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Modell 300
Lättburen hatt med formbart brätte.
Sys i 3-skikt med yttertyg,
avskärmningsväv och foder.
Färg svart, marinblå, brun, grön eller
vinröd i poplin eller viskos/bomull
Linne i naturfärg, marinblå och grågrönt.
Manchester i mörkbrun, guldbrun,
beigebrun
Jeanstyg i marinblå eller ljusgrönt
Ylletyg i svart eller grått
Mät huvudomfång vid beställning

Modell 315
Keps med fyllig kulle som kan
formas i egen stil. Sys i 3-skikt och
i färg: Brun, guldbrun, beigebrun
manchester
Marinblå jeanstyg
Svart eller Grått ylletyg

Modell 311
Keps i slät modell. Sys i 3-skikt och
yttertyg i Marinblå eller ljusgrönt
jeanstyg
Brun, guldbrun eller beigebrun
manchester
Svart eller gått ylletyg
Modellen kan även sys med
nerfällbara öronskydd
Mät huvudomfång vid beställning.
.
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Modell 312
Mössa i ett skikt avskärmningstyg
som kan användas som
bäddmössa då den är mjuk, luftig
och formbar med resår i kanten.
Färg vit, naturvit

Mod 313 i samma modell som
312 med resår i kanten men
har ett färgat yttertyg i mjukt
skjorttyg som lätt kan vikas
och användas både dag och
natt.
Färg i blå, svart, beige, grön
m.fl.
HUVUD AXELSKYDD Mod. 501
Kapuschong med axelskydd i
Naturell med visir i Daylite.
Dragsko i framkanten och knäppning
med knappar fram.
Kombinera gärna med bäddskydd,
mod 500, och få en heltäckande"
Faradays bur" på smidigt och enkelt
sätt.

Huvud nät runt ansikte och huvud.

Huvud nät runt ansikte och huvud.

Mod 318.A Sys i Swiss Shield Daylite med
resår i nedkanten. Bär gärna hatt eller keps
under.

Mod 318.B. Sys även i Bobinett som är
polyester med silverbeläggning med resår i
nedkanten. Bär gärna hatt eller keps under.
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