasteita. Kaikkien on otettava vastuu toimintamme maailmanlaajuisista vaikutuksista niin, että voimme 

vastata tämän päivän tarpeisiin vaarantamatta tulevaisuutta. Sinäkin voit vaikuttaa.

Kuvastotuotteidemme tavarantoimittaja New Wave Group on sitoutunut jo varhain kestävän kehityksen 
toimintaperiaatteisiin, jo kauan ennen nykyisiä hankkeita ja periaatteita. Meille on erittäin tärkeää, että tuot-
teet ovat valmistettu noudattaen kestävän kehityksen periaatteita inhimillisissä olosuhteissa. Tänä päivänä 

New Wave Groupin tuotekehitystä, valmistusta ja kuljetuksia ohjaavat useat eettisyyttä ja ympäristöä 
vaalivat kansainväliset ohjelmat. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että yrityksille ja kuluttajille tarjotut 

tuotteet valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksytyissä olosuhteissa. Tunnettujen sertifikaattien 
avulla haluamme auttaa asiakkaita tekemään valveutuneita ostopäätöksiä. 

Valitsemalla tämän kuvaston tuotteita tuet samalla kestävän kehityksen edistämistä. 

Tested for harmful substances
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

EETTISYYTTÄ JA YMPÄRISTÖÄ VAALIEN

D.A.D Sportswear profiilivaatemallistomme on kehitetty ja suunniteltu sinulle, joka toivot vaatetukselta 
hieman extraa. Korkea laatu, huolitellut yksityiskohdat, ja huolella harkitut materiaalit. 

Nämä ovat D.A.D Sportswear tekstiilipukeutumisen yhteinen punainen lanka, joka kulkee läpi malliston. 

Malliston vaatteet sopivat tapahtumiin, työskentelyyn, ulkoiluun ja vapaa-aikaan. 
Löydät mallistostamme veden- ja tuulenpitäviä sekä erittäin lämpöisiä takkeja, kuten Stonefield. 

Pikee valikoimastamme löydät vaihtoehdot niin urheiluun kuin siistimpään työkäyttöön. 
D.A.D Sportswear mallisto sopii ympärivuotiseen käyttöön.

D.A.D vahvistaa kunnianhimoisten yritysten profiilia. D.A.D on yrityksille,
 jotka uskaltavat erottautua ja näyttää keitä he todella ovat.

INSPIRED BY LIFE
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Oikeudet muutoksiin valikoimassa pidätetään. Kuvaston 
hinnat alv 0 %. Mahdolliset merkkauskustannukset ja rahti lisätään 
hintaan. Kuvien ja tuotteiden välillä saattaa olla pieniä sävyeroja 
painoteknisistä syistä johtuen.
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AUCKLAND - 134006 
AUCKLAND LADY - 134002
AUCKLAND JUNIOR - 134007    
         
Auckland t-paidan lanka on erikoiskäsitelty menetelmällä, joka antaa 
paidalle erityisen pehmeän tunteen ja sileän pinnan. Saatavana naisten ja 
miesten mallina. Auckland t-paita myös pienemmille purjehtijoille.
           
Materiaali:  100 % puuvilla 
Koot:    S–XXL (valkoinen, punainen ja t.sininen 
  S–3XL, musta S–4XL) naisten S–XXL 
  Juniori 120 cm, 140 cm, 160 cm 
Konepesu:            60° 
Paino:   180 g/m²

STANFORD - 134042  
STANFORD LADY - 134043

Toiminnallinen t-paita sekoitemateriaalista. Kankaan ulkopinta on 
miellyttävää puuvillaa ja sisäpinnan Cooldry-materiaali tekee siitä 
hengittävän ja kosteutta siirtävän. Neulos kauluksessa, ja sivuhalkiot. 
Saatavana naisten ja miesten malli.    
 
