STEP INTO IT

Always in your comfort zone
NEDERLANDS

Ocean has more than 60 years of experience in producing protective workwear. It all began
as a response to commercial fishermen’s cry for effective rainwear that could keep them
warm and dry in harsh weather conditions. The clothes were created with the utmost of
respect for the users and their profession.
Today, Ocean offers a broad range of workwear. For demanding industries in the categories:
Work (construction/industrial), Fishing (fish processing, angling and offshore),
Agriculture (agriculture/forestry) and Food/Cleaning. The driving force remains
a great amount of respect for the people who perform the physically demanding and risky
work – and a desire to ensure clothing that protects and strengthens its wearer in their
daily challenges. We believe that safe and comfortable protective clothing leads to
confidence and well-being.
Respect is also about a good and close dialogue with both end users and resellers,
allowing us to constantly be pro-active with regards to new wants and needs – from
product development to service, trade, delivery and product documentation.

ALWAYS IN
YOUR
COMFORT

PURE

NIEUW:
Ocean is nu klaar om duurzame regenkleding te lanceren, gemaakt van
gerecyclede plastic flessen.
Dit is recycling die een wezenlijk verschil maakt voor het milieu. Wij
zijn blij dat wij kunnen bijdragen aan een beter milieu door middel van
duurzame oplossingen. Daardoor zijn wij in staat om klanten een groene
keuze aan te bieden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
De nieuwe modellen krijgen het label "Pure Ocean" en worden gelanceerd
binnen bestaande segmenten - waar ze thuishoren. We zullen ons
productassortiment, vervaardigd van gerecyclede materialen, door
ontwikkelen en uitbreiden. Dit assortiment zal altijd gemakkelijk
herkenbaar zijn aan het "Pure Ocean"-label.
Zie meer op pagina 18, 103 en 113.
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WORK

Building and construction is hard work for the entire body. It is also the joy of freedom in one’s work.
At times the air may be a tad too fresh, gusty, or rainy. In order to maintain the positivity and
production, and achieve job satisfaction, it is essential that the correct clothing is worn.

ROCKY
ADEMENDE
REGENKLEDING

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester 600Dx600D
Tussenlaag: TPU membraam
Voering: 100 % polyester

Waterdichtheid: 10.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 60)

ROCKY JACK
Artikelnummer: A-113121
Modern en kwalitatief hoogwaardig outdoor jack voorzien van veel
praktische details. Getapete en dubbel gestikte naden.
■	Dubbele stormflap met klittenbandsluiting en drukknoop aan
onderzijde
■	Afneembare capuchon met aantrekkoord
■	2-weg YKK rits
■	Borstzakken met rits. Afneembare ID houder aan de voorzijde
■	Voorzakken voorzien van rits
■	1 binnenzak met rits en 1 binnenzak met klittenband afsluitbaar
■	Binnenzak voor mobiele telefoon
■	Lussen voor headset kabel. D-ring onder de flap aan de voorzijde
■	Aan de binnenzijde van de mouwen aangebrachte manchetten
■	Mouwuiteinden af te sluiten met klittenband
■	Rugpand aan de onderzijde te verstellen met klittenband
■	Reflectie strepen aangebracht op de mouwen, voor- en
achterzijde
■	EN 343 3-3

AFNEEMBARE EN
VERSTELBARE
CAPUCHON

YKK
RITSSLUITING
BORSTZAK MET
RITSSLUITING

Maten: XS-4XL, Kleur: Zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

VERSTELBARE
MANCHET
MET DUIMGAT
MANCHET AAN
BINNENZIJDE

ROCKY BROEK
Artikelnummer: A-114071
Moderne en kwalitatief hoogwaardige outdoor broek voorzien van
veel praktische details.
Getapete en dubbel gestikte naden.
■	Elastische tailleband met riemlussen
■	Gulp voorzien van rits
■	Zijzakken met klep en klittenbandsluiting
■	Afneembare holsterzakken met rits en drukknoop
■	Zak voor duimstok en gereedschap
■	Zijzak voor mobiele telefoon
■	Achterzakken. Versteviging op kniezakken
■	Verstevigde uiteinden van de broekspijpen
■	Verstelbare uiteinden broekspijp
■	Goede pasvorm
■	Mesh voering voor optimale ventilatie
■	Reflectie strepen op voor- en achterzijde
■	EN 343 3-3
Maten: XS-4XL, Kleur: Zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

10 WORK

REFLECTIE VOOR
ZICHTBAARHEID

CORDURA®

FARGO JACK
ADEMENDE
REGENKLEDING

Materiaal:
Buitenstof: 100 % polyester 300D
Tussenlaag: TPU membraam
Voering: 100% polyester 120 g/m2

Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 60)

FARGO JACK
Artikelnummer: A-113131
Gevoerd en stijlvol jack voorzien van veel details Getapete en dubbel gestikte naden.
■	Dubbele stormflap met klittenbandsluiting en drukknoop aan onderzijde
■	Afneembare capuchon met aantrekkoord
■	2-weg YKK rits
■	Voorzakken met rits aan de voorzijde. 1 binnenzak met rits en 1 binnenzak met
klittenband afsluitbaar
■	Binnenzak voor mobiele telefoon
■	Lussen voor headset kabel. D-ring onder de flap aan de voorzijde
■	Aan de binnenzijde van de mouwen aangebrachte manchetten
■	Mouwuiteinden af te sluiten met klittenband
■	Rugpand aan de onderzijde te verstellen met klittenband
■	Reflectie strepen aangebracht op de mouwen, voor- en achterzijde
■	EN 343 3-3
Maten: XS-4XL
Kleur: Zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

