
kevät   
KESÄ2023
Suositushinnat alv. 0%.  

Monikäyttöinen paitatakki 
jämäkästä canvas-kankaasta.

Materiaali: 100% puuvilla
Värit: Black, Light Olive 
Koot: miehet XS-3XL, naiset XS-3XL
Tuotekoodi: NAPA-M, NAPA-L

89,90 € / kpl

napa 



timberlake
Kevyt ja lämmin sherpa-takki trendik-
käällä leikkauksella. Paksunukkainen 

kangas on hengittävä, eristää hyvin 
 lämpöä ja kuivaa nopeasti.  

Materiaali: 100% kierrätyspolyesteri
vuori 100% polyesteri
Värit: Olive, Dark Navy

Koot: miehet S-3XL, naiset XS-2XL
Tuotekoodi: TIMB-M, TIMB-L 

79,90 € / kpl



Bombertakki klassisella leikkauksella. 
Kierrätyspolyesterikankaassa vettä- 
hylkivä Bionic Finish® ECO -pinnoite.

Materiaali: 100% kierrätyspolyesteri
Päällyskankaan TPU 3000/3000 

Värit: Dark Navy
Koot: miehet S-4XL, naiset XS-3XL

Tuotekoodi: BLEE-M, BLEE-L

bleecker

97,00 € / kpl



williamsburg
Suosittu, laadukas huppari metallisella YKK vetoketjulla
ja nahkaisilla yksityiskohdilla. Laadukkaassa kankaassa 

on sisäpuolelta pehmeäksi harjattu pinta. 

Materiaali: 70% orgaaninen kampapuuvilla, 
30% polyesteri, kangas on kahdesti värjätty

resorit 95% puuvilla, 5% elastaani 
Värit: Indigo, Black, Navy, Grey Melange, Olive

Koot: miehet S-4XL, naiset XS-3XL
Tuotekoodi: WILL-M, WILL-L 

brownsville
Ylellinen huppari pehmeästä luomupuuvilla-

sekoitteesta. Kudotut kiristysnauhat ja 
vuorattu huppu. Laadukkaassa kankaassa 
on sisäpuolelta pehmeäksi harjattu pinta. 

Materiaali: 70% orgaaninen kampapuuvilla, 
30% polyesteri, kangas on kahdesti värjätty

resorit 95% puuvilla, 5% elastaani 
Värit: Black, Navy, Grey Melange

Koot: miehet S-4XL, naiset XS-3XL
Tuotekoodi: BROW-M, BROW-L 

67,00 € / kpl

59,90 € / kpl



clearwater
Tiheäneuloksinen tekninen pikeepaita, 
leikkaukseltaan sama kuin Harvard. Paidan 
materiaali on pehmeä, ryppyyntymätön ja 
kuivaa nopeasti (quick dry).

Materiaali: 100% polyesteri
Värit: Black, Navy, White
Koot: miehet S-4XL, naiset XS-3XL
Tuotekoodi: CWAT-M, CWAT-L 

HARVARD
Klassinen ja tyylikäs pikeepaita, jossa 

vartalonmyötäinen leikkaus. Saatavilla 
myös v-pääntiellä (Harvard V-neck).

Materiaali: 95% orgaaninen 
kampapuuvilla, 5% elastaani 

Värit: White, Sky Blue, Indigo Blue, 
Navy, Dark Navy, Charcoal, Olive, Black

Koot: miehet S-4XL, naiset XS-3XL
Tuotekoodi: HARV-M, HARV-L

HAVN-M, HAVN-L

39,90 € / kpl

34,90 € / kpl



Ylellisestä pikeeneuloksesta valmistettu 
pitkähihainen stretch-paita. Monipuolinen 
puuvilla-elastaanikangas sopii hyvin erilaisiin 
tilaisuuksiin. 

Materiaali: 95% orgaaninen kampapuuvilla,
5% elastaani 
Värit: Black, White
Koot:  miehet S-3XL, naiset XS-3XL
Tuotekoodi: KING-M, KING-L 

kingston

59,90 € / kpl

Pitkähihainen pikeepaita, jossa 
nappikaulus ja rannekkeelliset hihat. 

Pikee on valmistettu miellyttävästä 
puuvilla-elastaanisekoitteesta.

Materiaali: 95% orgaaninen 
kampapuuvilla, 5% elastaani
Värit: White, Navy, Dark Navy, 

Black, Charcoal, Olive
Koot: miehet S-3XL, naiset XS-3XL

Tuotekoodi: CARL-M, CARL-L

carlington

59,90 € / kpl



rochester
Klassinen Oxford-paita laadukkaasta 
kampapuuvillasta. Nappikaulus, kangaslenkki 
kaarrokkeessa, käärittävät hihat, kaarrettu 
helma ja kontrastiväriset yksityiskohdat.

