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All weather
Klaar voor de winter! En de zomer... én de herfst... én de lente.
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U werkt het hele jaar door buiten. U heeft geen
gezellig, droog en warm kantoor. Elke dag trotseert u de weersomstandigheden. Vriestemperaturen, stortregens, ijskoude wind en sneeuw
in de winter, schroeiende hitte en een brandende zon in de zomer - u heeft het allemaal al
meegemaakt. Betrouwbare werkkleding is dus
geen luxe, maar een absolute noodzaak.
Ons uitgebreid waterdicht gamma beschermt
u in elk seizoen en in alle weersomstandigheden. Van waterdichte jassen en warme fleeces
tot ademende T-shirts met UV-bescherming en
comfortabel ondergoed. Hier vindt u alles wat
u nodig heeft om het hele jaar door klaar te
zijn voor alle weersomstandigheden.

In sommige streken kan het weer snel omslaan,
zodat u veelzijdige uitrusting nodig heeft die
aan verschillende omstandigheden kan worden
aangepast. Als Belgisch bedrijf zijn we maar
al te goed vertrouwd met wispelturig en grillig
weer en dus weten we ook hoe we hiermee
moeten omgaan. We ontwikkelden verschillende veelzijdige producten en kledingsystemen
(zoals ons verwisselbaar voeringsysteem) die
eenvoudig aan veranderende weersomstandigheden kunnen worden aangepast.
Onze waterdichte kleding is zo comfortabel
en gemakkelijk te onderhouden dat u eraan
gehecht zal raken. Maar geen nood: u zal lang
kunnen genieten van onze kleding want deze
is ongelooflijk duurzaam.
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654ZA2LH2
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Bodywear
ONDERGOED - Fresh & Dry
»

»
»
»

Gamma

»
»

Uitstekend vochtdoorlatend: absorbeert zweet van de huid
snel en transporteert het naar de buitenzijde van het textiel
waar het kan verdampen. Het zweet kan dus ontsnappen
en de huid blijft droog.
Ademend.
Comfort van katoen gecombineerd met snel drogend polyester.
Hygiënisch en geurvrij: blijft fris omdat het geur-veroorzakende
kiemen elimineert.
Platte naden.
Eenvoudig te wassen en te onderhouden.

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.336 - 337)

Odars

Roja
16

»
»
»
»
»

100% SIO-Dry polypropyleen
Birdseye breisel
Gewicht: ± 130 g/m²
Aangepaste dwarsdoorsnede
van de vezel: Tetra Channel
Anti-bacteriële eigenschappen
499AA2MD6

500AA2MD6

Sierra

»
»
»
»

14

100% SIO-COOL® Comfort
Polyester
Interlock breisel
Gewicht: ± 130 g/m²
Aangepaste dwarsdoorsnede
van de vezel: Tetra Channel
Inherent anti-bacteriële
eigenschappen

ALL WEATHER

Verde
18

COMFORT

»

16

410AA2MC3

BODYWEAR

SIO-DRY

Nelson
19

411AA2MC3

OVERZICHT

19

413AA2MC3

ALL WEATHER

ONDERGOED - Warm & Dry
»
»
»

Gamma

»

Zeer goede thermische isolatie dankzij de speciale doorsnede van
VILOFT® hi-tech-vezels. Hierdoor worden veel meer luchtholtes in
het garen gecreëerd, die betere isolatie bieden tegen de koude.
Zeer zacht, luchtig, licht gevoel en waarborgt uitstekend comfort
voor de drager.
Goed vochtdoorlatend: het vocht wordt van de huid weggevoerd
en doorheen de stof naar buiten gebracht, zodat de huid droog en
comfortabel aanvoelt.
VILOFT®-vezels zijn 100% natuurlijk en biologisch afbreekbaar: ze
zijn gemaakt van eucalyptus-houtpulp uit beheerde plantages.

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.336 - 337)

Trapani

Terni
20

»
»
»
»
»

20

»
»
»
»

20

50% Viloft ® - 50% Polyester
Interlock breisel
Gewicht: ± 210 g/m²
Vezeldoorsnede:
vlakke, high-tech vezels
Viloft®: 100% natuurlijke vezels
2673A2MV4

2672A2MV5

Ferano

Montrose
21

»

Trento

2674A2MV4

21

100% SIO-Dry Polyester
Fleece: 1 zijde geruwd
Gewicht: ± 250 g/m²
Aangepaste dwarsdoorsnede
van de vezel: Tetra Channel
Anti-bacteriële eigenschappen
dankzij een speciale behandeling
511AA2MC4

OVERZICHT

513AA2MC4

BODYWEAR

ALL WEATHER
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Odars

Nieuw

499AA2MD6

T-shirt met lange mouwen
Goed ademende en vochtregulerende eigenschappen / Goed
thermisch isolerend / Zeer goed bestendig tegen vlekken /
Zachte katoen touch / Eenvoudig in onderhoud / Comfortabel /
Milieuvriendelijk / Plat gestikte decoratieve naden
Buitenkant:
» Ronde hals
» Lange mouwen
» Verlengd rugpand
» Gestikte naden
Stof:
Sio-dry: 100% polypropyleen, 130 g/m² (birds eye)
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» N02 Antraciet

500A (p.16)

Roja

Nieuw

500AA2MD6

Lange onderbroek
Goed ademende en vochtregulerende eigenschappen /
Goed thermisch isolerend / Zeer Zeer vlekbestendig / Zachte
katoen touch / Eenvoudig in onderhoud / Comfortabel /
Milieuvriendelijk / Plat gestikte decoratieve naden
Buitenkant:
» Gulp
» Elastiek in lenden
» Gestikte naden
Stof:
Sio-dry: 100% polypropyleen, 130 g/m² (birds eye)
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» N02 Antraciet

499A (p.16)

16
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ALL WEATHER

ODARS
499AA2MD6
ROJA
500AA2MD6

SIO-DRY

BODYWEAR
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SIERRA
410AA2MC3
NELSON
413AA2MC3

Sierra

410AA2MC3

T-shirt
Permanent anti-bacterieel effect dat geuren bestrijdt /
Goed gevoel / Transpiratie wordt afgevoerd / Houdt
uw huid droog / Zeer zachte stof / Reguleert de
lichaamstemperatuur
Buitenkant:
» Ronde hals
» Raglan mouwen
» Verlengd rugpand
Stof:
Sio-Cool® Comfort: 100% polyester; ± 130 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B72 Marineblauw

413A (p.19)
COMFORT

18

ALL WEATHER

BODYWEAR

SIO-COOL COMFORT

ALL WEATHER

Verde

411AA2MC3

T-shirt met lange mouwen
Permanent anti-bacterieel effect dat geuren bestrijdt / Goed gevoel /
Transpiratie wordt afgevoerd / Houdt uw huid droog / Zeer zachte stof /
Reguleert de lichaamstemperatuur
Buitenkant:
» Ronde hals
» Raglan mouwen
» Verlengd rugpand
Stof:
Sio-Cool® Comfort: 100% polyester; ± 130 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B72 Marineblauw

413A (p.19)

COMFORT

Nelson

413AA2MC3

Lange onderbroek
Permanent anti-bacterieel effect dat geuren bestrijdt / Goed gevoel /
Transpiratie wordt afgevoerd / Houdt uw huid droog / Zeer zachte stof /
Reguleert de lichaamstemperatuur
Buitenkant:
» Gulp
» Aparte enkelboord voor extra comfort
» Elastiek in lenden
Stof:
Sio-Cool® Comfort: 100% polyester; ± 130 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B72 Marineblauw

410A (p.18) - 411A (p.19)

COMFORT

SIO-COOL COMFORT

BODYWEAR

ALL WEATHER
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Trapani

Bestseller

2673A2MV4

T-shirt met lange mouwen

Terni

2672A2MV5

T-shirt
Onze beproefde ondergoedsets Trapani &
Trento vormen een perfecte onderlaag bij koud
weer. Ze zijn elastisch en zeer zacht voor uw
huid. Omdat ze warmte uiterst goed vasthouden
en zeer vochtdoorlatend zijn, voelt u zich altijd
warm en droog.
Buitenkant:
» Ronde hals
» Lange mouwen
» Gestikte naden
Stof:
50% Viloft® + 50% polyester; ± 210 g/m² (interlock)
Maten:
XS - XXXXL
Kleur:
» BS0 Blauw

2674 (p.20)

Trento

Bestseller

2674A2MV4

Lange onderbroek
Onze beproefde ondergoedsets Trapani & Trento vormen een perfecte
onderlaag bij koud weer. Ze zijn elastisch en zeer zacht voor uw huid.
Omdat ze warmte uiterst goed vasthouden en zeer vochtdoorlatend zijn,
voelt u zich altijd warm en droog.
Buitenkant:
» Gulp
» Aparte enkelboord voor extra comfort
» Elastiek in lenden
Stof:
50% Viloft® + 50% polyester; ± 210 g/m² (interlock)
Maten:
XS - XXXXL
Kleur:
» BS0 Blauw

2672 (p.20) - 2673 (p.20)

20

ALL WEATHER

BODYWEAR

CONFIDENCE
IN TEXTILES

511AA2MC4

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1112054

T-shirt met lange mouwen

Centexbel

Thermisch / Met anti-bacteriële behandeling / Aparte boord aan de pols
voor meer comfort / Goed gevoel / Transpiratie wordt afgevoerd / Houdt
uw huid droog / Reguleert de lichaamstemperatuur

Buitenkant:
» Ronde hals
» Raglan mouwen
» Verlengd rugpand
» Gestikte naden
Stof:
Sio-dry: 100% polyester (fleece) met antibacteriële
behandeling; ± 250 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» M22 Grijs

513A (p.21)