WORK 11

ROCKY STRETCH
ADEMENDE
REGENKLEDING

Materiaal
Buitenstof: 300D polyester twill
Mechanische stretch met PU coating
Voering: 100 % polyester mesh

Waterdichtheid: 10.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 59)

ROCKY STRETCH JACK – HEREN
Artikelnummer: A-153121
Functioneel en comfortabel werkjack gemaakt van sterk 4-way stretch materiaal.
Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet voor een extreem hoge waterdichtheid.
■	YKK® ritssluiting
■	dubbele stormflap met drukknopen en klittenbandsluiting aan de voorzijde.
■	Borstzakken met rits, afneembare ID houder aan de voorzijde
■	Twee schuine zakken met ritssluiting aan voorzijde
■	Afneembare en verstelbare capuchon
■	Verstelbare manchetten met klittenband, voorzien van voering met duim aan de
binnenkant
■	Rugpand aan de onderkant verstelbaar met klittenband
■	EN 343 3-3
Maten: XS-4XL
Kleur: Zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

ROCKY STRETCH JACK – DAMES
Artikelnummer: A-153122
Functioneel en comfortabel werkjack gemaakt van sterk 4-way
stretch materiaal. Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet voor
een extreem hoge waterdichtheid.
■	YKK® ritssluiting
■	dubbele stormflap met drukknopen en klittenbandsluiting
aan de voorzijde.
■	Borstzakken met rits, afneembare ID houder aan de voorzijde
■	Twee schuine zakken met ritssluiting aan voorzijde
■	Afneembare en verstelbare capuchon
■	Verstelbare manchetten met klittenband, voorzien van
voering met duim aan de binnenkant
■	Rugpand aan de onderkant verstelbaar met klittenband
■	EN 343 3-3
Maten: XS-3XL
Kleur: Zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

12 WORK

ROCKY STRETCH BROEK
Artikelnummer: A-154071
Functionele en comfortabele broek gemaakt van sterk 4-way stretch materiaal.
Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet voor een extreem hoge waterdichtheid.
■	Elastische tailleband met riemlussen
■	Zijzakken met klep en klittenbandsluiting
■	Afneembare holsterzakken
■	Duimstokzak en telefoonzak op de zijbeen
■	Cordura® versterkte kniezakken
■	Verstelbare lengte van broek door middel van drukknopen aan beenuiteinde
■	Reflectie details voor verbeterde zichtbaarheid
■	EN 343 3-3
Maten: XS-4XL
Kleur: Zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

MEDUSA
ADEMENDE
REGENKLEDING

Materiaal
Buitenstof: 100% polyester 600Dx600D
Tussenlaag: TPU membraam
Voering: 100% polyester

Verstevigingen: DuPont Cordura®
Waterdichtheid: 13.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 55)

MEDUSA JACK
Artikelnummer: 130-26
Comfortabel en kwalitatief hoogwaardige Jack speciaal voor het buitenwerk.
Uitstekende pasvorm en gemaakt van zeer sterk materiaal. Getapete en dubbel
gestikte naden.
■	Dit jack geeft uitstekende bescherming tegen regen en slechte
weersomstandigheden
■	Telefoonzak aan de binnenzijde
■	2 grote zakken op de borst met klep
■	Hoge kraag met fleece aan de binnenzijde
■	Breed elastisch band op taillehoogte en op de uiteinden van de mouwen
■	2 binnenzakken
■	Steekzakken aan de voorzijde met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor: Agriculture

MEDUSA JACK MET WARMTE VOERING
Artikelnummer: 130-20
Comfortabel en kwalitatief hoogwaardig Jack speciaal voor het buitenwerk.
Uitstekende pasvorm en gemaakt van zeer sterk materiaal. Getapete en
dubbel gestikte naden.
■	Dit Jack geeft de perfekte bescherming tegen regen en slechte
weersomstandigheden
■	Telefoonzak aan de binnenzijde
■	2 grote zakken op de borst met klep
■	Hoge kraag met fleece aan de binnenzijde
■	Breed elastisch band op taillehoogte en op de uiteinden van de mouwen
■	2 binnenzakken
■	Steekzakken aan de voorzijde met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Groen (2), marine blauw (3), zwart (8), grijs (10)
Ook geschikt voor: Agriculture

MEDUSA BROEK
Artikelnummer: 130-12
Comfortabele en kwalitatief hoogwaardige broek speciaal voor het buitenwerk.
Uitstekende pasvorm en gemaakt van zeer sterk materiaal. Getapete en dubbel
gestikte naden.
■	Brede riemlus aan de achterkant
■	Ruime achterzakken met klittenband
■	Afneembare holster zakken met flap en ritsbescherming d.m.v. een borgknoop
■	Duimstokzak met verstelbare onderkant voor optimale flexibiliteit
■	Multifunctionele beenzak met klittenband
■	Met Dupont® Cordura verstevigde en verstelbare kniezakken. De opening kan
afgesloten worden om vuil en water tegen te houden.
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Groen (2), marine blauw (3), zwart (8), grijs (10)
Ook geschikt voor: Agriculture

WORK 13

MEDUSA
ADEMENDE
REGENKLEDING

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester 600Dx600D
Tussenlaag: TPU membraam
Voering: 100 % polyester

Verstevigingen: Cordura®
Waterdichtheid: 13.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 55)

MEDUSA OVERALL
Artikelnummer: 130-50
Overall met afneembare gevoerde capuchon.
■	Voorzien van 2-wegrits en met klittenband af te sluiten stormflap
■	Broekspijpen af te sluiten met rits en klittenband
■	2-wegrits en met klittenband af te sluiten stormflap
■	Ritsen aan de onderzijde van de mouwen voor eventuele ventilatie
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor: Agriculture

