CTH ERICSON OF SWEDEN
HEADWEAR SINCE 1885

CTH Ericson of Sweden

STUDENTMÖSSOR

Uppsala

Lunda

Klassisk

Klassisk

Lyx

Lyx

Svart strimmel, vit kulle och blågult foder. Finaste sammet och
rem i imitationsläder.
Svart strimmel, vit kulle och blågult foder. Vattenavstötande
sammet och rem i äkta läder.

Marinblå strimmel, vit kulle och rött foder. Finaste sammet och
rem i imitationsläder.
Marinblå strimmel, vit kulle och rött foder. Vattenavstötande
sammet och rem i äkta läder.

Blågult foder - standard Uppsala

Rött foder - standard Lunda

Läderskärm - tillval
Lackskärm - standard

Silverfärgad kokard - tillval
Blågul kokard - standard

Vitt foder - tillval Uppsala och Lunda

Rosa foder - tillval Uppsala och Lunda

Silverbrodyr, silverfärgad kokard,
rött programband

Guldbrodyr, guldfärgad kokard,
royalblått programband

Guldbrodyr, guldfärgad kokard med röd programfärg, guldfärgat programband

Silverbrodyr, silverfärgad kokard med royalblå programfärg, silverfärgat programband

I Sverige är det två modeller av studentmössor som dominerar:
Uppsala och Lunda. Uppsala används i hela Sverige och Lunda
främst i södra Sverige. Kullen på Uppsala är större i diametern
och något lägre än Lunda. Dessutom är skillnaden att Uppsala
har blågult foder och Lunda har rött foder som standard. Det går
även att välja till vitt alternativt rosa foder till bägge modellerna.
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Brodyr bak på strimmeln

Brodyr fram

Dekoration

Program och färger

1. Brodyr fram. Guld- eller silvertext.

Royalblå

Marinblå

Ekonomi, Samhällsvetenskap, Humanist, IB

Teknik

Grå

Grön

Bygg, El, Fordon, Energi, Industri

Naturvetenskap, Naturbruk

Röd

Vinröd

Handel

Barn & fritid, Omvårdnad, Restaurang & livs.

Rosa

Lila

Frisör, Hantverk

Estet

2. Brodyr bak på strimmeln. Guld- eller silvertext.
3. Brodyr bak på kullen. Vit text.
4. Strimmel. Brett sammetsband.
Svart, marin, grön eller vinröd.
5. Programband. Tillval med er programfärg.
Smalt programband placerat i överkant av strimmeln.
6. Kokard. Som standard ingår en blågul kokard.
Som tillval finns kokard med guld- respektive silverrosett 		
med valbar programfärg i mitten.
7. Rem. Till lyxmodellen används äkta läder och till den
klassiska modellen används imitationsläder.
8. Foder. Standard för Uppsalamodellen är blågult foder
och till Lunda är det rött foder. Som tillval går det att välja
vitt respektive rosa foder.
9. Skärm. Som standard ingår en svart lackskärm.
Som extra tillval går det att välja en svart läderskärm.

Headwear since 1885
CTH Ericson är ett företag med anor. Redan år 1885 lades grunden till företaget. Genom
åren har åtskilliga studentmössor och andra huvudbonader levererats ut från Borlänge.
CTH Ericson drivs idag som ett litet familjeföretag där vi alla är angelägna om att ge bästa
tänkbara service till våra kunder. Vi vill också så långt som möjligt hålla fast vid traditioner
om hur en studentmössa ska se ut, samtidigt som vi vill erbjuda dagens studenter olika
alternativ för att göra mössan så individuell som möjligt.

Så här beställer ni
Kontakta oss på CTH Ericson för beställning av provmössor. Med hjälp av provmössorna kan
ni i lugn och ro prova ut er storlek och bestämma modell. Provmössorna behåller ni tills
alla i klassen har provat ut sin storlek. CTH står för alla frakter av provmössor till klasser.
När alla har provat ut storlek och bestämt sig för modell så beställer ni era mössor på
vår hemsida www.cthericson.se. En elev i varje klass är ansvarig för att beställningen är
komplett. Observera att en bekräftelse alltid skickas ut till ansvarig beställare. Detta är
beviset på att studentmössorna är beställda.
När studentmössorna är tillverkade och betalda skickas de till överenskommen adress.
Observera att leveranstiden för studentmössor med brodyr är upp till åtta veckor från det
att ni tagit emot bekräftelsen.
Var gärna ute i god tid med er beställning. Det hjälper oss att ge er bästa tänkbara service!

Beställning och mer info på www.cthericson.se

Box 40, SE- 781 21 Borlänge, Sweden
Tel +46 243 211 890, Fax +46 243 219 576
cth@cthericson.se, www.cthericson.se