Montrose

513AA2MC4

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Lange onderbroek

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1112054

Thermisch / Met anti-bacteriële behandeling / Aparte boord aan de pols
voor meer comfort / Goed gevoel / Transpiratie wordt afgevoerd / Houdt
uw huid droog / Reguleert de lichaamstemperatuur

Centexbel

Buitenkant:
» Gulp
» Aparte enkelboord voor extra comfort
» Elastiek in lenden
» Gestikte naden
Stof:
Sio-dry: 100% polyester (fleece) met antibacteriële behandeling; ± 250 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» M22 Grijs

511A (p.21)

SIO-DRY

BODYWEAR

ALL WEATHER
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ALL WEATHER

Ferano

Thermische kleding

SWEATERS
Treviso

Glenwood
25

2691A2MV6

25

9853A2TX5

FLEECEJASSEN / VOERINGEN
Lauwers

Montana
26

26

Lindau
27

27

7472A2T01

352AA2HX2

7789A2T01

7805A2T01

Merida

Durango

Sherwood

Germo

32

612ZA2T01

22

Tarbes

ALL WEATHER

31

611ZA2T01

33

626ZA2TJP

THERMISCHE KLEDING

33

625ZA2G25

OVERZICHT

ALL WEATHER
Toro

Tortolas
29

442ZA2TJB

Pular
29

28

443ZA2TJB

449ZA2TJL

Pulco

Torreon

SOFTSHELLS
Piemonte
36

9834A2TU2

35

622ZA2TU2

Homes
35

624ZA2TU2

37

9934A2TU1

BODYWARMERS
Malin

Bernex
38

2300A2FC1

38

087AN2X32

OVERZICHT

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER

23

GLENWOOD
9853A2TX5
TOMAR
654ZA2LH2

24

ALL WEATHER

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER

Treviso

2691A2MV6

Pullover
Goede thermische isolatie / Goede vochtregulerende eigenschappen /
Snel drogend / Voelt zacht aan

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastische polsband
» Verlengd rugpand
» Gestikte naden
Stof:
Geruwd molton: 48% Viloft® + 48% polyester
+ 4% elasthane; ± 300 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» BS0 Blauw

Glenwood

9853A2TX5

Fleece sweater
Zachte fleecestof / Goede koudebescherming / Ademend /
Met anti-pilling behandeling

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met kinbescherming
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastiek in mouwuiteinde
» Gestikte naden
» Ruglengte 76 cm (L)
Stof:
Dubbelzijdige microfleece: 100% polyester; ± 160 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B68 Marineblauw
» M44 Grijs

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER

25

Montana

7472A2T01

Fleecejas
Zachte fleecestof / Goede koudebescherming /
Ademend / Met anti-pilling behandeling

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Elastiek in mouwuiteinde
» Koord in zoom
» Gestikte naden
» Ruglengte 80 cm (L)
Binnenkant:
» Ongevoerd
Stof:
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A96 Groen Kaki
» B90 Marineblauw

Lauwers

352AA2HX2

Gematelasseerde voering
Goede koudebescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting
» Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
» Gestikte naden
» Ruglengte 78 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste gewatteerde voering
Stof:
100% polyester; ± 210 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B75 Marineblauw

350A (p.156)

26

ALL WEATHER

THERMISCHE KLEDING

Bestseller

ALL WEATHER

Tarbes

7789A2T01

Fleecejas
Onze zachte, dubbelzijdige Tarbes-fleece zorgt de hele winter lang
voor een warm, knus gevoel. Hij is goed bestand tegen pluizen (pilling)
en kan dankzij ons I.LS.-systeem in vele regenjassen geritst worden.
Uitzonderlijke kwaliteit voor een onklopbare prijs.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastiek in mouwuiteinde
» Elastische koord in zoom
» Gestikte naden
» Ruglengte 76 cm (L)

Binnenkant:
» Ongevoerd

Stof:
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» BS0 Blauw

1851 (p.123) - 4279 (p.121)

Lindau

7805A2T01

Fleecejas
Zachte fleecestof / Goede koudebescherming / Ademend / Inritsbaar in
meerdere jassen / Met anti-pilling behandeling

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastiek in mouwuiteinde
» Elastische koord in zoom
» Gestikte naden
» Ruglengte 76 cm (L)

Binnenkant:
» Ongevoerd

Stof:
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» BS0 Blauw

132Z (p.169) - 1785 (p.122) - 1789 (p.43) - 403Z (p.169)

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER
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UBINAS
455ZA2EJC
TORTOLAS
443ZA2TJB

DynamicTM Collectie
Kleding uit ons DynamicTM-gamma combineert de casual look en de
elegante stijl van sportkleding met de hoge technische kwaliteit en alom
bekende robuustheid van industriële beschermkleding van Sioen.

Pular

449ZA2TJL

Gelamineerde ﬂeecejas
Moderne look / Zachte fleece stof / Waterdichte en ademende stof / Goede koude- en
windbescherming / Met anti-pilling behandeling

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Verdoken ritssluiting
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastische bies aan mouwuiteinden
» Koord in zoom
» Siernaden
» Ruglengte 72 cm (L)

Binnenkant:
» 2 binnenzakken

Stof:
3-laags gelamineerde fleece: polyester microfleece + polyurethaan film +
polyester microfleece; ± 360 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 780 Grijs/Zwart/Grijs

28

ALL WEATHER

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER

Tortolas

Bestseller

443ZA2TJB

Toro

442ZA2TJB

Fleecejas

Fleecejas

Moderne look / Zachte fleece stof / Goede koudebescherming /
Ademend / Met anti-pilling behandeling

Moderne look / Zachte fleece stof / goede koudebescherming /
Ademend / Met anti-pilling behandeling

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Verdoken ritssluiting
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastische bies aan mouwuiteinden
» Koord in zoom
» Siernaden
» Ruglengte 72 cm (L)

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Verdoken ritssluiting
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Raglan mouwen
» Elastische bies aan mouwuiteinden
» Koord in zoom
» Siernaden
» Ruglengte 69 cm (L)

Binnenkant:
» 2 binnenzakken

Stof:
2-laags bonded fleece : polyester fleece + polyester fleece; 2 zijden geruwd; 1
zijde anti-pilling; ± 320 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B95 Marineblauw
» N15 Zwart

455Z (p.87)

Binnenkant:
» 2 binnenzakken

Stof:
2-laags bonded fleece : polyester fleece + polyester fleece; 2 zijden geruwd; 1
zijde anti-pilling; ± 320 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B95 Marineblauw

455Z (p.87)

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER
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Thermische Kleding
THERMISCHE KLEDING - S.E.P.P
De S.E.P.P. (Sioen Extreme Product Program) collectie
beschermt u ook in de meest extreme weersomstandigheden.
Alle fleeces, softshell jassen en andere voeringen voldoen
aan de norm EN 14058.

Gamma

Deze S.E.P.P.collectie bestaat uit een compleet nieuwe reeks jassen,
fleeces en softshell jassen in verschillende uitvoeringen en kleuren.
Dankzij het I.L.S.-concept zijn al deze artikelen volledig compatibel met
de S.E.P.P. jassen uit dezelfde collectie. De jassen voldoen ook aan
EN 343 klasse 3-3.

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.358 - p.359).

REGENKLEDING

THERMISCHE KLEDING

Tornhill

Durango
85

Sherwood
32

31

33

608ZN2LH2

611ZA2T01

612ZA2T01

626ZA2TJP

Cumbria

Pulco

Torreon

Germo

86

603ZA2LH2

30

Merida

ALL WEATHER

35

622ZA2TU2

THERMISCHE KLEDING

35

624ZA2TU2

OVERZICHT

33

625ZA2G25

ALL WEATHER

INTERCHANGEABLE
LINING SYSTEM

Creëer uw eigen
microklimaat

MERIDA
612ZA2T01

Durango

Bestseller

611ZA2T01

Fleecejas

+

Mooi design, beter aansluitende maten en kwaliteitsvolle materialen:
met deze drie kwaliteiten zullen deze fleeces u meteen overtuigen.
Koude noch wind bezorgen u niet langer een onaangenaam
gevoel dankzij de geïntegreerde windbreker voor- en achteraan.
De ritssluitingen met handige ritstrekkers zijn van YKK-topkwaliteit.
Onze Durango-fleece kan met de jassen Tornhill (608Z) en Cumbria
(603Z) gecombineerd worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met kinbescherming
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastiek in mouwuiteinde
» Elastische koord in zoom
» Gestikte naden
» Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
» Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste windbreker voering voor- en achteraan
» 1 binnenzak

CUMBRIA
603ZA2LH2

Stof:
100% polyester dubbelzijdige fleece; ± 285 g/m²
Maten:
XS - XXXL

door de voering in
te ritsen in uw jas.