MEDUSA AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 130-16
Comfortabele en kwalitatief hoogwaardige Amerikaanse overall speciaal voor het
buitenwerk. Uitstekende pasvorm en gemaakt van zeer sterk materiaal. Getapete
en dubbel gestikte naden.
■	2 grote zakken op de borst met klep
■	Elastische en verstelbare bretels met gesp
■	Ruime achterzakken met klittenband
■	Afneembare holsterzakken met klep
■	Duimstokzak met verstelbare onderkant voor optimale flexibiliteit
■	Multifunctionele beenzak met klittenband
■	Met Dupont® Cordura verstevigde en verstelbare kniezakken.
■	De opening kan afgesloten worden om vuil en water tegen te houden.
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL, Kleur: Groen (2), marine blauw (3), zwart (8), grijs (10)
Ook geschikt voor: Agriculture

14 WORK

KNIEBESCHERMERS
Artikelnummer: 1-111
Kniebeschermers die passen in alle broeken en Medusa-serie,
evenals in de rest van de Ocean collectie.
■	Goedgekeurd volgens EU-richtlijn persoonlijke
beschermingsmiddelen, 89/686 CEE
Material: 100 % schuim
Maten: One Size
Ook geschikt voor: Agriculture

MEDUSA POLAR
ADEMENDE
REGENKLEDING
Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 56)

Materiaal
Buitenstof: 100% polyester 600Dx600D
Tussenlaag: TPU membraam
Vulling: 100 % polyester 240 g/m2
Voering: 100 % polyester Thinsulate®

Verstevigingen: DuPont Cordura®
Waterdichtheid: 13.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp
Koude weerstand: -30 graden Celsius

MEDUSA POLAR PARKA
Artikelnummer: 131-20
Sterk gewatteerde parka gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De parka
biedt superieure bescherming tegen weer en wind en is getest in extreme koude
omstandigheden. Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet.
■	Zeer slijtvast en sterk doek
■	Telefoonzak aan de binnenzijde
■	2 grote borstzakken
■	Hoge kraag met fleece aan de binnenzijde voor extra comfort en isolatie
■	Dubbele mouwsluiting met neopreen uiteinde en klittenband
■	Gevoerde en geavanceerde afneembare capuchon
■	ID kaart zak en D-ring op de borstzak
■	Zijzakken met klep
■	Afneembare gezichtsbescherming
■	Afneembare bontrand in capuchon
■	Verlengd rugpand
■	Uitneembare sneeuwvangers voorzien van elastiek en drukknopen
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL, Kleur: Zwart (8), Ook geschikt voor: Fishing

MEDUSA POLAR BROEK
Artikelnummer: 131-12
Dik gewatteerde broek gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De
broek biedt superieure bescherming in weer en wind en is getest onder
extreem koude omstandigheden. Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet.
■	Brede riemlus aan de achterkant
■	Ruime achterzakken met klittenband
■	Afneembare holsterzakken met klep
■	Duimstokzak met verstelbare onderkant voor optimale flexibilitet
■	Multifunctionele beenzak met klittenband
■	Met Cordura® verstevigde en verstelbare kniezakken. De opening kan
afgesloten worden om vuil en water tegen te houden
■	Sneeuwvangers voorzien van elastiek en drukknopen
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL, Kleur: Zwart (8), Ook geschikt voor: Fishing

MEDUSA POLAR AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 131-16
Dik gewatteerde Amerikaanse overall gemaakt van kwalitatief hoogwaardig
materiaal. De Amerikaanse overall biedt superieure bescherming in weer en wind
en is getest onder extreem koude omstandigheden. Alle naden zijn dubbel
gestikt en getapet.
■	2 grote zakken op de borst met klep
■	Elastische en verstelbare bretels met gesp
■	Ruime achterzakken met klittenband
■	Afneembare holsterzakken met klep
■	Duimstokzak met verstelbare onderkant voor optimale flexibilitet
■	Multifunctionele beenzak met klittenband
■	Met Cordura® verstevigde en verstelbare kniezakken. De opening kan
afgesloten worden om vuil en water tegen te houden
■	Sneeuwvangers voorzien van elastiek en drukknopen
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL, Kleur: Zwart (8), Ook geschikt voor: Fishing

WORK 15

THERMO
ADEMENDE
REGENKLEDING

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyamide (Oxford nylon)
Vulling: 100 % polyester 120 g/m2
Voering: 100 % polyester

Verstevigingen: DuPont Cordura®
Waterdichtheid: 8.000 mm
Ademend vermogen: 2.000 mvp

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 58)

2-WEG YKK
RITSSLUITING

AFNEEMBARE
CAPUCHON

KLITTENBAND EN
ELASTIEK

RITS
TOT OP
HEUPHOOGTE

REFLECTIE VOOR
ZICHTBAARHEID

ADEMENDE WINTER
OVERALL
Artikelnummer: 50-52
2-kleurige winteroverall met afneembare capuchon.
■	2-wegrits en met klittenband af te sluiten stormflap
■	Onderzijde pijpen af te sluiten met rits en
klittenband
■	Broekspijpen van heup tot enkel voorzien van rits
voor makkelijk aan- en uittrekken
■	2 steekzakken, 2 borstzakken, 2 achterzakken,
napoleonzak, binnenzak, zijzak en diverse
gereedschapszakken
■	Knieversteviging van Dupont® Cordura
■	Verstelbaar taillekoord , mouwuiteinden voorzien
van elastiek en klittenband
■	YKK®ritsen
■	3M reflectie strepen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-8XL
Kleur: Rood (5), zwart (8), grijs (10)
Ook geschikt voor: Agriculture en Fishing