Materiaali:  55 % puuvilla, 45% cooldry / polyesteri 
Koot:   S–4XL, naisten S–3XL  
Konepesu:       40° 
Paino:    170 g/m²

28€

100
valkoinen

550
ruskea

296
oranssi

630
lime

450
punainen

855
t.sininen

750
sininen

720
v.sininen

740
turkoosi

655
tumma oliivi

250
keltainen

990
musta

250
keltainen

990
musta
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PARKES - 134054  
PARKES LADY - 134055

Edullinen ja moderni pikeepaita, jossa vahvistetut kaulukset ja hihansuut. 
Kaksi nappia nappilistassa ja sivuhalkiot. Koristeelliset saumat. 
Saatavana naisten ja miesten malli.
           
Materiaali:  100 % puuvilla 
Koot:  S–4XL, naisten XS–XXL 
Konepesu:           60° 
Paino:  200 g/m²

100
valkoinen

258
keltainen

285
vaalea oranssi

425
pinkki

435
cerise

460
punainen

642
vaaleanvihreä

690
tummanvihreä

742
turkoosi

767
royalinsininen

954
tumma meleerattu 

harmaa

990
musta

855
t.sininen

22€
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HILLSTONE - 134058  
HILLSTONE LADY - 134059 
    
Toiminnallinen pikee, joka on valmistettu pehmeästä 
polyesterista. Pikeen kangas on kevyt, jossa on urheilullinen muotoilu. 
Kangaskaulus. Etulistan alla piilonapitus metallisin painonapein. 
Helppohoitoinen ja kuivuu nopeasti.

Materiaali:  100 % polyesteri 
Koot:    S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:  40°
Paino:    170 g/m²

34€

BENDIGO - 134046  
BENDIGO LADY - 134047
           
Toiminnallinen pikee, joka on valmistettu pehmeästä polyesterista. 
Pikee on ilman perinteistä kaulusta. Pikeen kangas on kevyt, jossa on 
moderni istuvuus. Muotoiltu kauluslinja. Naisten mallissa kauluksessa 
on syvempään uurettu muotoilu. Etulistan alla piilonapitus metallisin 
painonapein. Helppohoitoinen ja kuivuu nopeasti.
 
Materiaali:  100 % polyesteri 
Koot:    S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:  40° 
Paino:    150 g/m²

27€

990
musta

100
valkoinen

977
t.harmaa

670
murrettu vihreä

859
murrettu sininen

990
musta

300
harmaa / t.harmaa

300
harmaa / t.harmaa

388
vihreä / murrettu 

vihreä
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SHEPPARTON - 134052  
SHEPPARTON LADY - 134053
         
Tyylikäs pikeepaita sekoitemateriaalista. Kankaan ulkopinta on 
miellyttävää puuvillaa ja sisäpinnan Cooldry-materiaali tekee siitä 
hengittävän ja kosteutta siirtävän. Hillitty kontrastiväri nappilistan 
sisäpuolella, koristeellinen niskaosa sekä kaulus ja halkiot sivusaumoissa. 
Saatavana naisten ja miesten malli. 
 
Materiaali:  55 % puuvilla, 45 % cooldry / polyesteri 
Koot:   S–4XL, naisten XS–XXL 
Konepesu:            40°
Paino:   170 g/m²

100
valkoinen

855
t.sininen

645
vihreä

990
musta

34€
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LYNTON - 134030  
LYNTON LADY - 134031 
           
Hyvin räätälöity pikeepaita, jonka yksityiskohdissa on käytetty 
kontrastivärejä. Kauluksessa tuplaneulos ja koristeellinen kaulusnauha. 
Saatavana miesten ja naisten mallissa.
           
Materiaali:  100 % puuvilla 
Koot:  S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:           40° 
Paino:  240 g/m²

40€

100
valkoinen

855
t.sininen

990
musta
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CORAL BAY - 134022  
CORAL BAY LADY - 13402

Toiminnallinen pikeepaita, jossa 30+ UV-suoja kosteutta siirtävässä 
CoolTouch langassa estämään haalistumista. Kuviollinen kaulus ja koris-
tenauha alahelmassa. Saatavana naisten ja miesten malli.
           
Materiaali:  100 % cooldry / polyesteri 
Koot:  S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:           40° 
Paino:  180 g/m²

EATON - 134026    
EATON LADY - 134027
           
Pikeepaita modernilla leikkauksella. Kankaan kudontatekniikan ansiosta 
paita pysyy muodossaan ja tuntuu mukavalta päällä. Vahva kaulus sekä 
vahvistettu kaulusnauha pitävät kauluksen ryhdikkäänä. 3 nappia sekä 
resorit hihoissa. Saatavana naisten ja miesten mallina.