Kleur:
» 201 Marine/Zwart
» 203 Rood/Zwart
» 312 Grijs/Zwart
» 617 Kaki/Zwart

603Z (p.86) - 608Z (p.85)
654Z (p.87)

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER
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GERMO
625ZA2G25
TOMAR
654ZA2LH2

Merida

Bestseller

612ZA2T01

Fleecejas
Mooi design, goed aansluitende maten en kwaliteitsvolle materialen: met deze drie
kwaliteiten zullen deze fleeces u meteen overtuigen. Koude noch wind bezorgen u
niet langer een onaangenaam gevoel dankzij de geïntegreerde windbreker vooren achteraan. De ritssluitingen met handige ritstrekkers zijn van YKK-topkwaliteit.
Onze Merida-fleece kan met de jassen Tornhill (608Z) en Cumbria (603Z)
gecombineerd worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met kinbescherming
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Elastiek in mouwuiteinde
» Elastische koord in zoom
» Gestikte naden
» Lange ritstrekkers voor extra comfort
bij het openen
» Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste windbreker voering voor- en achteraan
» 1 binnenzak
Stof:
100% polyester dubbelzijdige
fleece; ± 285 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» B68 Marineblauw
» M44 Grijs
» N15 Zwart
» R14 Rood

603Z (p.86) - 608Z (p.85)
654Z (p.87)

32

ALL WEATHER

THERMISCHE KLEDING

ALL WEATHER

Germo

625ZA2G25

Gematelasseerde jas met ﬂeece voering
Onze Germo-jas biedt een stijlvol design in een mooi kleurpallet. Laat u niet misleiden door de vlotte, blitse verschijning ervan: hij
heeft heel wat in zijn mars. Aan de binnenkant is de jas met een zachte fleecestof gevoerd om u lekker warm te houden wanneer
het guur weer wordt. De Germo kan met de jassen Tornhill (608Z) en Cumbria (603Z) gecombineerd worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met kinbescherming
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Elastische bies aan mouwuiteinden
» Gestikte naden
» Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
» Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste voering: fleece in lijf + gewatteerde voering in de mouwen
» 1 binnenzak
Stof:
Fleece: 100% gematelasseerde polyamide + 100% polyester fleece; ± 340 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» 201 Marine/Zwart
» 761 Zwart/Rood
» 312 Grijs/Zwart

603Z (p.86) - 608Z (p.85)
654Z (p.87)

Sherwood

626ZA2TJP

Sweater jas met ﬂeece voering
Warmte en comfort uitgevoerd in sportieve sweaterstijl. Onze Sherwood voelt zeer aangenaam
aan en is van een zachte fleecevoering voorzien. De pasvorm is geweldig en volgt vlot al uw
bewegingen. De Sherwood kan in onze Tornhill-jas (608Z) en de Cumbria-jas (603Z) geritst worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met kinbescherming
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
» Elastiek in lenden
» Gestikte naden
» Lange ritstrekkers voor extra comfort bij
het openen
» Ruglengte 75 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste fleece voering
» 1 binnenzak

Stof:
3-laags: 100% polyester fleece + PU mousse
+ 100% polyester interlock breisel; ± 350 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» MS0 Grijs
» N25 Antraciet

603Z (p.86) - 608Z (p.85)
654Z (p.87)

FLEECE
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TORREON
624ZA2TU2

Bonded softshell (2 lagen)
Duurzame geweven buitenstof met een thermische fleece laag aan de binnenkant.
Goed alternatief voor een fleece: vergelijkbare mate van isolatie, maar minder
volume met een verhoogde bescherming tegen verschillende weersinvloeden. Licht,
warm en comfortabel. Moderne look, goede pasvorm. Flexibel om te dragen. Eenvoudig
onderhoud en verzorging. Kan gemakkelijk worden gemarkeerd met uw bedrijfslogo.

Vooraanzicht
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Rugzijde
THERMISCHE KLEDING

Afneembare mouwen

ALL WEATHER

Pulco

622ZA2TU2

Bonded softshell jas
Onze Pulco softshell is vervaardigd uit onderhoudsvriendelijke
materialen van topkwaliteit. Hij is licht en zeer soepel en
beschermt u tegen kou en wind. De Pulco is van verschillende
functionele zakken voorzien. De ritssluitingen met handige
ritstrekkers zijn van YKK-kwaliteit. Het stijlvolle design en een
breed kleurenaanbod zorgen ervoor dat deze softshell uw
huisstijl perfect tot uiting brengt. De Pulco kan ook in onze
Tornhill-jas (608Z) en de Cumbria-jas (603Z) geritst worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met kinbescherming
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Gestikte naden
» Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
» Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant:
» 1 binnenzak
Stof:
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece
aan binnenkant; ± 250 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» B68 Marineblauw
» M44 Grijs
» N15 Zwart
» R14 Rood

603Z (p.86) - 608Z (p.85)

Torreon

624ZA2TU2

Bonded softshell jas
met uitritsbare mouwen
Onze modieuze, veelzijdige Torreon deelt dezelfde
eigenschappen als de eraan verwante Pulco. Torreon is
vervaardigd uit onderhoudsvriendelijke materialen van
topkwaliteit en is vooral een licht en zeer soepele softshell die u
tegen kou en wind beschermt. De Torreon is van verschillende
functionele zakken voorzien. De ritssluitingen met handige
ritstrekkers zijn van YKK-kwaliteit. Deze softshell heeft één extra
troef: dankzij de afneembare mouwen kan de softshell in alle
seizoenen worden gedragen. De Torreon kan in onze Tornhill-jas
(608Z) en de Cumbria-jas (603Z) geritst worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met kinbescherming
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Afneembare mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Gestikte naden
» Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
» Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant:
» 1 binnenzak
Stof:
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece
aan binnenkant; ± 250 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» 201 Marine/Zwart
» 203 Rood/Zwart
» 312 Grijs/Zwart
» 617 Kaki/Zwart

654Z (p.87)
603Z (p.86) - 608Z (p.85)
654Z (p.87)
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PIEMONTE
9834A2TU2

Piemonte

Bestseller

9834A2TU2

Softshell jas
Onze Piemonte geeft u een warm, comfortabel en geborgen gevoel. Deze
handige, nauwsluitende softshell is voorzien van een extra windbreker
aan de voorkant. Hij is onderhoudsvriendelijk en functioneel. Een goed
ogende bescherming voor een goede prijs!

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting met binnenbeleg
» 1 ingezette borstzak
met ritssluiting
» 2 ingezette zakken
met ritssluiting
» Ergonomische raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting
» Gestikte naden

Binnenkant:
» Vaste windbreker
voering vooraan
» 1 binnenzak
innenzak

Stof:
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch +
100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 128 Rood/Zwart
» 201 Marine/Zwart
» 312 Grijs/Zwart
» 760 Zwart/Grijs
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Homes

9934A2TU1

Gelamineerde softshell jas met afneembare kap
Onze Homes is een echte blikvanger. Dankzij de drielagige stof is deze softshell zeer
goed ademend, waterdicht en winddicht. De fleecestof aan de binnenkant houdt u
lekker warm en geeft u een comfortabel gevoel. De Homes is met vele interessante
details uitgerust. De afneembare kap biedt een maximale bescherming en kan in een
daarvoor speciaal voorziene zak worden opgeborgen. De dunne, reflecterende bies is
een stijlvol accent dat de zichtbaarheid ten goede komt. Het verlengde rugstuk zorgt
er ten slotte voor dat de onderrug altijd veilig bedekt blijft.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap met kinbescherming
» Ritssluiting met binnenbeleg
» 1 ingezette
ngezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette
ngezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Verlengd rugpand
» Gestikte naden
» Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant:
» 1 binnenzak
» Opbergzak binnenin voor kap
Stof:
3-laags gelamineerde softshell:
100% polyester stretch +
PU ademend laminaat +
100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 280 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» BSP Blauw
» M44 Grijs
» NS0 Zwart
654Z (p.87)

Gelamineerde Softshell
Waterdicht
Koudebescherming
Winddicht

1 Outershell
2 PU membrane
3 Inner Fleece

Mouwvernauwing

Afneembare kap

Ademend
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Malin

2300A2FC1

Bodywarmer
Waterdichte buitenstof

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 2 opgezette zakken met klep
met klittenbandsluiting
» Hoog frequent gelaste naden
» Verlengd rugpand

Binnenkant:
» Vaste fleece voering
» 1 binnenzak
innenzak

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw

4500 (p.134) (p.51) - 4600 (p.52) - 6660 (p.53)

Bernex

087AN2X32

Bodywarmer
Bernex is een robuuste en warme bodywarmer die functionaliteit voor
een goede prijs biedt. De polyester is zeer trek- en scheurbestendig,
maar blijft zeer soepel. De Bernex heeft vele, praktische zakken voor uw
telefoon, balpen, enz. De reflecterende bies op het borststuk verbetert
de zichtbaarheid. Het verlengde rugstuk van onze Bernex zorgt altijd
voor rugdekking!

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Ritssluiting onder beleg
met drukknopen
» 2 opgezette borstzakken
met soufflet
» 2 opgezette zakken met klep
» 1 telefoonzak
» 1 pennenzak
» 1 lus voor badge
» Koord in zoom
» Gestikte naden
» Verlengd rugpand

Binnenkant:
» Vaste gewatteerde voering
» 1 binnenzak

Stof:
100% Polyester Ripstop met PVC coating
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B81 Nassaublauw
» M44 Grijs
» N20 Zwart
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THERMISCHE KLEDING - KLEDIJ MET VERWARMINGSSYSTEEM

by SIO E N

Het persoonlijke verwarmingssysteem van Sioen kan volledig
geïntegreerd worden in een softshell jas of
fleece. Het systeem is zéér licht en flexibel
en zorgt ervoor dat de gebruiker zich op elk
moment comfortabel voelt.
Het systeem bestaat uit
een verwarmingselement
en vereist 2 batterijen
per element.
(apart verkrijgbaar)
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7754A2TU2

Softshell hesje voorzien voor
geïntegreerd verwarmingssysteem
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Buitenkant:
» V-hals
» Ritssluiting
» Gestikte naden
» Ruglengte 72 cm (L)
Stof:
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece aan
binnenkant; ± 250 g/m²
Maten:
M - XL
Kleur:
» NS0 Zwart
YZBA - YZWA

Verwarmingselement
YZWAR0100

Positionering van
het verwarmingselement

Verwarmingselement
onder de meshvoering

2 batterij-eenheden YZBAT0200
noodzakelijk voor het
verwarmingselement

THERMISCHE KLEDING
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Regenkleding
REGENKLEDING - FLEXOTHANE® Essential
Flexothane® Essential is één onze Flexothane® basiskwaliteit.
Met ± 170 g/m2 is het ook een van onze lichtste.