16 WORK

DUPONT
CORDURA
KNIEVERSTEVIGING

ADEMENDE JUNIOR
WINTER OVERALL
Artikelnummer: 50-521 of 50-501

ADEMENDE
WINTER OVERALL
Artikelnummer: 50-50

2-kleurige winteroverall met afneembare capuchon.
■	2-wegrits en met klittenband af te sluiten
stormflap
■	Broekspijpen van heup tot enkel voorzien van rits
voor makkelijk aan- en uittrekken
■	Ritsen aan de onderzijde van de mouwen voor
eventuele ventilatie
■	2 steekzakken, 2 borstzakken, 2 achterzakken,
napoleon zakken, binnenzak, zijzak en diverse
gereedschapszakken
■	Knieversteviging van Dupont®Cordura.
■	Verstelbaar taillekoord , mouwuiteinden voorzien
van elastiek en klittenband
■	YKK®ritsen
■	3M reflectie strepen
■	EN 343 3-3

2-kleurige winteroverall met afneembare capuchon.
■	2- kleurige winteroverall met afneembare capuchon
■	2-wegrits en met klittenband af te sluiten stormflap
■	Broekspijpen van heup tot enkel voorzien van rits
voor makkelijk aan- en uittrekken
■	Ritsen aan de onderzijde van de mouwen voor
eventuele ventilatie
■	2 steekzakken, 2 borstzakken, 2 achterzakken,
telefoonzak, binnenzak, zijzak en diverse
gereedschapszakken
■	Knieversteviging van Dupont® Cordura.
■	Verstelbaar taillekoord , mouwuiteinden voorzien van
elastiek en klittenband
■	YKK®ritsen
■	3M reflectie strepen
■	EN 343 3-3

Maten: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jaar
Kleur: Rood (5), grijs (10)
Ook geschikt voor: Agriculture en Fishing

Maten: XS-8XL
Kleur: Marine Blauw (3), Rood (5), grijs (10),
koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Agriculture en Fishing

ADEMENDE DAMES
THERMO OVERALL
Artikel: 50-403

ADMENDE BROEK
Artikelnummer: 10-12

Warmgevoerde overall voorzien van reflectiestrepen
en afneembare capuchon. Gemaakt van kwalitatief
hoogwaardig materiaal welke uitstekende bescherming
biedt in weer en wind. Voorzien van dubbel gestikte
en getapete naden.
■	2-wegrits en met klittenband af te sluiten stormflap
Reisverschluss von der Hufte bis Beinabschluss
■	Elastische mouwuiteinden met klittenbandsluiting
■	Voorzien van twee voorzakken en twee borstzakken
■	Binnenzak en napoleonzak
■	YKK Ritssluiting
■	EN 343 3-3
Maten: XXS-4XL
Kleur: Zwart (8)
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester 170 g/m2
Vulling: 100 % polyester 200 g/m2
Waterdichtheid: 13.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

Ademende, wind- en waterdichte broek met
elastiek rondom taille. Alle naden zijn dubbel
gestikt en getapet.
■	Tailleband voorzien van elastisch band
■	2 steekzakken voorzien van rits
■	Voorzien van rits op enkelhoogte en
onderaan af te sluiten met klittenband
■	EN 343 3-3
Maten: M-4XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor: Agriculture
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyamide (Taslan)
300Dx300D
Tussenlaag: PU membraam
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

WORK 17

PURE OCEAN
PU REGENKLEDING

Materiaal
210 g/m2 PU-gecoat recycled polyester 33 % PU/67 % recycled post-consumer polyester garen
Waterdichtheid: 8.000 mm

PURE OCEAN JACK - HEREN
Artikelnummer: 25-5420
Modern heren regenjack gemaakt van zacht en flexibel materiaal.
Achterkant van het doek is gemaakt van gerecyclede PET flessen.
(ca. 25 flessen per jack)
■	Verdekte YKK® Ritssluiting aan de voorkant
■	Verdekte ventilatie openingen aan achterzijde
■	Verstelbare capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Twee zakken en borstzak aan de voorzijde
■	Verstelbare mouwuiteinden met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8)

PURE OCEAN JACK – DAMES
Artikelnummer: 25-5420D
Modern dames regenjack gemaakt van zacht en flexibel materiaal.
Achterkant van het doek is gemaakt van gerecyclede PET flessen.
(ca. 25 flessen per jack)
■	Verdekte YKK® Ritssluiting aan de voorkant
■	Verdekte ventilatie openingen aan achterzijde
■	Verstelbare capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Twee zakken en borstzak aan de voorzijde
■ Verstelbare mouwuiteinden met drukknopen
■	Heupriem
■	EN 343 3-1
Maten: XS-3XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8), Geel (1)

18 WORK

PURE OCEAN BROEK
Artikelnummer: 25-5412
Moderne regenbroek gemaakt van zacht en flexibel materiaal.
Achterkant van het doek is gemaakt van gerecyclede PET flessen.
(ca. 25 flessen per broek)
■ Verstelbare tailleband
■ Doortastzakken
■ Ritssluiting en verstelbare beenwijdte door klittenband
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8)

COMFORT STRETCH
PU REGENKLEDING

Materiaal
210 g/m2 PU-gecoat polyester;
25 % PU/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 63)

IN DE KRAAG
OPROLBARE
CAPUCHON

VERDEKTE YKK®
RITSSLUITING

MANCHETTEN
VOORZIEN VAN
KLITTENBAND
EN ELASTIEK

REFLECTIE
DETAILS
(BEHALVE
OLIJF GROEN)

COMFORT STRETCH+ JACK
Artikelnummer: 22-5420
■	Verdekte YKK® ritssluiting met klittenband aan de voorzijde
■	Verdekte ventilatie openingen aan de achterzijde
■	Verstelbare capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Twee klepzakken aan voorzijde
■	Napoleon zakken
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband sluiting.
■	Reflectie details (behalve olijf groen)
■	EN 343 3-1
Maten: XS-5XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8), Grijs (10)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