Materiaali:  100 % puuvilla 
Koot:  S–3XL (musta S - 4XL), naisten S–XXL 
Konepesu:           60° 
Paino:  260 g/m²

EATON BRANDED - 13H4026 
EATON BRANDED LADY - 13H4027
           
Eaton -pikee merkattuna merihenkisillä painatuksilla ja
brodeerauksilla. Teksniset tiedot edellä.

29€

40€

290
oranssi

460
punainen

855
t.sininen

990
musta

990
musta

735
sininen

990
musta

100
valkoinen

100
valkoinen

37€
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MELROSE - 132016  
MELROSE LADY - 132017          
      
Pehmeä ja joustava merihenkinen svetari sekoitemateriaalista. 
Irroitettava huppu, jossa vetoketju on käytännöllinen ja koristeellinen 
yksityiskohta. Vahvat kontrastiväriset vetoketjut. Kaksi sivutaskua ja 
tyylitellyt saumat.
           
Materiaali:  95 % puuvilla, 5 % elastaani 
Koot:   S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:           40° 
Paino:   330 g/m²

460
punainen

BROOMHILLE - 132003  
BROOMHILLE LADY - 132004   
      
Huppari, jossa on kontrastivärjäys ja joustava lukkokiristin hupussa,
ribbikudottu helma sekä hihat. Saatavana naisten ja miesten mallina.
           
Materiaali:  80 % puuvilla, 20 % polyesteri 
Koot:    S–XXL (990 musta S–3XL), naisten S–XXL 
Konepesu:            60° 
Paino:   400 g/m²

855
t.sininen

955
tumma meleerattu 

harmaa

67€

100
valkoinen

82€
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MELTON FULLZIP - 139040
MELTON FULLZIP LADY - 139041 

Miellyttävän tuntuinen, joustava mikrofleecepusero raglanhihoilla. 
Täydellinen välikerroksen vaate. Kokopitkä vetoketju ja etutaskut 
kaksisävyisellä YKK-vetoketjulla. Sivu ja hihasaumat siirretty edemmäs 
täydellisen istuvuuden takaamiseksi. Koristeellinen flatlock-tikkaus ja 
elastiset reunusnauhat sävysävyyn helmassa ja hihoissa. 
Saatavana naisten ja miesten malli. 

Materiaali:  100 % polyesteri 
Koot:   S–3XL, naisten S– XXL 
Konepesu:           40°
Paino:   190 g/m²

MELTON HALFZIP - 139044 
MELTON HALFZIP LADY - 139045  
      
Miellyttävän tuntuinen, joustava mikrofleecepusero. Täydellinen 
välikerroksen vaate. Lyhyt YKK-vetoketju. Koristeellinen flatlock-tikkaus 
ja elastiset reunusnauhat sävysävyyn helmassa ja hihoissa. Saatavana 
naisten ja miesten malli.
           
Materiaali:  100 % polyesteri 
Koot:   S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:           40° 
Paino:   190 g/m²

460
punainen

690
t.vihreä

767
royalinsininen

855
t.sininen

967
harmaa

990
musta

460
punainen

690
t.vihreä

767
royalinsininen

855
t.sininen

967
harmaa

990
musta

31€

34€
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WARREN - 139046  
WARREN LADY - 139047
      
Pehmeä ja joustava svetari polarfleeceä. Kokopitkä vetoketju ja 
eturaskut YKK-vetoketjuilla. Sivu ja hihasaumat siirretty edemmäs 
täydellisen istuvuuden takaamiseksi. Koristeellinen flatlock-tikkaus 
ja elastinen reunusnauha sävysävyyn helmassa. Saatavana naisten ja 
miesten malli.          
 
