
Agrosofens kollektion 

Overall 
Tvåfärgad klubboverall med lätt borstad yta. Jackan 

har elastiska avslut och hel dragkedja och byxan har 

elastiska avslut med dragkedja. 

Material: yttertyg 100% polyester, foder 100%

polyestermesh 

Fickor: jackan har två framfickor med dragkedja och 

byxan två fickor med dragkedja. 

Färg: marinblå/vit med svart logga på ryggen 

Storlekar: 110/120, 130/140, 150/160, XS-XXL 

 

Hundförarväst 

Material: yttertyg i 65% polyester och 35%

bomullstwill, foder (halva ryggen) i mesh. 220 g/m2. 

Fickor: rymliga fickor fram, handvärmarfickor i sidan, 

stor rymlig ryggficka, två fickor på insidan 

D-ring på framsidan 

Färg: beige med svart logga på ryggen 

Storlekar: S-XXL 



Softshelljacka 

Vattenavvisande 2-lagers softshelljacka i herr– och 

dammodell. Ånggenomsläpp 3000 mvp. Snabb-

torkande och med god andasförmåga. 

Material: yttertyg  93% polyester 7% spandex,  

foder 100% polyester sportmesh. 200 g/m2. 

Fickor: två sidofickor med dragkedja, en bröstficka 

med dragkedja. 

Färg: silvergrå (ljus) med svart logga på ryggen 

Storlekar herr: XS-3XL 

Storlekar dam: XS-XL 

 

Sweatshirtjacka med huva 

Sweatshirtjacka i herr– och dammodell med borstad 

insida samt strukturstickning på utsidan. Huvan och 

dragkedjan är dekorerad med piping. Vit kontrastfärg 

på insidan av huva, piping, rand på mudd samt  

dragkedja. 

Material: 80% polyester 20% bomull med fukt-

transporterande förmåga. 300 g/m2. 

Färg: pistolgrå med vit logga på ryggen 

Storlekar herr: S-XXL 

Storlekar dam: 36/S-42/XL 

 

Keps 

Keps med förstärkt front, sandwichskärm och piping 

på skärm. Justerbar med kardborrspänne. 

Material: borstad kraftig bomullstwill 

Färg: Vit med grå detaljer samt svart logga 



T-shirts 

T-shirts av bra kvalitet i unisexmodell. 

Material: 100% förkrympt kammad bomull. 

Dubbel krage med elastan. 155-160 g/m2. 

Färger: vit, solgul, blodapelsin, mörkröd,  

ljusgrön, mörklila, marinblå, pistolgrå. 

Svart rygglogga på vit, solgul, blodapelsin 

och ljusgrön T-shirt. Vit rygglogga på mörk-

röd, mörklila, marinblå och pistolgrå T-shirt. 

Storlekar: XS-XXL (vit och marinblå: XS-6XL). 

De är relativt stora i storleken (ej slimmad 

modell). 

 

Hundreflexväst 

Reflexväst för hundar med reflexband på  sidorna och 

runt halsen. Reglering av storleken med hjälp av  

kardborrband vid hals och på sidan. 

Material: nylon 

Färger: neongul med svart logga på ryggen 

Storlekar: M, L  

M passar tex Glada, Gnista och Tuva, men är för liten för Toppen. 

L passar tex Tico men är för stor för Toppen. 

För hundar i Toppens storlek kan en mellanstorlek special-

beställas. Prover kommer att finnas tillgängliga på Klanhelgen för 

de som vill beställa i efterhand. Har ni frågor kring storlekarna 

hör av er till sussie@stiers.se 



 

Dummyväska 

Huvudutrymme med platt botten. Extraficka 

och organizerfinesser. Justerbar axelrem med 

axelskydd. 

Material: Polyester 600d 

Färg: Svart och orange med svart logga på 

locket 

Mått: 34 x 28 x 11,5 cm (bredd x höjd x djup) 

 

Termos 

0,5 liter ståltermos i kompakt design med bra 

kyl– och värmeegenskaper. 

Färg: stålborstad med svart logga 

Campingstol 
Ihopfällbar stol med drickhållare. Levereras 

med axelrem. 

Färg: Svart med vit logga på baksidan av rygg-

stödet 

Mått: 52 x 90 x 52 cm (sitsbredd x höjd x djup) 



Storlek Bröstvidd i cm Midjemått i cm 

110/120 57-62 54-57 

130/140 63-72 58-62 

150/160 73-80 63-67 

Storlek Bröstvidd i cm 

S 97 

M 104 

L 112 

XL 119 

XXL 127 

Hundförarväst 

OBS! Måtten gäller kroppsstorlek, dvs inte västens mått. 

Mät över bröstkorgen: placera måttbandet över ryggen, under 

armarna och sedan över största delen av bröstkorgen. 

Barnoverall 

OBS! Måtten gäller kroppsstorlek, dvs 

inte overallens mått. 

Måttabeller 

Softshelljacka 

OBS! Måtten gäller kroppsstorlek, dvs inte 

jackans mått. 

Mät över bröstkorgen: placera måttbandet 

över ryggen, under armarna och sedan 

över största delen av bröstkorgen. 

Herrstorlek Bröstvidd i cm 

XS 86 

S 97 

M 104 

L 112 

XL 117 

XXL 122 

3XL 127 

Damstorlek Bröstvidd i cm 

XS 76-81 

S 81-86 

M 86-91 

L 91-97 

XL 97-102 

Sweatshirtjacka med 

huva 

OBS! Måtten gäller kropps-

storlek, dvs inte jackans 

mått. 

Herrstorlek Bröstvidd 

i cm 

Midjemått 

i cm 

S 94-97 82-85 

M 98-101 86-89 

L 102-105 90-93 

XL 106-109 94-99 

XXL 110-113 100-104 

Damstorlek Bröstvidd 

i cm 

Midjemått 

i cm 

Höftmått 

i cm 

S 82-85 67-69 92-95 

M 86-89 70-73 96-98 

L 90-93 74-77 99-101 

XL 94-97 78-81 102-104 

Storlek Omkrets 

över bröst 

i cm 

Inner-

bensmått 

i cm 

Byxans midje-

mått i cm (med 

och utan töjning) 

Rygglängd 

i cm 

Ärmlängd   

i cm (nacke

-ärmslut) 

XS 118 76 64-102 63 98,5 

S 124 78 70-108 65 102 

M 130 80 76-114 67 105,5 

L 136 82 82-120 69 109 

XL 142 84 88-126 71 112,5 

XXL 148 86 94-132 73 116 

Vuxenoverall 

OBS! Måtten gäller overallens 

mått, dvs ej kroppsstorlek. 