WORK 19

COMFORT STRETCH
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 210 g/m2 PU-polyester; 25 % PU/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 63)

COMFORT STRETCH+ BROEK
Artikelnummer: 22-5412
Nieuw verbeterd design. Broek gemaakt van zacht en flexibel materiaal welke
scheur- en koudebestendig is.
■	Verstelbare tailleband
■	Ritssluiting
■	Beenwijdte verstelbaar door klittenband
■	Duimstokzak
■	Doortastzakken
■	Reflectie details (behalve olijf groen)
■	EN343 3-1
Maten: XS-5XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8), Grijs (10)
Ook geschikt voor: Agriculture en Fishing

20 WORK

COMFORT STRETCH+
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 22-5413
Nieuw verbeterd design. Amerikaanse Overall gemaakt van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is
■ Verstelbare tailleband
■ Ritssluiting
■ Beenwijdte verstelbaar door klittenband
■ Duimstokzak
■ Doortastzakken
■ Reflectie details (behalve olijf groen)
■	EN343 3-1
Maten: XS-5XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8), Grijs (10)
Ook geschikt voor: Agriculture en Fishing

COMFORT STRETCH JACK
Artikelnummer: 20-5420
Jack van zacht en flexibel materiaal dat scheuren koudebestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met
klittenband af te sluiten stormflap
■	E xtra verdekte ventilatie openingen aan
de achterzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
en klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3), oranje (11),
koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

COMFORT STRETCH
BROEK
Artikelnummer: 20-5412
Broek van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastieken band in de taille
en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af
te sluiten met klittenband
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3), oranje (11),
koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

COMFORT STRETCH
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 20-5413

COMFORT STRETCH
REGENPAK
Artikelnummer: 20-54

Amerikaanse overall van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de breedte te
verstellen
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af te
sluiten met klittenband
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1

Set jack en broek van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.

Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2), marine blauw (3),
oranje (11), koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

Jack
■ YKK® ritsen
■	Jack voorzien van rits en een met
klittenband af te sluiten stormflap
■	E xtra verdekte ventilatie openingen aan de
achterzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en
klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	EN 343 3-1
Broek
■	Broek voorzien van elastische band in de
taille en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af
te sluiten met klittenband
Maten: XS-4XL
Kleur: Zwart (8)
Ook verkrijgbaar in Camouflage. Zie pagina 90
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

WORK 21

COMFORT STRETCH
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 210 g/m2 PU-polyester;
25 % PU/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 63)

COMFORT STRETCH
BROEK MET
REFLECTIE STREPEN
Artikelnummer: 20-54129
Broek van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastisch band in de
taille en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en
broekspijpen af te sluiten met
klittenband
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Marine blauw (3)

COMFORT STRETCH
AMERIKAANSE
OVERALL MET
REFLECTIE STREPEN
Artikelnummer: 20-54139
Amerikaanse overall van zacht en
flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Elastieke bretels voorzien van
snelsluit gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de
breedte te verstellen
■	Ritsen op enkelhoogte en
broekspijpen af te sluiten met
klittenband
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Marine blauw (3)

COMFORT STRETCH
JACK MET REFLECTIE
STREPEN
Artikelnummer: 20-54209
Jack van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met
drukknopen af te sluiten stormflap
■	Extra verdekte ventilatie openingen
aan de achterzijde
■	Capuchon in de kraag met
aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
en klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Marine blauw (3)
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COMFORT STRETCH
OVERALL
Artikelnummer: 20-5450
Overall van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Overall met 2-wegrits en een met drukknopen te
sluiten stormflap aan de voorzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Elastisch band in de taille en tevens te verstellen
met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2), marine blauw (3),
oranje (11)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

COMFORT STRETCH
GEVOERDE WINTER PU COVERALL
Artikelnummer: 20-5450-29
■ 2-wegrits en met klittenband te sluiten stormflap
■	Capuchon in de kraag met koord
■	Elastiek in taille en stormflap met drukknopen
■	Mouwen afsluitbaar met elastiek en klittenband
■	YKK® ritsen
■	3M reflectie strepen
■	EN 343 3-1
Maten: S-8XL
Kleur: Marine blauw (3)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing
Materiaal
Buitenstof: 170 g/m2 PU-polyester; 30 % PU/70 % polyester
Vulling: 100 % polyester
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

WORK 23

COMFORT LIGHT
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyester;
30 % PU/70 % polyester
Waterdichtheid: 5.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 65)

COMFORT LIGHT
JACK
Artikelnummer: 20-3420

COMFORT LIGHT
BROEK
Artikelnummer: 20-3412

Jack van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met
klittenband af te sluiten stormflap
■	E xtra verdekte ventilatie openingen aan de
achterzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van drukknopen
■	2 voorzakken met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1

Broek van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastieken band in de
taille en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen
af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1

Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

COMFORT LIGHT
OVERALL
Artikelnummer: 20-3450
Overall van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Overall met 2-wegrits en een met
drukknopen te sluiten stormflap aan de
voorzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Mouwuiteinden af te sluiten met
drukknopen
■	Broekspijpen af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Marine blauw (3)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing
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Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

COMFORT LIGHT
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 20-3413
Amerikaanse overall van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de breedte
te verstellen
■	Broekspijpen voorzien van drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Fishing

COMFORT SAFE
PU REGENKLEDING
Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 66)

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyester;
59 % PU/41 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm
Vlamvertragend en anti-statisch

COMFORT SAFE
JACK
Artikelnummer: 21-20

COMFORT SAFE
ANORAK
Artikelnummer: 21-17

Vlamvertragend en anti-statisch jack van
zacht en flexibel materiaal dat scheur-en
koudebestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met
drukknopen af te sluiten stormflap
■	Capuchon met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van
drukknopen
■	2 voorzakken met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5