Gamma

Stof: eenzijdige PU-coating en ongeverfd polyester breisel.
Gewicht: ± 170 g/m2

Jakarta

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.348-351).

Frankfurt
42

43

1789A2FE0

4144A2FE0

4265A2FE0

Surakarta

Bangkok

Bandung

Herford

6604A2FE0

ALL WEATHER

46

6360A2FE0

47

6620A2FE0

REGENKLEDING

Dover
44

43

4145A2FE0

44

40

Bielefeld

Bantur

4893A2FE0

47

6218A2FE0

FLEXOTHANE® ESSENTIAL

46

OVERZICHT

ALL WEATHER

DORTMUND
4820A2FC1
FRANKFURT
1789A2FE0

FLEXOTHANE® ESSENTIAL

REGENKLEDING

ALL WEATHER
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JAKARTA
4145A2FE0
SURAKARTA
6604A2FE0

Jakarta

Bestseller

4145A2FE0

Regenjas
Met onze Jakarta jas en Bangkok broek bent u altijd perfect uitgerust om regen, wind en vuil
het hoofd te bieden. En dat voor een aantrekkelijke prijs! Deze producten zijn vervaardigd uit
Flexothane Essential. Door hun lichte, elastische kwaliteit zitten ze zeer comfortabel.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 ingezette
ngezette zakken met flap
» Raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Hoog frequent gelaste naden
» Ruglengte 85 cm
m (S-3XL)
Stof:
Flexothane® Essential:
100% polyester breisel met
PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» Y58 Geel

6360 (p.46) - 6604 (p.44) - 6620 (p.47)
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FLEXOTHANE® ESSENTIAL

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

ALL WEATHER

Frankfurt

1789A2FE0

Regenjas
100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 ingezette zakken met flap
» Raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Rugventilatie
» Hoog frequent gelaste naden
» Regenzoom
» Ruglengte 88 cm (S-3XL)
Stof:
Flexothane® Essential:
100% polyester breisel met
PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» Y58 Geel

7805 (p.27)
6360 (p.46) - 6604 (p.44) - 6620 (p.47)

Bantur

4144A2FE0

Regenjas
100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

Buitenkant:
» Vaste kap
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 ingezette zakken met flap
» Raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Hoog frequent gelaste naden
» Ruglengte 85 cm (S-3XL)
Stof:
Flexothane® Essential:
100% polyester breisel met PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki

6360 (p.46) - 6604 (p.44) - 6620 (p.47)

FLEXOTHANE® ESSENTIAL
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Bielefeld

4265A2FE0
CONFIDENCE
IN TEXTILES

Regenjas

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm

Centexbel

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 ingezette zakken
» Raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Rugventilatie
» Hoog frequent gelaste naden
» Regenzoom
» Ruglengte 88 cm (S-3XL)
Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester
breisel met PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» Y58 Geel

6360 (p.46) - 6604 (p.44) - 6620 (p.47)

Surakarta

6604A2FE0
CONFIDENCE
IN TEXTILES

Regenbroek

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

100% waterdicht / Winddicht / Soepel /
Elastisch / Comfortabel / Lichtgewicht / Geluidsarm

1012048

Buitenkant:
» Gulp met drukknopen
» 2 doorsteekgleuven
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
drukknopen
» Koord in lenden
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester
breisel met PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» Y58 Geel

1789 (p.43) - 4144 (p.43) - 4145 (p.42) - 4265 (p.44) - 4893 (p.46)
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BIELEFIELD
4265A2FE0
SURAKARTA
6604A2FE0
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Dover

Bestseller

4893A2FE0

Winter regenparka
met uitneembare voering
100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch /
Comfortabel / Lichtgewicht / Geluidsarm

Buitenkant:
» Vaste kap
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 opgezette zakken met klep
met drukknoopsluiting
» Raglan mouwen
» Hoog frequent gelaste naden
» Ruglengte 85 cm (L)
Uitneembare voering:
» Uitneembare voering: fleece in lijf en kap
+ gewatteerde voering in de mouwen
» Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
» Niet afzonderlijk draagbaar
» 1 binnenzak
Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester
breisel met PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» Y58 Geel

6360 (p.46) - 6604 (p.44) - 6620 (p.47)

Bangkok

Bestseller

6360A2FE0

Regenbroek

according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Met onze Bangkok broek en Jakarta jas bent u altijd perfect
uitgerust om regen, wind en vuil het hoofd te bieden. En dat
voor een aantrekkelijke prijs! Deze producten zijn vervaardigd
uit Flexothane Essential. Door hun lichte, elastische kwaliteit
zitten ze zeer comfortabel.

Buitenkant:
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
drukknopen
» Elastiek in lenden
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» Y58 Geel

1789 (p.43) - 4144 (p.43) - 4145 (p.42) - 4265 (p.44) - 4893 (p.46)
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CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances

REGENKLEDING

FLEXOTHANE® ESSENTIAL

Centexbel

Bestseller

6620A2FE0

ALL WEATHER

Bandung

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances

Bavetbroek

according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch /
Comfortabel / Lichtgewicht / Geluidsarm

Buitenkant:
» Bretellen in elastiek met PVC knopen
en gespen
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
drukknopen
» Borstbovenstuk
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» Y58 Geel

1789 (p.43) - 4144 (p.43) - 4145 (p.42) - 4265 (p.44) - 4893 (p.46)

Herford

6218A2FE0

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances

Overall

according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch /
Comfortabel / Lichtgewicht / Geluidsarm

Buitenkant:
» Vaste kap
» Ritssluiting onder dubbel beleg
met drukknopen
» Raglan mouwen
» Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU-coating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw

FLEXOTHANE® ESSENTIAL

REGENKLEDING

ALL WEATHER

47

Regenkleding
REGENKLEDING - FLEXOTHANE® Classic
Flexothane® Classic gebruikt polyamidevezels voor het
breisel in plaats van polyestervezels. Polyamidevezels zijn
uitzonderlijk sterk en bestendig, zodat onze Flexothane®
Classic een extreem duurzame stof is. Uitstekend bestand
tegen veroudering, zodat uw kleding langer meegaat.
U krijgt dus meer waar(de) voor uw geld.

Gamma

Stof: eenzijdige PU-coating op een polyamide breisel;
Gewicht: ± 180 g/m2

Dortmund

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.348-351).

Dieppe

Rotterdam
52

51

51

Montreal
52

55

4820A2FC1

6757A2FC1

4500A2FC1

4600A2FC1

4964A2FC1

Gascogne

Milagro

Charente

Amsterdam

Quebec

50

3792A2FC1

48

Louisiana

ALL WEATHER

53

6660A2FC1

56

4910A9FC1

REGENKLEDING

53

4899A2F01

FLEXOTHANE® CLASSIC

OVERZICHT

54

6931A2FC1

ALL WEATHER
DORTMUND
4820A2FC1
ROTTERDAM
4500A2FC1

Bourgos

Toscana
57

6540A2F2C

Auckland
57

4644A2F2C

OVERZICHT

Cork
57

4570A2FC1

FLEXOTHANE® 2000

56

8161Z0FC1

REGENKLEDING
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GASCOGNE
3792A2FC1

Gascogne

3792A2FC1
CONFIDENCE
IN TEXTILES

Regenmantel

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Drukknoopsluiting
» 2 opgezette zakken met klep
» Raglan mouwen
» Hoog frequent gelaste naden
» Ruglengte 120 cm (S-3XL)
Binnenkant:
» Elastische windvangers in de mouwen
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide
breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw

4500 (p.134) (p.51) - 4600 (p.52) - 6660 (p.53)
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FLEXOTHANE® CLASSIC

Centexbel

Bestseller

ALL WEATHER

Dortmund

4820A2FC1

Regenjas
De Dortmund & Rotterdam zijn vervaardigd uit onze oerdegelijke Flexothane
Classic-stof. Ze zullen u jarenlang dag en nacht beschermen tegen regen en
wind, want ze kunnen bogen op een uitzonderlijk lange levensduur. Ze zijn
onderhoudsvriendelijk, elastisch en licht, waardoor ze gewoon de beste producten in
hun soort op de markt zijn.

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 opgezette zakken met klep
» Raglan mouwen
» Elastische polsband met vernauwing
d.m.v. drukknopen
» Onderarmventilatie
» Hoog frequent gelaste naden
» Ruglengte 85 cm (L)
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide
breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
XS - XXXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» C38 Oranje
» H45 Korenblauw
» N15 Zwart
» Y58 Geel

4500 (p.134) (p.51) - 4600 (p.52) - 6660 (p.53)

Rotterdam

Bestseller

4500A2FC1

Regenbroek
De Dortmund & Rotterdam zijn vervaardigd uit onze oerdegelijke Flexothane Classic-stof. Ze
zullen u jarenlang dag en nacht beschermen tegen regen en wind, want ze kunnen bogen op een
uitzonderlijk lange levensduur. Ze zijn onderhoudsvriendelijk, elastisch en licht, waardoor ze gewoon
de beste producten in hun soort op de markt zijn.

