Het T-shirt de LEM4500 is gemaakt van gekamde katoen,
dezelfde topkwaliteit als de iTee van Lemon & Soda. Dit T-shirt is dan ook zeer
geschikt als werkkleding en onderdeel van onze 5-delige workwear-lijn.
Het T-shirt is ook verkrijgbaar in de grote maten, S t/m 6XL, en in de 10 L&S
Workwear kleurcombinaties. Dit T-shirt is ook goed te combineren met de
uni-kleuren van de iTee, LEM1111 for him en LEM1112 for her.
Hierdoor kunt u zelf uw ideale bedrijfskledingpakket samenstellen.

RED / BLACK

DARK NAVY / PEARL GREY

FOREST GREEN / BLACK

PEARL GREY / BLACK

BLACK / ORANGE

BLACK / LIME

BLACK / PEARL GREY

ROYAL BLUE / BLACK

WHITE / PEARL GREY

WHITE / DARK NAVY

T-SHIRT
WORKWEAR SS
LEM4500
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 6XL
100% combed cotton --- single jersey
180 (white 170)
- Processed with European chemical
- Twist control
- Bio-washed
- No-pilling
Price:
10/50
S-M-L-XL-XXL
Regular fit
3XL-4XL-6XL

€ 11,35
€ 11,95

WHITE / PEARL GREY

ROYAL BLUE / BLACK

DARK NAVY / PEARL GREY

FOREST GREEN / BLACK

PEARL GREY / BLACK

LEM4600

De LEM4600 is een contrast poloshirt gemaakt in een degelijke
katoen/polyester kwaliteit die tegen een stootje kan en hierdoor is het goed
geschikt voor bedrijfskleding van verschillende beroepsgroepen. De polo heeft
een groot pasbereik en is, net als het T-shirt, in de maten S t/m 6XL verkrijgbaar.
Het poloshirt heeft ook een eigentijdse pasvorm met extra lengte voor een
prettig draagcomfort tijdens het werk. Ook dit model van de workwear-lijn is
verkrijgbaar in de 10 bekende L&S Workwear kleurcombinaties.

RED / BLACK

BLACK / LIME

WHITE / DARK NAVY

POLOSHIRT
WORKWEAR SS
LEM4600
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 6XL
35% combed cotton - 65% polyester --double Lacoste piqué
240 (white 220)
- Washable at 60°
10/35
Regular fit
Price:
Longer length

BLACK / ORANGE

BLACK / PEARL GREY

S-M-L-XL-XXL € 16,87
3XL-4XL-6XL € 17,74

De ronde hals sweater LEM4750 is een comfortabele en trendy sweater.
Door de contrastkleuren, de pasvorm met langere achterkant en de kwalitatief
uitstekende 280 grams sweat is dit een nette workwear sweater.
Net als de polosweater heeft de crewneck sweater ook elasthan
in alle boorden, waardoor de stretch behouden blijft. Ook de crewneck sweater
is te bestellen in de 10 mooie L&S Workwear kleurcombinaties, waardoor er
altijd wel een kleur bij zit die aansluit op de huisstijl van uw bedrijf.

WHITE / PEARL GREY

DARK NAVY / PEARL GREY

FOREST GREEN / BLACK

PEARL GREY / BLACK

BLACK / ORANGE

RED / BLACK

ROYAL BLUE / BLACK

WHITE / DARK NAVY

SWEATER
WORKWEAR
LEM4750
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 6XL
65% cotton - 35% polyester --- sweat
280 (white 270)
- Rounded longer length back hem
- Elasthan in the cuffs, collar and hem
6/24
Price:
Regular fit

BLACK / LIME

BLACK / PEARL GREY

S-M-L-XL-XXL € 23,11
3XL
€ 25,45
4XL-6XL
€ 27,58

WHITE / PEARL GREY

DARK NAVY / PEARL GREY

FOREST GREEN / BLACK

PEARL GREY / BLACK

BLACK / ORANGE

royal blue / BLACK

RED / BLACK

WHITE / DARK NAVY

Een comfortabele workwear polosweater is de LEM4700.
Deze is gefabriceerd in de vertrouwde sweatkwaliteit van Lemon & Soda
met elasthan in de boorden, kraag en waistband. Mede door de kwaliteit, maar
ook door de pasvorm met extra lengte zullen uw werknemers deze polosweater
graag dragen. Evenals het T-shirt, poloshirt en crewneck sweater
is de polosweater in 10 L&S Workwear kleurcombinaties verkrijgbaar.

POLOSWEATER
WORKWEAR
LEM4700
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 6XL
65% cotton - 35% polyester --- sweat
280 (white 270)
- Elasthan in the cuffs, collar and waistband
6/24
Regular fit

BLACK / LIME

BLACK / PEARL GREY

Price:
S-M-L-XL-XXL € 25,03
3XL
€ 27,58
4XL-6XL
€ 31,20

WHITE / PEARL GREY

RED / BLACK

ROYAL BLUE / BLACK

DARK NAVY / PEARL GREY

WHITE / DARK NAVY

JACKET
sOftshell
WORKWEAR
Als u op zoek bent naar een ideaal jack voor het werk in de buitenlucht,
dan is de LEM4800 daar uitermate geschikt voor. Deze is gemaakt van
een zware kwaliteit softshell (8000mm breathable 5000gr/m2/24H).
De softshell jas is winddicht en waterafstotend waardoor uw werknemers
in weer en wind beschermd zijn. De jas is mooi uitgewerkt en heeft
bijvoorbeeld voldoende zakken met rits, reflecterende biezen en een YKK-rits.
Deze is verkrijgbaar in de 8 basic L&S Workwear kleurcombinaties
in de maten S t/m 6XL.

FOREST GREEN / BLACK

BLACK / PEARL GREY

PEARL GREY / BLACK

LEM4800
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 6XL
96% polyester - 4% spandex --- softshell
320
- The best way for decorating this fabric is embroidery
- For printing please use inks which are specifically
formulated for polyester content fabrics to prevent
migration of the fabric dyes into the inks
- One chestpocket and two pockets with zipper
- YKK frontzipper
- Reflective piping
- Inside pocket mesh lining
5/15
Price:
Regular fit
S-M-L-XL-XXL € 63,79
3XL-4XL-6XL € 65,92

LEMON & SODA WORKWEAR COLLECTION

