


7130 Classic fit  41/42-49/50

7133 Contemporary fit 37/38-45/46

7135 Slim fit 37/38-43/44

8130 Ladies fit 34-50

Strykfri twillskjorta i 100% bomull som 
lagerförs i fem färger. Klassisk businesskjorta 
som är mjuk och mycket lättskött. Perfekt 
skjorta för kontorspersonal eller mässa. 

5900 Classic fit 37/38-49/50

5903 Contemporary fit 37/38-49/50

5905 Slim fit 35/36-45/46

6900 Ladies fit 34-50

Two ply-skjorta i högsta kvalité med dubbeltvinnade 
bomullsgarner som gör skjortan extra mjuk och ger fin 
lyster i tyget. Strykfri vilket gör den till en perfekt skjorta 
att resa i eller för mässor och möten på kontoret.  

7110 Classic fit 41/42-49/50

7113 Contemporary fit 37/38-45/46

7115 Slim fit 37/38-43/44

8110 Ladies fit 34-50

Stilren rutig skjorta i 100% strykfri bomull. En 
mycket lättskött skjorta med fin färglyster. 

Lättskött    Slitstyrka    Mjukhet 

Lättskött    Slitstyrka    Mjukhet 

Lättskött   Slitstyrka   Mjukhet 

Ljusblå 
(21) 

Vit 
(00)

Marin-
blå (27) 

Ljusblå 
(21) 

Grå 
(11) 

Marin-
blå (27) 

Ljusblå 
(21) 

Vit 
(00)

Svart
(99) 



18050 Herr slipover bomull S-4XL

18055 Dam slipover bomull 34-50

Finstickad pullover i v-hals, tillverkad i 
mjuk bomull med rejäla muddar i 
nederkant och ärmslut som håller 
passformen mycket bra. Perfekt att 
bära över våra skjortor. 

18060 Herr slipover merino S-4XL

18065 Dam slipover merino 34-50

Finstickad pullover i v-hals i 100% 
merinoull. Merinoull är en extra mjuk och 
fin ull som inte sticks och som även 
värmer de som är frusna lite extra. Ull är 
naturligt antibakteriellt och kan med 
fördel vädras istället för att alltid tvättas.

Marin-
blå (27) 

Svart
(99) 

Grå 
(11) 

Svart
(99) 

Grå 
(11) 

Lättskött    Slitstyrka    Mjukhet 

Lättskött    Slitstyrka    Mjukhet 

5760 Classic fit 37/38-49/50

5763 Contemporary fit 37/38-49/50

5765 Slim fit 35/36-45/46

6760 Ladies fit 34-50

Twillskjorta i blandvara med 20% 
polyester. Perfekt allroundskjorta både 
för kontoret och för dem som arbetar 
lite mer fysiskt som vill ha en lättskött 
och slitstark businessskjorta. 

Lättskött    Slitstyrka    Mjukhet 

Vit 
(00)

Svart
(99) 

Ljusblå 
(21) 



5085 Classic fit  37/38-49/50

5087 Contemporary fit 37/38-49/50

5090 Slim fit 35/36-45/46

6085 Ladies fit 34-50

Skjorta i blandvara bomull/polyester. 
Polyestern gör skjortan slitstark och håller 
färg väldigt bra. Klarar 60 graders tvätt och är 
därför utmärkt till restaurang- och hotellper-
sonal eller andra serviceyrken.

5740 Classic fit  37/38-49/50 

5743 Contemporary fit 37/38-49/50

5745 Slim fit 35/36-45/46

6740 Ladies fit 34-50

Plaggtvättad oxfordskjorta i mjuk 
egyptisk bomull. Vävd i en grövre 
oxfordväv vilket gör den slitstark. En 
mycket bekväm skjorta som ger ett 
avslappnat men ändå välklätt intryck. 

5790 Classic fit 37/38-49/50

5793 Contemporary fit 37/38-49/50

5795 Slim fit 35/36-45/46

6790 Ladies fit 34-50

Denimskjorta i bomullstwill som är plaggtvät-
tad för att få fram en mjuk och avslappnad 
look i tyget. En perfekt casualskjorta som blir 
snyggare efter varje tvätt. 

Vit 
(00)

Svart
(99) 

Lättskött   Slitstyrka   Mjukhet 

Marin-
blå (27) 

Vit 
(00)

Svart
(99) 

Ljusblå 
(21) 

Mörk-
blå (27) 

Ultra 
ljusblå 
(20)

Ljusblå 
(21) 

Lättskött    Slitstyrka    Mjukhet 

Lättskött    Slitstyrka    Mjukhet 



7130 Classic fit  41/42-49/50

7133 Contemporary fit 37/38-45/46

7135 Slim fit 37/38-43/44

8130 Ladies fit 34-50

Strykfri twillskjorta i 100% bomull som 
lagerförs i fem färger. Klassisk businesskjorta 
som är mjuk och mycket lättskött. Perfekt 
skjorta för kontorspersonal eller mässa. 



www.ernstalexis.se