Buitenkant:
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
drukknopen
» Elastiek in lenden
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
XS - XXXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» C38 Oranje
» H45 Korenblauw
» N15 Zwart
» Y58 Geel

2300 (p.38) - 3792 (p.50) - 4820 (p.134) (p.51) - 4899 (p.53) - 6757 (p.52)

FLEXOTHANE® CLASSIC

REGENKLEDING

ALL WEATHER
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Dieppe

6757A2FC1

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances

Regenjas

according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch /
Comfortabel / Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

Buitenkant:
» Omlegkraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder dubbel beleg
met drukknopen
» 2 opgezette zakken met klep
» Raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Rugventilatie
» Hoog frequent gelaste naden
» Regenzoom
» Ruglengte 90 cm (L)
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» Y58 Geel

4500 (p.134) (p.51) - 4600 (p.52) - 6660 (p.53)

Louisiana

Bestseller

4600A2FC1

according to Oeko-Tex® Standard 100

Bavetbroek

1012048

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch /
Comfortabel / Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

Buitenkant:
» Bretellen met gesp
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
drukknopen
» Borstbovenstuk
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel
met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» H45 Korenblauw
» Y58 Geel

2300 (p.38) - 3792 (p.50) - 4820 (p.134) (p.51) 4899 (p.53) - 6757 (p.52)

52

ALL WEATHER

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances

REGENKLEDING

FLEXOTHANE® CLASSIC

Centexbel

4899A2F01

CONFIDENCE
IN TEXTILES
Tested for harmful substances

Winter regenparka

according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg
met drukknopen
» 2 ingezette borstzakken
» 2 opgezette zakken met klep
» Kimono mouwen
» Elastiekvernauwing in de rug
» Hoog frequent gelaste naden
» Ruglengte 80 cm (L)

ALL WEATHER

Amsterdam

Centexbel

Binnenkant:
» Vaste gewatteerde voering
» Gebreide windvangers in de mouwen
» 1 binnenzak

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 003 Marine/Korenblauw
4500 (p.134) (p.51) - 4600 (p.52)

Milagro

CONFIDENCE
IN TEXTILES

6660A2FC1

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Bavetbroek

1012048

Centexbel

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

Buitenkant:
» Gulp met drukknopen
» 1 opgezette borstzak
» 2 opgezette zakken met klep
» 1 stokmeterzak
» 2 doorsteekgleuven
» Bretellen met gesp
» Borstbovenstuk
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» Y58 Geel

2300 (p.38) - 3792 (p.50) - 4820 (p.134) (p.51) - 6757 (p.52)

FLEXOTHANE® CLASSIC

REGENKLEDING

ALL WEATHER
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CONFIDENCE
IN TEXTILES

Lillehammer

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Tested for harmful substances

Tested for harmful substances

according to Oeko-Tex® Standard 100

according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

1012048

Centexbel

4990A2F01

Quebec

6931A2FC1

Winter regenoverall

Overall

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenbandsluiting
» 2 opgezette borstzakken
» 2 opgezette dijbeenzakken met klep met klittenbandsluiting en
met soufflet
» Kimono mouwen
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting aan beenuiteinde
» Elastiek in lenden
» Hoog frequent gelaste naden

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen en soufflet
» Kimono mouwen
» Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
» Elastiekvernauwing in de rug
» Hoog frequent gelaste naden

Binnenkant:
» Vaste gewatteerde voering
» Gebreide windvangers in de mouwen

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL

Binnenkant:
» Elastische windvangers in de mouwen

Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 012 Korenblauw/Marine

Kleur:
» 003 Marine/Korenblauw

54

Centexbel

ALL WEATHER

REGENKLEDING

FLEXOTHANE® CLASSIC

ALL WEATHER

CONFIDENCE
IN TEXTILES

MONTREAL
4964A2FC1

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Montreal

Bestseller

Centexbel

4964A2FC1

Overall
Opnieuw een tijdloze klassieker in Flexothane. Deze overall is niet
alleen perfect wind- en waterdicht, maar biedt u ook bescherming tegen
vloeibare chemische stoffen. Een ondoordringbare barrière die tegelijk
duurzaam, rekbaar en veel comfortabeler is dan PVC.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
» Raglan mouwen
» Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
» Elastiekvernauwing in de rug
» Hoog frequent gelaste naden
Binnenkant:
» Elastische windvangers in de mouwen
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw
» C38 Oranje
» H45 Korenblauw
» N15 Zwart
» Y58 Geel

FLEXOTHANE® CLASSIC

REGENKLEDING

ALL WEATHER
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Cork

8161Z0FC1

Mouwen

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Elastiek aan beide kanten / Lengte 50 cm

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

Buitenkant:
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
Universal
Kleur:
» A41 Groen Kaki

Charente

4910A9FC1

Overall

CONFIDENCE
IN TEXTILES

100% waterdicht / Winddicht / Soepel / Elastisch / Comfortabel /
Lichtgewicht / Geluidsarm / Duurzaam

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» 2 lange ritsen onder beleg met klittenbandsluiting
» Kimono mouwen
» Elastische manchetten + vernauwing beenuiteinde d.m.v. drukknopen
» Elastiekvernauwing in de rug
» Hoog frequent gelaste naden
Binnenkant:
» 1 binnenzak
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B90 Marineblauw

56

ALL WEATHER

REGENKLEDING

FLEXOTHANE® CLASSIC

Centexbel

ALL WEATHER

Auckland

4570A2FC1
CONFIDENCE
IN TEXTILES

Leggings

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Verstelbare gespen

Centexbel

Buitenkant:
» Verstelbare gespen aan de zijkanten
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 180 g/m²
Maten:
L
Kleur:
» A41 Groen Kaki

Bourgos

6540A2F2C

Regenbroek

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Met schuimrubber versterkte knieën

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

Buitenkant:
» Versterking aan beentuiteinde en knie
» Elastiek in lenden
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® 2000: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 200 g/m² +
Sionyl: 100% polyester weefsel met PVC coating; ± 420 g/m²
Maten:
S - XXXL

2000

Kleur:
» 140 Kaki Bicolor

Toscana

4644A2F2C

Bavetbroek

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Met schuimrubber versterkte knieën

Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

1012048

Centexbel

Buitenkant:
» Bretellen in elastiek met PVC knopen
en gespen
» Versterking aan beentuiteinde en knie
» Borstbovenstuk
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Flexothane® 2000: 100% polyamide breisel met PU-coating; ± 200 g/m² +
Sionyl: 100% polyester weefsel met PVC coating; ± 420 g/m²
Maten:
S - XXXL

2000

Kleur:
» 140 Kaki Bicolor

FLEXOTHANE® CLASSIC

REGENKLEDING

ALL WEATHER
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Regenkleding
REGENKLEDING - TEXOFLEX
Texoflex is een hoog kwalitatieve PVC-coating
op een 100% polyester breisel. Texoflex is 100%
water- en winddicht. Zeer sterk en scheurbestendig.

Gamma

Stof: 100% polyester breisel met 100% PVC-coating: ± 380 g/m2

Brest

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.356).

Lacq

Le Havre

59

1692A2B01

58

ALL WEATHER

59

5210A9B01

59

5100A2B01

REGENKLEDING

TEXOFLEX

OVERZICHT

ALL WEATHER

Brest

Lacq

Le Havre

1692A2B01

5210A9B01

5100A2B01

Regenjas

Regenbroek

Regenbroek

100% waterdicht / Winddicht /
Scheurbestendig / Zeer sterk

100% waterdicht / Winddicht /
Scheurbestendig / Zeer sterk

100% waterdicht / Winddicht /
Scheurbestendig / Zeer sterk

Buitenkant:
» Vaste kap
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 opgezette zakken met klep
» Raglan mouwen
» Rug- en onderarmventilatie
» Hoog frequent gelaste naden
» Ruglengte 80 cm (S-3XL)

Buitenkant:
» Gulp met drukknopen
» 2 doorsteekgleuven
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
drukknopen
» Elastische koord in lenden
» Hoog frequent gelaste naden

Buitenkant:
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
drukknopen
» Elastiek in lenden
» Hoog frequent gelaste naden

Binnenkant:
» Elastische windvangers in de mouwen

Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel
met 100% PVC coating; ± 380 g/m²

Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel met 100% PVC
coating; ± 380 g/m²

Maten:
S - XXXL

Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A98 Groen Kaki

Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel
met 100% PVC coating; ± 380 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A98 Groen Kaki

Kleur:
» A98 Groen Kaki

1692 (p.59)
1692 (p.59)

5100 (p.59) - 5210 (p.59)

TEXOFLEX

REGENKLEDING

ALL WEATHER

59

Regenkleding
REGENKLEDING - WADERS

Gamma

Onze waders kunnen gebruikt worden voor verschillende
toepassingen: medewerkers van rivierdiensten – schoonmaken
van rivieren- onderhoud van motorboten - viskwekerijen oesterbedden - afvalwaterbeheer - rioolsystemen - ondergrondse
werken in tunnels - brandweer - leger/civiele bescherming nutsbedrijven: elektriciteit, gas, water, enz.
Stof: Texoflex: 100% polyester breisel
met 100% PVC-coating; ± 700 g/m2

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.356).

