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BACKTEE 
VINTERKLAR
Det er vigtigt at have styr på golftøjet i 
de kolde efterårs- og vintermåneder. 
Backtee giver derfor et bud på en god 
kollektion i de kolde måneder.

Vandtæt  
Termobukser
Backtee´s nye vandtætte termobukser 
med 4-way stretch og fleecefoer. Buksen er 
fremstillet i strækbart materiale, der giver 
dig optimal bevægelsesfrihed og kom-
fort. Flexfit talje giver en fleksibel talje. 
Bukserne er vind- og vandtætte og har 
et vandsøjletryk på W/P 8000. Tapede 
sømme. En uundværlig buks til en dag 
på golfbanen i vinterhalvåret. 

Fås i 2 benlængder 31” og 34” til  
herrer og størrelse 34-48 til damer. 
Pris: 799 kr. 

First Skin  
Turtleneck 
Smart og lækker first skin, som er 
et super komfortabelt basis-lag til 
golf. First skin er fremstillet i et let, 
svedtransporterende og strækbart 
materiale, som holder dig tør, varm 
og komfortabel. Trøjen er desuden 
designet med lav krave og har en 
god, tætsiddende pasform som gør 

den perfekt til at være det inderste 
lag i dit outfit. Det er et must-have 
produkt, som kan bruges året rundt. 

Fås i sort og hvid. Str. S-3XL til  
herrer og XS-3XL til damer. 
Pris: 399 kr. 

Herre Performance 
Midlayer 
Sporty midlayer golfjakke. Tyndt og let 
materiale, der er skabt til at være det 
bedste mellemlag, man kan bruge, 
og som holder dig tør og varm 
under fugtige og kolde forhold. 
Stretchfibre gør tøjet strækbart, 
giver bedre pasform, frihed og be-
vægelse, fastholder tøjets form 
og er nemt at pleje. 

Fås i sort og navy. Str. S-XXXL 
Pris: 799 kr. 

Herre Quilted  
termo Cap 
Varm og behagelig Quiltet termo cap til de meget 
kolde og blæsende dage på golfbanen. Kan 

bruges som en cap eller 
slås ned omkring øre og 

nakke efter behov. 
Onesize.

Pris: 149 kr. 

Dame Quilted termo Cap 
Dame fleece kasket med en quiltet top og Back-
tee broderi på højre side. Fleece-kvaliteten af 
bunden af hætten sikre dig den varme du har 
brug for i koldt vejr. En strop på bagsiden mulig-
gør individuel tilpasning. Onezise.

Pris: 149 kr. 

BACKTEE 
Thermal 
Mittens 
Backtee termo 
vante til de meget 
kolde og blæ-
sende dage på 

golfbanen. På van-
tens inderside er 

der en velcro åbning, 
så den kan sættes fast 

på vognen mens du tager dit slag. 
Regulerbar snoretræk. Onesize

Pris: 249 kr. 

BACKTEE 
Thermal 
Sock 
BACKTEE Thermal Sock er 
med til at holde varmen på 
fødderne i de kolde efterår 
og vinter måneder. 

Str. S-M-L 
Pris: 59 kr. 
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