Vlamvertragende en anti-statische
anorak van zacht en flexibel materiaal
dat scheur- en koudebestendig is.
■	Vaste capuchon met trekkoord
■	Verstelbaar trekkoord aan de
onderzijde
■	Mouwen d.m.v. drukknopen af te
sluiten
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5
Maten: XS-3XL
Kleur: Marine blauw (3)

Maten: S-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3)

COMFORT SAFE
BROEK
Artikelnummer: 21-12
Vlamvertragende en anti-statische broek
van zacht en flexibel materiaal dat scheuren koudebestendig is.
■	Voorzien van elastisch band in de taille
en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen
af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5
Maten: S-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3)

COMFORT SAFE
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 21-13
Vlamvertragende en anti-statische
Amerikaanse overall van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de
breedte te verstellen
■	Broekspijpen voorzien van drukknopen
■ EN 343 3-1, EN
 ISO 14116, EN 1149-5
Maten: S-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3)

WORK 25

COMFORT HEAVY
PU REGENKLEDING
Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 62)

Materiaal
Stof: 220 g/m2 PU-polyamide (nylon);
40 % PU/60 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm
Resistent tegen vet, olie en bloed

COMFORT HEAVY
JACK
Artikelnummer: 36-20

COMFORT HEAVY
ANORAK
Artikelnummer: 36-17

Regenjas van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Jack bevat een uniek 3-weg
stormflap met drukknoopsluiting.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
■	Mouwuiteinden af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1

Anorak van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Vaste capuchon met
aantrekkoord en stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken
door speciale opening
■	Mouwuiteinden met
drukknopen af te sluiten
■	EN 343 3-1

Maten: S-4XL
Kleur: Groen (2), wit (4),
oranje (11), koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Food/Cleaning

COMFORT HEAVY
BROEK
Artikelnummer: 36-12
Broek van zacht en flexibel materiaal
dat scheur- en koudebestendig is.
■	Broek in de taille voorzien van
elastisch band en af te sluiten
met drukknopen
■	Riemlussen
■	Broekspijpen af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-4XL
Kleur: Groen (2), wit (4),
oranje (11), koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Food/Cleaning
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Maten: S-4XL
Kleur: Groen (2), wit (4),
oranje (11), koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Food/Cleaning

COMFORT HEAVY
AMERIKAANSE
OVRERALL
Artikelnummer: 36-13
Amerikaanse overall van zacht en
flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van
snelsluit gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-4XL
Kleur: Groen (2), wit (4),
oranje (11), koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Food/Cleaning

ATEC DE LUXE
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU polyamide (nylon);
45 % PU/55 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 68-72)

DOORTAST
ZAKKEN

DUIMSTOKZAK

KLITTENBAND

VERLENGD RUGPAND

ATEC DE LUXE
PREMIUM JACK
Artikelnummer: A-123071

ATEC DE LUXE
BROEK
Artikelnummer: A-124021

Licht jack van zacht, sterk, rekbaar en koudebestendig materiaal.
■	Lengte 80 cm met hoge kraag
■	Rits met stormflap
■	Doortastzakken op borsthoogte met kleppen en drukknopen
■	Verlengd rugpand
■	Klittenband op de mouwuiteinden
■	EN 343 3-1

Lichte broek van zacht, sterk, rekbaar en koudebestendig materiaal.
■	Elastiek in tailleband met trekkoord met sluiting
■	Afsluitbare zij-openingen voorzien van klep en drukknoopsluiting
■	Duimstokzak en gereedschapszak
■	EN 343 3-1

Maten: S-2XL
Kleur: Blauw/oranje (071)

Maten: S-3XL
Kleur: Zwart (051)

WORK 27

ATEC
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU polyamide (nylon);
45 % PU/55 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 68-72)

ATEC JACK
Artikelnummer: A-123021

ATEC JACK
Artikelnummer: A-123331

Jack 100 cm met capuchon.
■	Capuchon met trekkoord
■	Drukknopen
■	EN 343 3-1

Jack 80 cm lengte met capuchon.
■	Capuchon met trekkoord
■	Ventilatie openingen
■	Rits met stormflap en drukknopen
■	Zakken met klep
■	Trekkoord onderzijde
■	Drukknopen op mouwuiteinden
■	EN 343 3-1

Maten: XS-2XL
Kleur: Groen (011),
oranje (031), marine blauw (041)

Maten: S-2XL
Kleur: Groen (011), oranje (031),
marine blauw (041)

ATEC BROEK
Artikelnummer: A-124011
■	Elastiek in tailleband met trekkoord
met sluiting
■	EN 343 3-1
Maten: XS-3XL
Kleur: Groen (011), oranje (031),
marine blauw (041)

ATEC
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: A-125011
■	Verstelbare bretels met
snelsluiting.
■	Openingen aan de zijkant met
drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Groen (011),
oranje (031), marine blauw (041)

ATEC BEENSTUKKEN
Artikelnummer: A-120013

ATEC ZUIDWESTER
Artikelnummer: A-128011

■	Met haken te bevestigen
■	2 standen
■	EN 343 3-1

Gevoerde Zuidwester.
■	Katoenen trekkoord
■	Flanel gevoerd
■	EN 343 3-1

Maten: One Size
Kleur: Groen (011), oranje (031),
marine blauw (041)
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Maten: S-XL
Kleur: Groen (011), oranje (031)

ATEC
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU polyamide (nylon);
45 % PU/55 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 68-72)