PROFESSIONELE WADERS
Glenroe

Ventry
61

700AA2B17

61

701AA2B17

VEILIGHEIDSWADERS
Largan

Falmore
62

703AA2B17

60

ALL WEATHER

Roosky
62

702AA2B17

Gyleen
63

705AA2B17

REGENKLEDING

TEXOFLEX

63

704AA2B17

OVERZICHT

ALL WEATHER

VENTRY
701AA2B17

Ventry

Glenroe

Nieuw

701AA2B17

700AA2B17

Heupwader

Hoge wader

100% waterdicht / Winddicht / Scheurbestendig / Zeer sterk

100% waterdicht / Winddicht / Scheurbestendig / Zeer sterk

Buitenkant:
» Bretellen met gesp
» Standaard rubberlaars voor professioneel gebruik en toepassingen
in de landbouw
» Hoog frequent gelaste naden

Buitenkant:
» Bretellen met gesp
» Standaard rubberlaars voor professioneel gebruik en toepassingen
in de landbouw
» Hoog frequent gelaste naden
Binnenkant:
» 1 binnenzak

Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 700 g/m²

Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 700 g/m²

Maten:
V39 - V47

Maten:
V39 - V47

Kleur:
» A96 Groen Kaki

Kleur:
» A96 Groen Kaki

TEXOFLEX

REGENKLEDING

ALL WEATHER

61

Largan

Nieuw

703AA2B17

Heupwader met veiligheidslaarzen
100% waterdicht / winddicht / scheurbestendig / zeer sterk

Buitenkant:
» Bretellen met gesp
» Knieversterking
» Rubberlaars voor industrieel gebruik / Te gebruiken in tal van omgevingen / Het gestructureerde
bovendeel van deze laars biedt ook bescherming aan het scheenbeen / Zeer duurzaam en slijtvast /
Met stalen teenkap en middenzool voor bescherming tegen kwetsuren
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 700 g/m²
Maten:
V39 - V47
Kleur:
» A96 Groen Kaki

Falmore

Nieuw

702AA2B17

Hoge wader met veiligheidslaarzen
100% waterdicht / winddicht / scheurbestendig / zeer sterk

Buitenkant:
» Bretellen met gesp
» Knieversterking
» Rubberlaars voor industrieel gebruik / Te gebruiken
in tal van omgevingen / Het gestructureerde
bovendeel van deze laars biedt ook bescherming
aan het scheenbeen / Zeer duurzaam en slijtvast /
Met stalen teenkap en middenzool voor bescherming
tegen kwetsuren
» Hoog frequent gelaste naden
Binnenkant:
» 1 binnenzak
Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel
met 100% PVC coating; ± 700 g/m²
Maten:
V39 - V47
Kleur:
» A96 Groen Kaki

Stalen teenkap

62

ALL WEATHER

REGENKLEDING

TEXOFLEX

ALL WEATHER

Roosky

Nieuw

705AA2B17

Signalisatie heupwader
met veiligheidslaarzen
100% waterdicht / winddicht / scheurbestendig / zeer sterk

Buitenkant:
» Bretellen met gesp
» Knieversterking
» Rubberlaars voor industrieel gebruik / Te gebruiken in tal van omgevingen / Het gestructureerde
bovendeel van deze laars biedt ook bescherming aan het scheenbeen / Zeer duurzaam en slijtvast /
Met stalen teenkap en middenzool voor bescherming tegen kwetsuren
» Hoog frequent gelaste naden
Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 700 g/m²
Maten:
V39 - V47
Kleur:
» FC1 Fluo Oranje

Gyleen

Nieuw

704AA2B17

Signalisatie hoge wader
met veiligheidslaarzen
100% waterdicht / winddicht / scheurbestendig / zeer sterk

Buitenkant:
» Bretellen met gesp
» Knieversterking
» Rubberlaars voor industrieel gebruik / Te gebruiken in tal van omgevingen / Het gestructureerde
bovendeel van deze laars biedt ook bescherming aan het scheenbeen / Zeer duurzaam en slijtvast /
Met stalen teenkap en middenzool voor bescherming tegen kwetsuren
» Hoog frequent gelaste naden
Binnenkant:
» 1 binnenzak
Stof:
Texoflex: 100% polyester breisel met 100% PVC coating; ± 700 g/m²
Maten:
V39 - V47
Kleur:
» FC1 Fluo Oranje

TEXOFLEX

REGENKLEDING

ALL WEATHER

63

Regenkleding
REGENKLEDING - ULTRATEX
Ultratex combineert verschillende stoffen met polyester als gemeenschappelijk basismateriaal. De polyester
basisstof heeft verschillende coatings afhankelijk van
de toepassing:

Gamma

1. 60% polyester + 40% katoen ; 280 g/m²
2. 100% polyester met PVC coating ; ± 280 g/m2 & 330 g/m²
3. 100% polyester met PVC coating ; ± 200 g/m2 & 270 g/m²

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.356).

POLYESTER + KATOEN

POLYESTER + PU-COATING

Hawk

Arak

Sirocco

65

70

027AA2PBD

Crossﬁeld
70

71

389AA2NI4

253ZA2EJ8

298AA2NX2

Membrey

Adelans

Rowe

POLYESTER + PVC-COATING
Palmer

Treban
66

436AA2CX3

64

ALL WEATHER

67

193AA2X75

67

194AA2X75

REGENKLEDING

POLYESTER

68

191AA2X71

OVERZICHT

69

437AA2CX3

ALL WEATHER

Hawk

Bestseller

027AA2PBD

Winterblouson met afneembare mouwen
Onze Hawk is een robuuste pilootjas en een toonbeeld van veelzijdigheid. De warme,
comfortabele bontvoering is afneembaar, net als de mouwen en de bontkraag. Dankzij de vele,
praktische zakken hebt u altijd de juiste gereedschappen bij de hand.

Buitenkant:
» Afneembare bontkraag
» Ritssluiting
» 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
» 2 ingezette zakken
» 1 mouwzak + pennenzak
» 1 lus voor badge
» 1 telefoonzak
» Afneembare mouwen
» Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
» Elastiek in zoom
» Gestikte naden
» Ruglengte 75 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste voering: polyamide in lijf +
gewatteerde voering in de mouwen
» 1 binnenzak

Uitneembare voering:
» Uitneembare bontvoering
» Zonder mouwen
» Niet afzonderlijk draagbaar
» 1 binnenzak
Stof:
60% polyester + 40% katoen; ± 280 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B75 Marineblauw
» G60 Groen
» H45 Korenblauw
» M45 Grijs
» N20 Zwart
» R18 Rood

Afneembare mouwen

REGENKLEDING

ALL WEATHER

65

PALMER
436AA2CX3

Palmer

436AA2CX3

Winterparka
Waterdicht / Winddicht / Waterafstotende buitenstof / Goede koudebescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap
» Ritssluiting onder beleg
met drukknopen
» 2 opgezette borstzakken met soufflet
» 2 opgezette zakken met soufflet
» 1 pennenzak
» Kimono mouwen
» Elastische polsband met vernauwing
d.m.v. klittenband
» Elastische koord in lenden en zoom
» Naden waterdicht getapet
» Verlengd rugpand
» Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste fleece voering
» 1 binnenzak
» 1 portofoonzak
ortofoonzak
» Ritsopening in de rugvoering
voor het aanbrengen van logo’s

Stof:
100% polyester ripstop weefsel met PVC coating; ± 280 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 882 Grijs/Zwart
» 343 Marine/Zwart

66

ALL WEATHER

REGENKLEDING

Bestseller

ALL WEATHER

Treban

193AA2X75

Winterparka
Goede koude- en regenbescherming / Reflecterende banden op armen, borst en
rug / Beleg middenvoor met microprismatisch reflecterende band

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 2 ingezette borstzakken
» 2 opgezette zakken met klep
» 1 telefoonzak
» 1 mouwzak + pennenzak
» 1 lus voor badge
» Rond ingezette mouwen
» Elastische polsband met vernauwing d.m.v.
klittenband
» Elastiekvernauwing in de rug
» Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste voering: bovenaan lijf in fleece,
onderaan lijf in gewatteerde voering
» 1 binnenzak

Stof:
100% polyester weefsel met PVC coating; ± 330 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 760 Zwart/Grijs

Membrey

194AA2X75

Winterparka
Goede koude- en regenbescherming / Reflecterende banden op armen, borst en
rug / Beleg middenvoor met microprismatisch reflecterende band

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 2 ingezette borstzakken met ritssluiting
» 2 opgezette zakken met ritssluiting
» 1 mouwzak
» Rond ingezette mouwen
» Elastische polsband met vernauwing d.m.v.
klittenband
» Koord in lenden en zoom
» Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste voering: bovenaan lijf in fleece,
onderaan lijf in gewatteerde voering
» 1 binnenzak
» 1 portofoonzak

Stof:
100% polyester weefsel met PVC coating; ± 330 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B75 Marineblauw

REGENKLEDING

ALL WEATHER

67

Adelans

Bestseller

191AA2X71

3 in 1 regenjas
met uitneembare ﬂeecejas
Goede koude- en regenbescherming

Binnenkant:
» Vaste polyamide voering
» 1 binnenzak
» Ritsopening in de rugvoering
voor het aanbrengen van logo’s

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Elastische koord in lenden en zoom
» Ruglengte 85 cm (L)
Uitneembare voering:
» Uitneembare fleece
» Rond ingezette mouwen
» 2 ingezette zakken
» Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
Stof:
100% polyester weefsel met PVC coating; ± 270 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» N15 Zwart

3 in 1 Multi-functionele jas

1

Regenjas met
uitneembare
ﬂeecejas

Deze productcombinatie
beschermt in de meest
gure weersomstandigheden.

68

ALL WEATHER

2

Regenjas

Optimale regenbescherming
voor elk seizoen.

REGENKLEDING

3

Fleecejas

Deze fleecejas kan eveneens
afzonderlijk gedragen worden.

ALL WEATHER

Rowe

437AA2CX3

3 in 1 regenjas
met uitneembare softshell jas
Waterdicht / Winddicht / Waterafstotende buitenstof / Goede
koudebescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap
» Ritssluiting onder beleg
met drukknopen
» 1 opgezette borstzak met soufflet
» 2 opgezette zakken met soufflet
» 1 pennenzak
» Raglan mouwen
» Elastische polsband met vernauwing
d.m.v. klittenband
» Elastische koord in lenden
» Naden waterdicht getapet
» Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste mesh voering
» 1 binnenzak
» 1 portofoonzak
» Ritsopening in de rugvoering voor het
aanbrengen van logo’s

Uitneembare voering:
» Uitneembare softshell
» Raglan mouwen
» 2 ingezette zakken
» 1 binnenzak
Stof:
100% polyester ripstop weefsel met PVC coating; ± 280 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» N15 Zwart

3 in 1 Multi-functionele jas

1

Regenjas met
uitneembare
softshell jas

Deze productcombinatie
beschermt in de meest
gure weersomstandigheden.

2

3

Regenjas

Softshell jas

Optimale regenbescherming
voor elk seizoen.