Materiaali:  100 % polyesteri 
Koot:   S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:           40°
Paino:   280 g/m²

460
punainen

690
t.vihreä

767
royalinsininen

855
t.sininen

967
harmaa

990
musta

MELTON VEST - 139042  
MELTON VEST LADY - 139043        
 
Miellyttävän tuntuinen, joustava mikrofleeceliivi. Täydellinen välikerroksen 
vaate. Kokopitkä vetoketju ja etutaskut kaksisävyisellä YKK-vetoketjulla. 
Sivu ja hihasaumat siirretty edemmäs täydellisen istuvuuden takaamisek-
si. Koristeellinen flatlock-tikkaus ja elastinen reunusnauha sävysävyyn 
helmassa. Saatavana naisten ja miesten malli.
           
Materiaali:  100 % polyesteri 
Koot:   S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:           40°
Paino:   190 g/m²

460
punainen

690
t.vihreä

767
royalinsininen

855
t.sininen

967
harmaa

990
musta

40€

32€
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MABEL - 131034   
MABEL LADY - 131035 

Muodikas kevyttoppatakki, jossa modernit kudotut koristelut. 
Kokopitkä vetoketju, rintatasku ja etutaskut YKK-vetoketjuilla. 
Tyylikäs vuori kontrastivärillä. Jos haluat sävysävyyn vuorin, valitse 
väri 290/oranssi tai  460/punainen. Kapea kuminanuha helmassa ja 
hihansuissa. Saatavana naisten ja miesten malli.
           
Materiaali:  100 % polyesteri 
Täyte:   100 % polyesteri 
Koot:  S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:           30°

49€

460
punainen

290
oranssi

767
royalinsininen

967
harmaa

990
musta

69€

990
musta

GLENROY - 131044  
GLENROY LADY - 131045
         
Tikattu takki modernilla leikkauksella. Edessä YKK-vetoketju. Vahvistetut 
hihansuut, helma ja taskut. Kaksi vetoketjutaskua sivuilla, joiden läppä 
voidaan taittaa sisään. Liikkuvuutta voidaan säätää sivuilla olevilla paino-
napeilla. Naisten mallia voidaan säätää vyötäröllä olevilla piilonapeilla.   
 
Materiaali:  100 % nylon
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:   S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:   30°
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99€

858
teräksensininen

990
musta

GRAFTON - 131018  
GRAFTON LADY - 131019 

Tyylikäs ja miellyttävän kevyt takki 3M Thinsulate –vuorilla. Erikoiskäsittely 
tekee päälikankaasta kiiltävän ja pehmeän. Kaksi sivutaskua, ohut kumi-
nauha helmassa ja hihansuissa. Teräksenharmaassa yksityiskohtainen 
sisäpuoli povitaskulla. Saatavana naisten ja miesten malli.
           
Materiaali:  100 % nylon 
Täyte:   3M Thinsulate 
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:  S–3XL, naisten: S–XXL 
Konepesu:           40°
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ROCKINGHAM UNISEX - 131026       
        
Erittäin kevyt mikro-ripstop tuulitakki verkkovuorilla. Kiinteä 
huppu ja muotoonleikatut hihat, jotka antavat paremman istuvuuden. 
Vetoketjulliset sivutaskut. Kuminauha helmassa ja hihansuissa.
           
Materiaali:  100 % polyesteri 
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:  XS–3XL 
Konepesu:          30°

WARWICK - 131040    
WARWICK LADY - 131041
  
Puuvillainen takki, jossa on kiinteä huppu. Naisten pidemmässä mallissa 
käytännöllinen kiristysnauha vyötäröllä ja miehillä helmassa. Hupussa 
säädettävä kiristysnauha. Täysin vuorattu. Edessä pitkä YKK-vetoketju ja 
sivuilla kaksi taskua. Taskujen ympärillä koristeelliset tikkaukset. 
Naisten takissa hihansuissa painonapit.

Materiaali:  100 % puuvilla twill
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:   S–3XL, naisten S–XXL 
Konepesu:   40° 

90€

55€

665
tumma oliivi

990
musta

100
valkoinen

990
musta
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WINTON UNISEX - 131027 
 
Tuulitakki joustavaa materiaalia, harjatulla fleecetrikoovuorilla. 
Kaksisävyinen kokopitkä YKK-vetoketju. Kaksi etutaskua ja huppu, 
jonka saa kauluksen sisään. Yksi sisätasku.
           