Materiaali: Merseroitu 100% puuvilla
Värit: White, Light blue, 
White/Light blue (raidall.), Ocean blue 
Koot: miehet XS-4XL (modern fit ja slim fit)
naiset XS-3XL
Tuotekoodi: ROCH-M, ROSF-M, ROCH-L

63,90 € / kpl

cambridge
Pelkistetyn tyylikäs Cambridge-collegetakki 
mukavasta luomupuuvillasekoitteesta. 
Hillitty muotoilu ja elegantit yksityiskohdat. 
Sisäpinta on harjattu ylellisen pehmeäksi.

Materiaali: 70% orgaaninen kampapuuvilla, 
30% polyesteri, kangas on kahdesti värjätty
Värit: Black, Navy, Grey Melange
Koot: miehet S-4XL, naiset XS-3XL
Tuotekoodi: CAMB-M, CAMB-L 

67,00 € / kpl



www.nimbusnordic.com

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT 
Nimbuksen tavoitteena on toteuttaa tuotantoketjut mahdollisimman vastuullisesti ja eettisesti. Esitteen tuotteilla on alla 
olevia laatustandardeja ja sertifikaatteja: 

OEKO-TEX® STANDARD 100

OEKO-TEX® STANDARD 100 on yksi maailman tunnetuimmista 
tekstiilistandardeista. Standardin mukaan valmistetuissa teks-
tiileissä on korkea tuoteturvallisuus ja luotettavuus. Esimerkiksi 
tuotteen pH arvot ja haitallisten aineiden pitoisuudet (mm. 
torjunta-aineet ja raskasmetallit)  eivät ylitä standardin vaatimia 
raja-arvoja.

REACH

REACH-asetus on Euroopan unionin säädös, jonka tavoitteena on 
parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua kemikaalien 
mahdollisesti aiheuttamilta riskeiltä ja tehostaa EU:n kemikaali-
teollisuuden kilpailukykyä. REACH on kirjainlyhenne englannin-
kielisistä sanoista, jotka tarkoittavat kemikaalien rekisteröintiä, 
arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Nimbuksen käyttämät

OCS

Orgaanisen sisällön standardi (OCS) on kansainvälinen, vapaa-
ehtoinen standardi joka tarjoaa valvontaketjun materiaalien alku-
perälle. Sertifikaatin valvoo, että materiaalin tuottaja on kansain-
välisesti tunnistettujen luomustandardien mukainen. Standardia 
käytetään orgaanisesti kasvatetun raaka-aineen vahvistamiseen 
koko tuotantoketjun läpi: tuottajalta 
lopulliseen tuotteeseen saakka. 

SERTIFIOITU ORGAANINEN PUUVILLA

Orgaaninen, eli luomupuuvilla on kasvatettu ilman synteettisiä 
torjuntaianeita, keinotekoisia lannoitteita ja muita myrkyllisiä kemi-
kaaleja. Tiukat säädökset määrittävät myös miten puuvillaa tulee 
kasvattaa, jotta se voidaan sertifioida orgaaniseksi. 
Luomupuuvillaa ei esimerkiksi voida kasvattaa
geneettisesti muunnelluista siemenistä.

AMFORI BSCI

Amfori, eli Eurooppalaisten yritysten liitto, on johtavia avoimen ja 
vastuullisen kaupan järjestöjä. BSCI (Business Social Compliance 
Initiative) on Amforin perustama vastuujärjestelmä yritysten 
tehtaille. Amforin jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan 
järjestön missiota edistää vaurautta, luonnonvarojen vastuullista 
hyödyntämistä ja globaalia vapaata kauppaa. Amfori auttaa sen 
jäseniä tavoittelemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 
täyttämistä. Tällä hetkellä Nimbuksen tuotteista yli 90% valmis-
tetaan Amforin auditoimilla tehtailla.

tavarantoimittajat  ovat velvoitettuja täyttämään 
Euroopan parlamentin säädöksen mukaiset 
vaatimukset (190/2006/REACH Appendix XVII).

KIERRÄTYSPOLYESTERI 

Kierrätyspolyesteri (rPET) on valmistettu kierrätetystä muovi-
materiaalista, yleensä muovipulloista, pakkausmateriaaleista 
ja tekstiilijätteestä. Muovimateriaali sulatetaan ja
kehrätään uudeksi polyesterikuiduksi. 

BIONIC FINISH® ECO

BIONIC-FINISH ECO on ekologinen, vedenpitävä pintakäsittely, 
joka sopii hyvin ulkovaatetukselle. Käsittely kestää pesun, 
eikä vaikuta tuotteen hengittävyyteen. 