REGENKLEDING

Deze softshell jas kan eveneens
afzonderlijk gedragen worden.

ALL WEATHER
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Sirocco

253ZA2EJ8

Winter regenjas
100% waterdicht / Winddicht / Waterafstotende buitenstof / Goede
koudebescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Verdoken ritssluiting
» 2 ingezette zakken
» 1 mouwzak
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting
» Naden waterdicht getapet
» Ruglengte 77 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste voering: meshvoering
bovenaan, gewatteerde
voering onderaan
» 2 binnenzakken

Stof:
100% polyester weefsel met 100% PU-coating; ± 225 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B80 Marineblauw

Arak

389AA2NI4

Winter regenparka
100% waterdicht / Winddicht / Waterafstotende buitenstof / Goede
koudebescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap
» Verdoken ritssluiting
» 1 ingezette borstzak met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
» Naden waterdicht getapet
» Ruglengte 78 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste fleece voering
» 1 binnenzak
» 1 portofoonzak

Stof:
Polyester: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating; ± 200 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 923 Marine/Grijs

70

ALL WEATHER

REGENKLEDING

ALL WEATHER

Crossﬁeld

298AA2NX2

3 in 1 winter parka
met uitneembare ﬂeecejas
100% waterdicht / Winddicht / Waterafstotende buitenstof / Goede
koudebescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg
met drukknopen
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» Raglan mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting
» Elastische koord in lenden en zoom
» Naden waterdicht getapet
» Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste polyamide voering
» 1 binnenzak
» Ritsopening in de rugvoering voor het
aanbrengen van logo’s

Uitneembare voering:
» Uitneembare fleece
» Rond ingezette mouwen
» 2 ingezette zakken
» Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
Stof:
100% polyester weefsel met PU-coating; ± 270 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» B75 Marineblauw

3 in 1 Multi-functionele jas

1

Regenjas met
uitneembare
ﬂeecejas

Deze productcombinatie
beschermt in de meest
gure weersomstandigheden.

2

3

Regenjas

Fleecejas

Een optimale regenbescherming
voor elk seizoen.

REGENKLEDING

Deze fleecejas kan eveneens
afzonderlijk gedragen worden.

ALL WEATHER
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Regenkleding
REGENKLEDING - SIOPOR® Regular
SIOPOR® Regular is onze SIOPOR® basiskwaliteit.
Met alle algemene kenmerken van ons SIOPOR®-gamma,
maar uiterst licht.

Gamma

Stof: plat gebonden polyester met ademende (100%)
PU-coating; gewicht: ± 155 g/m2

Hicks

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.352-355).

Sheﬀer
73

697ZA2ES3

72

ALL WEATHER

Murray
75

698ZA2X98

REGENKLEDING

75

699ZA2X98

SIOPOR® REGULAR

OVERZICHT

ALL WEATHER
HICKS
697ZA2ES3

Hicks

697ZA2ES3

Regenoverall
100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende
buitenstof / Vochtabsorberende coating aan binnenkant /
Comfortabel / Soepel en zeer licht

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
» 1 Napoleonzak
» Raglan mouwen
» Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
» Elastiekvernauwing in de rug
» Naden waterdicht getapet
Binnenkant:
» Vaste voering: mesh in lijf en polyamide in de mouwen
» Elastische windvangers in de mouwen
» Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van
logo’s
Stof:
SIOPOR® Regular: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating; ± 155 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B75 Marineblauw

SIOPOR® REGULAR

REGENKLEDING

ALL WEATHER

73

SHEFFER
698ZA2X98
MURRAY
699ZA2X98

74

ALL WEATHER

REGENKLEDING

SIOPOR® REGULAR

ALL WEATHER

Sheﬀer

698ZA2X98

Regenjas
Als u hoogstaande regenbescherming zoekt die u langdurig en in
warme omstandigheden kunt dragen, dan is onze Sheffer & Murrayoutfit precies wat u nodig heeft. Hij heeft een goed ademend vermogen
en is licht en sterk, zodat u zich tijdens uw werkzaamheden steeds
comfortabel voelt.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met drukknopen
» 2 opgezette zakken met klep
» Rond ingezette mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
» Onderarmventilatie
» Naden waterdicht getapet
» Ruglengte 85 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste voering: mesh in lijf en polyamide in de mouwen
» Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen
van logo’s
Stof:
SIOPOR® Regular: 100% polyester weefsel
(platbinding) met 100% PU-coating; ± 155 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B75 Marineblauw

699Z (p.75)

Murray

699ZA2X98

Regenbroek
Als u hoogstaande regenbescherming zoekt die u langdurig en in
warme omstandigheden kunt dragen, dan is onze Sheffer & Murrayoutfit precies wat u nodig heeft. Hij heeft een goed ademend vermogen
en is licht en sterk, zodat u zich tijdens uw werkzaamheden steeds
comfortabel voelt.

Buitenkant:
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
» Elastische koord in lenden
» Naden waterdicht getapet
Binnenkant:
» Vaste mesh voering
Stof:
SIOPOR® Regular: 100% polyester weefsel
(platbinding) met 100% PU-coating; ± 155 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» A41 Groen Kaki
» B75 Marineblauw

698Z (p.75)

SIOPOR® REGULAR

REGENKLEDING

ALL WEATHER

75

Regenkleding
REGENKLEDING - SIOPOR® Ultra
SIOPOR® Ultra is onze universele SIOPOR® kwaliteit.
Heeft een betere trek- en scheurweerstand en ook
een betere schuurbestendigheid.

Gamma

Stof: 100% polyester met ademende 100% PU-coating: ± 195 g/m2

Mills

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.352-355).

Tempa

Cloverﬁeld

77

441AA2EU1

76

ALL WEATHER

79

400AA2EU1

Burma
80

288AA2EX1

REGENKLEDING

SIOPOR® ULTRA

82

488AA2EU1

OVERZICHT

ALL WEATHER

MILLS
441AA2EU1

Mills

441AA2EU1

Winter regenoverall
100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende
buitenstof / Vochtabsorberende coating aan binnenkant / Comfortabel /
Soepel / Hoge scheurbestendigheid / Goede koudebescherming

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap met kinbescherming
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 1 opgezette borstzak met soufflet
» 2 ingezette zakken
» 1 Napoleonzak
» 1 micazak
» 1 opgezette dijbeenzak met klep
» Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting aan beenuiteinde
» Elastiekvernauwing in de rug
» Naden waterdicht getapet
Binnenkant:
» Vaste gewatteerde voering
» Gebreide windvangers in de mouwen
» 1 binnenzak
» Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo’s
Stof:
SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating; ± 195 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 882 Grijs/Zwart

Mica zakje voor I.D. kaart
SIOPOR® ULTRA

REGENKLEDING

ALL WEATHER

77

TEMPA
400AA2EU1
PIEMONTE
9834A2TU2

78

ALL WEATHER

REGENKLEDING

SIOPOR® ULTRA

ALL WEATHER

Tempa

400AA2EU1

Winterblouson met uitritsbare mouwen
Veelzijdigheid krijgt een totaal nieuwe dimensie met onze Tempa. De warme
fleecevoering is afneembaar, net als de mouwen, om het kledingstuk aan alle
weersomstandigheden aan te passen. De Tempa is waterdicht en heeft een groot
ademend vermogen, zodat u altijd perfect droog en comfortabel blijft. Het is voorzien
van vele handige details, zoals het mica zakje op de borst en een verlengd rugstuk.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
» 2 ingezette zakken
» 1 telefoonzak
» 1 mouwzak + pennenzak
» 1 micazak
» Afneembare mouwen
» Elastische polsband met vernauwing d.m.v.
klittenband
» Zijdelingse elastiek en extra vernauwing
door drukknopen
» Naden waterdicht getapet
» Verlengd rugpand
» Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste voering: polyamide in lijf
+ gewatteerde voering in de mouwen
» 1 binnenzak
» Ritsopening in de rugvoering voor
het aanbrengen van logo’s
Uitneembare voering:
» Uitneembare fleecevoering in lijf
» Zonder mouwen
» Niet afzonderlijk draagbaar
» 1 binnenzak
Stof:
SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating; ± 195 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» M48 Grijs
» N15 Zwart
» B75 Marineblauw

654Z (p.87)

3 in 1 Multi-functionele jas

1

Jas met uitneembare voering

2

Mouwloze
bodywarmer

Met uitneembare fleecevoering

SIOPOR® ULTRA

REGENKLEDING

3

Mouwloze vest

Zonder uitneembare fleecevoering

ALL WEATHER
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Follow these ste
Cloverﬁeld

288AA2EX1

Regenparka met uitneembare bodywarmer
Met onze Cloverfield heeft u meteen een vier-in-één-jas, die u het hele
jaar door kunt dragen. Een bodywarmer, een mooie, warme overjas,
een lichte, ademende regenjas die samen een robuuste winterjas
vormen die u tegen de guurste weersomstandigheden beschermt. Alle
componenten kunnen aan uw huisstijl worden aangepast.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Kap in kraag
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 2 ingezette zakken
» 1 Napoleonzak
» 1 micazak
» Kimono mouwen
» Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
» Naden waterdicht getapet
» Ruglengte 85 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste mesh voering
» Gebreide windvangers in de mouwen
» 1 binnenzak
» Ritsopening in de rugvoering voor
het aanbrengen van logo’s
Uitneembare voering:
» Uitneembare bodywarmer
» Afneembare mouwen
» 2 ingezette zakken
» Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
» Vaste gewatteerde voering
» 2 binnenzakken
Stof:
SIOPOR® Ultra:
100% polyester weefsel
met 100% PU-coating; ± 195 g/m²
Maten:
S - XXXXL
Kleur:
» 061 Grijs/Zwart
» 201 Marine/Zwart
» 128 Rood/Zwart

654Z (p.87)

Ritssluiting onder beleg

80

ALL WEATHER

Mica zak

REGENKLEDING

Reflecterende banden

SIOPOR® ULTRA

Mouwvernauwing

ALL WEATHER

eps:
4 in 1 Multi-functionele jas

1

Regenjas met
uitneembare
bodywarmer.