Materiaali:  100 % polyesteri 
Täyte:   100 % polyesteri 
Koot:  XS - 4XL 
Konepesu:           30°

34€

460
punainen

290
oranssi

690
t.vihreä

767
royalinsininen

855
t.sininen

967
harmaa

990
musta

BAYSWATER - 131036   
BAYSWATER LADY - 131037
               
Joustava softshell-takki tuulen ja vedenpitävästä kankaasta, miellyttävällä 
fleecevuorilla. Täyspitkä vetoketju, rintatasku ja etutaskut YKK-vetoketjuil-
la. Säädettävät hihansuut ja kiristysnyöri helmassa. Sisäpuoli yhteensopiv-
alla kontrastivärillä lukuun ottamatta väriä 
990 / musta, joka on sävysävyyn. Saatavana naisten ja miesten malli.
           
Materiaali:  96 % polyesteri, 4 % elastaani 
Täyte:   100 % polyesteri 
Koot:  S–3XL, Naisten S–XXL 
Konepesu:           30°

60€

S O F T
S

H E L L460
punainen

290
oranssi

690
t.vihreä

767
royalinsininen

855
t.sininen

967
harmaa

990
musta
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TULSA - 150862   
TULSA LADY - 150863
               
Softshell-takki, jossa kontrastivärinen mikrofleecevuori. Tuulta ja vettä 
hylkivä (WP3000 / MVP2000). Säädettävä huppu ja hihansuut Velcro-
tarranauhakiinnityksellä. Hupussa ja helmassa kuminauha lukkokiris-
timellä. Rinta-, etu- ja hihataskut ja yksi povitasku. Saatavana naisten 
ja miesten malli. 
           
Materiaali:  95 % polyesteri, 5 % spandex 
Vuori:   100 % polyesteri
Paino:  290 g/m² 
Koot:  S–4XL, Naisten S–XXL 
Konepesu:           30°

78€

460
punainen

464
burgundy

652
vihreä

755
sininen

855
t.sininen

690
t.vihreä

263
keltainen

985
meleettu harmaa

967
harmaa

990
musta

S O F T
S

H E L L
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CROSSCUT UNISEX - 131010  

Sporttinen veden- ja tuulenpitävä sekä hengittävä 
(WP5000 / MVP5000) takki. Takissa on teipatut saumat, verkkovuori 
ja muotoonleikatut hihat, jotka parantavat istuvuutta. Kaksiväriset 
YKK-vetoketjut. Napakkaa ribbiresori helmassa, hihansuissa ja kauluksen 
sisäpuolella. Kaksi povitaskua.

Materiaali:  100 % nylon 
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:  XS - 3XL 
Konepesu:           30° 

95€

990
musta

100
valkoinen

MC KENZIE UNISEX- 131031    
    
Klassisen mallinen sporttinen takki ylävartalon fleecevuorilla, 
tuulen- ja vedenkestävä (WP 3000/MWP 3000) vuoritettu parkatakki. 
Hihoissa ohut toppaus ja kapeat resorit hihansuissa. Kokopitkä vetoketju
Ohut raita kontrastivärillä vetoketjussa, kauluksessa ja taskujen ympärillä. 
Muotoillut hihat säädettävillä resoreilla ja säätönyöri helmassa. 
Kaksi vetoketjullista sivutaskua ja sisätaskua.
           
Materiaali:  100 % nylon 
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:  XS–4XL 
Konepesu:        30°

109€

990
musta



69€STIRLING - 139015  
STIRLING LADY - 139016   

Toiminnallinen takki vettähylkivästä materiaalista. Takin ulkopuoli on 
bondattu polyesteriripstopilla ja spandexilla, vuori lämmittävää mikro-
fleeceä. Täyspitkä vetoketju edessä. Kaksi vetoketjullista sivutaskua. 
Joustava lukkokiristin helmassa. Saatavana naisten ja miesten mallina.
           
