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Advantage Sleeveless fra 229,- 

Suncadia Skirt fra 415,- 

Kamloops Jacket fra 639,- Snoqualmie Jacket fra 449,- 

Traverse Half Zip fra 379,- Salish Pants fra 639,-  

Salish Shorts fra 509,- 
Seabeck Polo fra 319,- 

Med Cutter & Buck sikres du, at kvalitet og funktionalitet følges ad på højt plan 

8 KVALITETSPRODUKTER PÅ KAMPAGNE HELE MAJ OG JUNI MÅNED 

 

Vi sørger for broderet eller trykt logo i topkvalitet. 
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 Få et tilbud med trykt eller broderet logo  

 

 

 

 

 

 

Advantage Sleeveless fra 229,- 

Fremstillet i CB DryTec +35 UPF tri-blandingsmateriale, der er blødt og stretchy 
med god fugttransport. Denne ærmeløse damepolo med formet halslinie og en 
længere stolpelukning for et feminint look.  
Kort stand-up krave og sporty pasform. Broderet CB logo i nakken. 

Traverse Half Zip fra 379,- 

Striberne på herremodellen tilføjer stil, men det er CB DryTec 50 + UPF-materialet der 
gør dette mellemlag helt specielt. Materialet er blødt, elastisk og åndbart. Høj krave 
(med YKK-lynlås) til temperaturregulering. Traverse er det perfekte mellemlag at have 
på et sporty eventyr eller hvorfor ikke matche det med et par chinos til et casual look. 

Fås i herre og dame model 

 

 

Snoqualmie Jacket fra 449,- 

Snoqualmie fleecejakke holder dig behagelig og varm på minderige dage rundt i byen 
og på golfbanen. Udstyret med låsbare YKK-lynlåse foran og lommer i kontrastfarver. 
Dette hurtigtørrende fleece-stof med gode stræk evner er det perfekte lag til udendørs 
eventyr. 

Fås i herre og dame model 
 

Fås i herre og dame model 

Suncadia Skirt fra 415,- 

Nederdel fremstillet i fugttransporterende materiale med god stretch. 50+ UPF. 
Elastisk talje, skjulte lommer med lynlås og broderet logo nederst på forsiden. 

Kamloops Jacket fra 639,- 

En teknisk avanceret let skal jakke i fleksibelt materiale der yder god 
bevægelsesfrihed. Kamloops yder langvarende komfort på golfbanen eller på 
løbeturen. WeatherTec materialet blokerer for vind og let regn uden at gå på 
kompromis med åndbarheden. Låsbare YKK-lynlåse i kontrastfarve foran og i 
lommerne. Der er en hætte skjult i kraven - nem at pakke. 

Fås i herre og dame model 
 

 
Salish Pants fra 639,-    Salish Shorts fra 509,- 

Bukser og shorts er lavet af holdbart elastisk stof med hurtig tørrende funktion og er 
fyldt med tekniske features. Designet til nemt at bevæge sig i og til en aktiv livsstil. 
Knap justering og silikone griber i taljen. DryTecTM stof reducerer fugtoptagelse så 
du kan føle dig godt tilpas på alle tidspunkter. Perfekte som et holdbart par 
arbejdsbukser eller på golfbanen. 

Fås i herre og dame model 
 

 

Seabeck Polo fra 319,- 
Performance polo med kontrastfarve og dekorative pipings.  
Materiale med indbygget UV-protection, designed til en aktiv livsstil.  
Denne behagelige kortærmede polo er behageligt blød mod huden og har god 
fugttransport. Stolpeluk med skjulte knapper. 

Fås i herre og dame model 
 

 