Deze combinatie
beschermt tegen gure
weersomstandigheden

2

Regenjas

Combinatie die u ook in
de zwaarste weersomstandigheden
beschermt

3

Bodywarmer met
afneembare mouwen

Houdt u warm als het koud wordt

SIOPOR® ULTRA

REGENKLEDING

4

Mouwloze
bodywarmer

Neem de mouwen af of hou ze aan,
steeds flexibel zoals u het wenst

ALL WEATHER
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Burma

488AA2EU1

Regenparka met uitneembare softshelljas
Multifunctioneel vier-in-één product / Bruikbaar in alle weersomstandigheden /
100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende buitenstof /
Vochtabsorberende coating aan binnenkant / Comfortabel / Soepel / Hoge
scheurbestendigheid

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap met kinbescherming
» Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting
» 2 ingezette zakken
» 1 Napoleonzak
» 1 micazak
» Rond ingezette mouwen
» Elastische polsband met vernauwing
d.m.v. klittenband
» Elastische koord in lenden
» Naden waterdicht getapet
» Ruglengte 85 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste mesh voering
» Gebreide windvangers in de mouwen
» 1 binnenzak
» Ritsopening in de rugvoering
voor het aanbrengen van logo’s
Uitneembare voering:
» Uitneembare softshell
» Afneembare mouwen
» 2 ingezette zakken
» Elastiek in mouwuiteinde
» 1 binnenzak
Stof:
SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel
met 100% PU-coating; ± 195 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» 201 Marine/Zwart
» 128 Rood/Zwart
» 882 Grijs/Zwart

654Z (p.87)

Rugzijde

82

ALL WEATHER

Micazak

REGENKLEDING

Reflecterende piping

SIOPOR® ULTRA

Kraag met afneembare kap

ALL WEATHER

4 in 1 Multi-functionele jas

1

Regenjas met
uitneembare
Softshell jas
Deze combinatie
beschermt tegen gure
weersomstandigheden

2

Regenjas

Combinatie die u ook in
de zwaarste weersomstandigheden
beschermt

3

Softshell jas met
afneembare mouwen

Houdt u warm als het koud wordt

SIOPOR® ULTRA

REGENKLEDING

4

Mouwloze
Softshell jas

Neem de mouwen af of laat ze aan,
steeds flexibel zoals u het wenst

ALL WEATHER
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Regenkleding
REGENKLEDING - SIOPOR® Extra
SIOPOR® Extra is onze SIOPOR® topkwaliteit, specifiek gebruikt in ons S.E.P.P.-gamma. Bezit uitstekende ademende
eigenschappen dankzij het gebruik van een membraan.
De stof is ook zeer soepel en voelt als katoen aan, zodat dit
een uitzonderlijk aangename buitenstof is.

Gamma

Stof: 100% polyester gesponnen stof met ademend (100%)
PU-laminaat; Gewicht: ± 205 g/m2

Tornhill

Voor meer informatie kunt u terecht in de tab ‘Gamma’ (p.352-355).

Cumbria
85

608ZN2LH2

84

ALL WEATHER

Tomar
86

603ZA2LH2

Ubinas
87

654ZA2LH2

REGENKLEDING

SIOPOR® EXTRA

87

455ZA2EJC

OVERZICHT

ALL WEATHER

Tornhill

Bestseller

608ZN2LH2

Regenparka
Onze Tornhilljas staat voor zachtheid, duurzaamheid en stijl. De hightech materialen (een
gelamineerde stof) die wij voor deze jas gebruiken, zorgen voor een opmerkelijk ademend
vermogen en waterdichtheid. Kortom: een zeer geschikte jas voor moeilijke werkomstandigheden.
De pasvorm is perfect (maten vanaf XS), het design oogt mooi en een ruim kleuren aanbod zorgt dat
u steevast uw gading vindt. De perfecte keuze voor bedrijven die hun werknemers in een jas met
een uitmuntende kwaliteit en stijlvol bedrijfsdesign willen uitrusten. De Tornhill kan met verschillende
beschikbare voeringen in dezelfde kleur gecombineerd worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap met kinbescherming en klep
» Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
» 2 ingezette
ngezette borstzakken met ritssluiting
» 2 ingezette
ngezette zakken met ritssluiting
» 1 mouwzak
» 1 Napoleonzak
» Voorgevormde mouwen
» Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
» Onderarmventilatie
» Koord in lenden en zoom
» Naden waterdicht getapet
» Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen
» Ruglengte 85 cm (L)
Binnenkant:
» Vaste voering: mesh in lijf en polyamide
in de mouwen
» 1 binnenzak
» Opbergzak binnenin voor kap
» Verschillende voeringen/fleeces
kunnen ingeritst worden
Stof:
SIOPOR® Extra: 100% polyester weefsel
(voelt aan als katoen) met
100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» 201 Marine/Zwart
» 203 Rood/Zwart
» 312 Grijs/Zwart
» 453 Kaki/Zwart

611Z (p.31) - 612Z (p.32) - 622Z (p.35) 624Z (p.35) - 625Z (p.33) - 626Z (p.33)
654Z (p.87)

Koord in lenden en zoom

YKK ritsen

Kraag met afneembare kap

SIOPOR® EXTRA

REGENKLEDING

S.E.P.P.-drukknopen

ALL WEATHER
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Cumbria

Nieuw

603ZA2LH2

Regenparka
Onze Cumbriajas staat voor zachtheid, duurzaamheid en stijl. De hightech
materialen (een gelamineerde stof) die wij voor deze jas gebruiken, zorgen
voor een opmerkelijk ademend vermogen en waterdichtheid. Kortom: een
zeer geschikte jas voor moeilijke werk omstandigheden. De pasvorm is perfect
(maten vanaf XS) en het design oogt mooi. De perfecte keuze voor bedrijven
die hun werknemers in een jas met een uitmuntende kwaliteit en stijlvol design
willen uitrusten. De Tornhill kan met verschillende beschikbare voeringen in een
overeenkomstige kleur gecombineerd worden.

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap met kinbescherming
en klep
» Ritssluiting onder dubbel beleg
met drukknopen
» 2 ingezette borstzakken met ritssluiting
» 2 ingezette zakken met ritssluiting
» 1 mouwzak
» 1 Napoleonzak
» Voorgevormde mouwen
» Elastische polsband met vernauwing
d.m.v. klittenband
» Onderarmventilatie
» Koord in lenden en zoom
» Naden waterdicht getapet
» Lange ritstrekkers voor extra comfort bij
het openen
» Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste voering: mesh in lijf en polyamide
in de mouwen
» 1 binnenzak
» Opbergzak binnenin voor kap
» Verschillende voeringen/fleeces
kunnen ingeritst worden

Stof:
SIOPOR® Extra: 100% polyester weefsel
(voelt aan als katoen) met 100% PU laminaat; ± 205 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» N15 Zwart
611Z (p.31) - 612Z (p.32) - 622Z (p.35) - 624Z (p.35) 625Z (p.33) - 626Z (p.33)
654Z (p.87)

Mouwvernauwing

86

ALL WEATHER

S.E.P.P.branded

REGENKLEDING

kap met elastisch koord

SIOPOR® EXTRA

YKK-ritssluiting met
retroreflecterende behandeling

ALL WEATHER

Tomar

654ZA2LH2

Regenbroek
100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende
buitenstof / Vochtabsorberende coating aan binnenkant / Comfortabel /
Soepel / Hoge scheurbestendigheid

Buitenkant:
» Gulp
» 2 ingezette zakken
» 1 opgezette dijbeenzak met klep
» Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v.
klittenbandsluiting onderaan
» Elastiek in lenden met koord
» Naden waterdicht getapet

Binnenkant:
» Vaste polyamide voering

Stof:
SIOPOR® Extra: 100% polyester weefsel (voelt aan als katoen) met 100% PU
laminaat; ± 205 g/m²
Maten:
XS - XXXL
Kleur:
» NS0 Zwart

288A (p.80) - 400A (p.79) - 488A (p.82) - 603Z (p.86) - 608Z (p.85) - 611Z (p.31) 612Z (p.32) - 622Z (p.35) - 624Z (p.35) - 625Z (p.33) - 626Z (p.33) - 9934 (p.37)

Ubinas

455ZA2EJC

Regenparka
100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende
buitenstof / Vochtabsorberende coating aan binnenkant / Comfortabel /
Soepel / Hoge scheurbestendigheid / Zeer licht

Buitenkant:
» Rechtopstaande kraag
» Afneembare kap met kinbescherming
» Ritssluiting onder beleg
met klittenbandsluiting
» 2 ingezette borstzakken met ritssluiting
» 2 opgezette zakken met soufflet
en ritssluiting
» 1 Napoleonzak
» Voorgevormde mouwen
» Mouwvernauwing d.m.v.
klittenbandsluiting
» Koord in zoom
» Naden waterdicht getapet
» Waterdichte ritsen
» Ruglengte 82 cm (L)

Binnenkant:
» Vaste polyamide voering
» 1 binnenzak
» Opbergzak binnenin voor kap
» Verschillende voeringen/fleeces
kunnen ingeritst worden

Stof:
SIOPOR® Comfort: 100% polyamide weefsel (Taslan Dobby binding) met 100% PUcoating; ± 170 g/m²
Maten:
S - XXXL
Kleur:
» N15 Zwart
442Z (p.29) - 443Z (p.29)

SIOPOR® EXTRA

REGENKLEDING

ALL WEATHER

87