ATEC COVERALL
Artikelnummer: A-127021

ATEC COVERALL - GEVOERD
Artikelnummer: A-127033

Overall van zacht, sterk, rekbaar en
koudebestendig materiaal.
■	Capuchon met trekkoord
■	Rits met dubbele stormflap met
drukknopen
■	Borstzakken met waterschild
■	K littenband op enkels en mouwuiteinden
■	EN 343 3-1

Gevoerde overall van zacht, sterk, rekbaar en
koudebestendig materiaal.
■	Capuchon in kraag
■	Met fleece gevoerde kraag
■	Elastiek in de taille
■	2-weg rits met dubbele stormflap
■	Borst- en voorzakken met waterschild
■	Elastiek in de manchetten
■	2-weg ritsen in de broekspijpen tot de taille
■	Klittenband op enkels
■	Gewatteerde polyester voering, 120 g/m2
■	EN 343 3-1

Maten: S-4XL
Kleur: Groen (011), oranje (031)

Maten: S-3XL
Kleur: Marine blauw (041)

ATEC LIGHT
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU polyamide (nylon);
40 % PU/60 % polyamide
Waterdichtheid: 5.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 68)

ATEC LIGHT
CHARLIE SET
Artikelnummer: A-221051
Regenpak van licht en comfortabel materiaal.
Wordt geleverd in een display doos.
Jas:
■ Afneembare capuchon
■	2 voorzakken met klep
■	Trekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van klittenbandsluiting
■	K leine reflectiestrepen op mouwen en achterzijde
■	Telefoonzak aan de binnenzijde
■	EN 343 3-1
Broek:
■ Elastiek in de taille
■	Broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	Kleine reflectiestrepen op enkelhoogte
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Zwart (051)
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OFFSHORE
PVC

Materiaal
325 g/m2 PVC-polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm
Vlamvertragend
Bestand tegen vele chemicaliën, vetten en oliën.

OFFSHORE OVERALL
Artikelnummer: 30-50
Oliebestendige overall in soepel en koude bestendig
materiaal.
■	2-wegrits en stormflap af te sluiten met
drukknopen
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en stormflap
■	Achterzijde taille voorzien van elastisch band
■	Broekspijpen en mouwuiteinden af te sluiten met
drukknopen
■	Verkrijgbaar met alle mouwuitvoeringen – zie
pagina 37
■ EN ISO 14116, EN 343 3-1
Maten: S-5XL
Kleur: Groen (2), Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Fishing
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OFFSHORE BESCHERMPAK
Artikelnummer: 30-55
Artikelnummer: 30-557 (met S5 laarzen)
Volledig beschermende kleding voor het reinigen van tanks en ander werk in
vochtige en/of natte omstandigheden. Gemaakt van extreem sterk materiaal dat
koude bestendig is.
■ Vaste capuchon met aantrekkoord.
■ Pak is af te sluiten met klittenband met daarachter een waterdicht schot
■ Mouwen met rubberen uiteinden
■ Aangelaste laarzen
■ Verkrijgbaar met angelaste handschoenen – zie pagina 37
■ EN ISO 14116, EN 343 3-1
Pakmaten: S-3XL
Schoenmaten: 40-50
Kleur: Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Fishing
Materiaal
600 g/m2 PVC-polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm
Vlamvertragend
Bestand tegen vele chemicaliën, vetten en oliën

SITEX
PVC

Materiaal
Stof: 235 g/m2 PVC-polyester;
25 % PVC/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 74-75)

SITEX JACK
Artikelnummer: A-143161
Jack 80 cm met capuchon
■	Capuchon met trekkoord
■	Drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Groen (011), oranje (031),
marine blauw (041)
Ook geschikt voor: Agriculture

SITEX JACK
Artikelnummer: A-143171
Jack 100 cm lengte met capuchon
■	Capuchon met trekkoord
■	Drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-2XL
Kleur: Oranje (031), marine blauw (041)
Ook geschikt voor: Agriculture

SITEX JAS
Artikelnummer: A-146031
Jas 125 cm lengte met capuchon
■	Ruim vallend model
■	Diagonale zakken
■	Split onderaan rugpand
■	EN 343 3-1
Maten: XS-3XL
Kleur: Oranje (031), zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

WORK 31

SITEX
PVC

Materiaal
Stof: 235 g/m2 PVC- polyester;
25 % PVC/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 74-75)

SITEX BROEK
Artikelnummer: A-144071
■	Trekkoord in taille
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Groen (011), oranje (031),
marine blauw (041)
Ook geschikt voor: Agriculture

SITEX BEENSTUKKEN
Artikelnummer: A-140391
■	Met haken te bevestigen
■	2 standen
■	EN 343 3-1
Maten: One Size
Kleur: Oranje (031)
Ook geschikt voor: Agriculture

32 WORK

SITEX
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: A-145121
■	Verstelbare bretels met snelsluiting
■	Openingen aan de zijkant met
drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-2XL
Kleur: Groen (011), oranje (031)
Ook geschikt voor: Agriculture

SITEX ZUIDWESTER,
ONGEVOERD
Artikelnummer: A-148041
■ Ongevoerd met koord
■	EN 343 3-1
Maten: S-XL
Kleur: Oranje (031), marine blauw (041),
zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

LICHTGEWICHT
PVC 285 GRAM
DOORTAST
ZAKKEN

VERDEKTE
RITSSLUITING MET
DRUKKNOPEN

DUIMSTOKZAK

VERSTELBAAR MET
KLITTENBAND

SITEX FALLUN JACK 100 CM
Artikelnummer: A-143072
Lichtgewicht PVC-jack met vele details.
■	Verdekte ritssluiting met drukknopen aan voorzijde
■	Borstzak met doortasten
■	ID-kaart houder
■	Mouwuiteinden verstelbaar door klittenband
■	Verlengd rugpand
■	EN 343 3-1