Materiaali:  96 % polyesteri, 4 % elastaani 
Koot:    S–3XL (990 musta S–XXL), naisten S–XXL 
Konepesu:             40°

460
punainen

738 
sininen

970
grafiitti

S O F T
S

H E L L

990
musta

24
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STONEFIELD - 131042  
STONEFIELD LADY - 131043
      
 
Urheilullinen ja kevyesti topattu ulkoilutakki, joka on monikäyttöinen 
arkivaate. Hyvä istuvuus. Materiaali on tuulta ja vettä hylkivä 
(WP3000 / MWP3000). Teipatut saumat. Vahva YKK-vetoketju edessä, 
nappilista painonapeilla. Vetoketjulliset sivutaskut ja sisätasku. Huppua 
voi säätää edestä sekä takaa. Naisten malli on hieman pidempi, jolla 
varmistetaan hyvä istuvuus. 

Materiaali:  100 % polyesteri
Täyte:   100 % polyesteri 
Koot:   S–4XL, naisten XS–3XL 
Konepesu:  30°

GOSFORD - 131022  
GOSFORD LADY - 131023
      
Bondattu takki miellyttävästä materiaalista. Ulkopuoli on tukevaa 
stretch materiaalia ja vuori pehmeää mikrofleeceä. Materiaali on 
tuulta- ja vettähylkivä sekä hengittävää. (WP 5000/MVP 5000). 
Takissa on korkea fleecevuorattu kaulus, ja irroitettava huppu. 
Kaksi etutaskua. Loistava leikkaus. Saatavana miesten ja naisten mallina.        
   
Materiaali:  50 % polyesteri, 45 % nylon, 
  5 % elastaani 
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:  S–3XL, naisten S–XXL
Konepesu:      40°

179€

147€

986
tumma antrasiitti

983
meleerattu antrasiitti
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MOUNT WALL - 131020  
MOUNT WALL LADY - 131021
                    
Kevyesti topattu softshell-takki, joka sopii melkein jokaiseen vuoden-
aikaan. Takki on valmistettu kahdesta erilaisesta materiaalista, jotka 
luovat takin pintaan mielenkiintoisen kontrastin. Molemmat kankaat ovat 
tuulen- ja vedenpitäviä. (WP 3000/MVP 1000). Takissa on irrotettava 
huppu, vetoketjulliset taskut edessä ja hihassa sekä helmassa joustava 
lukkokiristin. Hihoissa on tarranauha kiristys sekä sisäpuoliset resorit. 
Takin sisäpuolella on vetoketjullinen kännykkätasku, kuminen kuuloke 
plug-in sekä iso ja käytännöllinen povitasku. Saatavana naisten ja 
miesten mallina.
           
Materiaali:  95 % polyesteri, 5 % elastaani 
Vuori:   100 % polyesteri 
Koot:  S–XXL (460 punainen, S–3XL, 990 musta,
  855 t.sininen S–4XL), naisten S–XXL 
Konepesu:           30° 

460
punainen

101
valkoinen

855
t.sininen

990
musta

129€
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CARLTON HILL- 131032  
CARLTON HILL LADY - 131033
                      
Sporttinen tuulen- ja vedenkestävä (WP 3000/MWP 3000) vuoritettu 
parkatakki pidennetyllä takaosalla ja vyötärön kiristysnyörillä. Resorit 
hihansuissa ja kauluksessa lisäävät käyttömukavuutta. Kaksi neppareilla 
suljettavaa etutaskua, vetoketjullinen rintatasku, kaksi sisätaskua ja 
irrotettava huppu, jossa säätömahdollisuus. Saatavana naisten ja 
miesten malli.
           
Materiaali:  100 % nylon 
Täyte:   100 % polyesteri 
Koot:  S–4XL (855 t.sininen S–XXL), naisten S–3XL 
Konepesu:           30°

155€

855
t.sininen

990
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QUALITY SPECIFICATION

3M™ Thinsulate™
3M™ Thinsulate™ materiaali auttaa sinua pysymään 
lämpimänä kun ulkona on kylmä. Mikrokuidut, joista 
Thinsulate materiaali on tehty, sitovat ilmamolekyylejä 
ihon ja ulkoilman väliin. Mitä enemmän ilmaa materiaali 
sitoo tietyssä tilassa sen paremmin se suojaa kylmältä 
ulkoilmalta. Koska Thinsulate materiaalin kuidut ovat 
ohuempia kuin monien muiden käytettyjen synteettisten 
tai luonnonmateriaalien kuidut, se sitoo enemmän ilmaa 
pienempään tilaan ja on siksi parempi eristysmateriaali 
kuin muut. 

SOFTSHELL
Softshell on moderni materiaali, joka tarjoaa 
käyttäjälleen täydellisen liikkumavapauden. Soft-
shell- vaatteet ovat tuulen- ja vedenpitäviä, ja ne 
hengittävät erittäin hyvin. Tämän vuoksi ne so-
veltuvat erinomaisesti aktiviteetteihin, jotka 
vaativat harrastajaltaan vielä vähän lisää rutis-
tusta. Kangas koostuu pehmeästä ja joustavasta 
kolmikerroksisesta laminaatista. Materiaali 
kuivuu erittäin nopeasti, mutta sitä voi joutua 
kyllästämään suihkeella tasaisin väliajoin.

COOLDRY / COOLTOUCH
Materiaali joka hengittää ja poistaa kosteutta vaat-
teen sisäpuolelta. Cooldryn ominaisuuksiin kuuluu 
lisäksi erittäin nopea kuivuminen, joten tunnet 
olosi viileäksi ja raikkaaksi aina, myös treenauksen 
aikana.

WIND- / WATER REPELLENT and BREATHABLE
Vettä hylkivä ja tuulenpitävä pinta saadaan aikaiseksi joko 
kemiallisilla käsittelyillä tai kankaan kudontatekniikoilla.

WIND- / WATERPROOF and BREATHABLE
W2B tulee sanoista ”windproof”, ”waterproof” ja ”breat-
hable”. Nämä kolme ominaisuutta kuuluvat useimpiin 
päällysvaatteisiimme, joiden pintakankaan sisäpinnalla on 
vettä- ja tuultahylkivä ja silti hengittävä erikoispinnoite. 
Vaatteet on kuitenkin kyllästettävä tasaisin väliajoin, 
jotta kalsean kylmyyden hiipiminen kastuneen ja raskaan 
pintakerroksen läpi estyy.

BREATHABLE
Materiaali hengittää, ja poistaa silti kosteuden 
vaatteen sisäpuolelta. Ominaisuudet löytyvät 
lämmittävästä fleecestä ja teknisestä Cooldry- 
materiaalista. Cooldryn ominaisuuksiin kuuluu 
lisäksi erittäin nopea kuivuminen, joten tunnet olosi 
viileäksi ja raikkaaksi aina, myös treenauksen aika-
na. Materiaali on pehmeää ja myötäilevää, lisäksi se 
kestää lukuisia pesuja menettämättä ryhtiään.

OEKO-TEX
Tekstiilit OEKO-TEX® -merkinnällä täyttävät 
korkeat ekologiset vaatimukset ja niissä ei ole 
käyttäjälle haitallisia kemikaalijäämiä.
www.oeko-tex.com

WIND- / WATERPROOF ZIPPER
Tuulen- ja vedenpitävät vetoketjut.

YKK ZIPPERS
Laadukkaat vetoketjut.

WIND- / WATERPROOF Taped seams
Tuulen- ja vedenpitävät teipatut saumat.

Color imaging can occur for photo and print technical reasons between the images in the catalog and the actual products. 
It may also, for reasons of light, differentiate between product image and environmental image on the same product. In these cases, we refer 
primarily to the product images. This catalog is produced by GC Sportswear Oy.
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With dreams and goals, life becomes so much more meaningful and exciting, whether it’s the small daily thing or it’s the big important 
decisions in our business or private life. By raising boundaries and daring chances, our curiosity and power are put in motion and take us on a 
journey. Whether it’s in the whole wide world or if it explores your everyday life.

When we create the D.A.D garment we want to design functional quality clothing that reinforces the ambitious business profile.
We believe in a professional expression and personal meeting. We want you to dare to show who you really are. Our goal is to be the best 
partner with the best brand once you decide to raise your own brand.

That is why we call us D.A.D - a brand made for you to Dream And Discover.