SITEX FALLUN BROEK
Artikelnummer: A-144021
Lichtgewicht PVC-doek met vele details.
■	Doortastzakken / opening voor gereedschapszak
■	Achterzak
■	Duimstokzak
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Zwart/Oranje (051)
Ook geschikt voor: Agriculture
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SITEX
PVC

Materiaal:
285 g/m2 PVC/Polyester.
Waterdichtheid: >20.000 mm

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 74-75)

SITEX MORA JACK 80 CM
Artikelnummer: A-143031
Lichtgewicht PVC-jack.
■ Verdekte ritssluiting met drukkopen aan voozijde
■ Mouwuiteinden vestelbaar door klittenband en elastiek
■ EN 343 3-1

SITEX KULNA BROEK
Artikelnummer: A-144073
Lichtgewicht PVC-broek.
■	Beenwijdte verstelbaar door drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Oranje (031)
Ook geschikt voor: Agriculture
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SITEX OHAVA LANGE JAS 135 CM
Artikelnummer: A-146032
Lichtgewicht PVC-lange jas met vele details.
■ Verdekte ritssluiting met drukknopen aan voorzijde
■ ID-kaart houder
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Zwart (051)
Ook geschikt voor: Agriculture

ECONOMY
PVC

Materiaal
Stof: 460 g/m2 PVC-polyester
Waterdichtheid: >20.000 mm

ECONOMY JACK
Artikelnummer: 18-20
■	Rits en een met drukknopen af te sluiten stormflap.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
■	2 voorzakken met klep en ventilatie ogen onder de
mouwen
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Geel (1), groen (2), Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Fishing

ECONOMY AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 18-13
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Geel (1), groen (2), Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Fishing

ECONOMY OVERALL
Artikelnummer: 18-50
■	Overall met 2-wegrits en stormflap af te sluiten met drukknopen
■ Vaste capuchon met aantrekkoord en stormflap
■ Achterzijde taille voorzien van elastisch band
■ Broekspijpen en mouwuiteinden af te sluiten met drukknopen
■ Borstzak voorzien van een klep met drukknoop
■	EN 343 3-1
Maten: M-3XL
Kleur: Groen (2), oranje (11)
Ook geschikt voor: Fishing
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DIVERSEN
PVC

Materiaal
270 g/m2 PVC-polyester;
70 % PVC/30 % polyester
Waterdichtheid: 15.000 mm

LEGGINGS
Artikelnummer: 50-15

REPARATIE SET
Artikelnummer: 1-2

■	Alle naden zijn dubbel gestikt en
getapet
■	Taillebanden te sluiten met
breed klittenband
■	EN 343 3-1

■	Voor waadbroeken
Kleur: Licht groen (7), donker groen (13)

Maten: One size
Kleur: Donker groen (13)

REPARATIE LIJM
Artikelnummer: 1-4

LAARS HANGER
Artikelnummer: 1-3

■	Voor waadbroeken

■	Beugel voor wandmontage
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MOUWUITEINDEN

RONDOM ELASTIEK
Artikelnummer: -3

MET NEOPREEN MANCHETTEN
Artikelnummer: -4

■	K an aangebracht worden op de Classic, Offshore en Comfort heavy serie

■	Op maat te knippen met een schaar
■	K an aangebracht worden op de Classic, Offshore en Comfort heavy serie

MET ELASTIEKEN MANCHETTEN
AAN BINNENZIJDE
Artikelnummer: -43

MET NEOPREEN MANCHETTEN AAN
BINNENZIJDE
Artikelnummer: -44

■ Minimum order 55 stukks.
■ K an aangebracht worden op de Classic, Offshore en
Comfort heavy serie

■	Minimum order 55 stuks.
■	K an aangebracht worden op de Classic, Offshore en Comfort
heavy serie

MET AANGELASTE
HANDSCHOENEN
Artikelnummer: -45

MET RUBBEREN MANCHETTEN
Artikelnummer: -46

■ Kan aangebracht worden op de Classic, Offshore
en Comfort heavy serie

■	Maat aan te passen met schaar
■ Kan aangebracht worden op de Classic, Offshore en Comfort heavy serie

POLSBAND
Artikelnummer: 70-30
■ Elastisch band met klittenband
Maten: M-L
Kleur: wit (4)
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OUTDOOR

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester softshell
Voering: 100 % polyester mesh
Verstevigingen: Cordura®

Waterdichtheid: 10.000 mm (Buitenstof)
Ademend vermogen: 10.000 mvp

THOR SOFTSHELL
Artikelnummer: 80-76
Waterafstotend, winddicht en ademend softshell jack.
■	Hoogwaardig 4-weg stretch materiaal. Staat garant voor comfort
■	Verstelbare capuchon
■	Verborgen en verstelbaar elastiek aan de onderkant
■	2 binnenzakken met rits
■	Telefoonzak op de mouw
■	Met Dupont® Cordura afgewerkte zijzakken met rits.
■	Dupont® Cordura verstevigingen op de mouwen en over de ritsen
■	Technisch klittenband afdichting van de mouwen
■	YKK® ritsen
■	Nano Teflon® behandeling voor extra slijtvastheid en
vlekbestendigheid
Maten: S-4XL
Kleur: Groen (2), zwart (8)
Ook geschikt voor: Fishing

OUTDOOR
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Materiaal
Buitenzijde: 100 % polyester
Voering: 100 % polyester

Bestaande uit: 75D softshell;
88 % polyester, 12 % elastan

THOR QUILTJACK
Artikelnummer: 10-26
Modern thermisch jack van gevoerd 2-laags polyester, voor een goede
isolatie. Contrast naden en details die voor een eigentijds design zorgen.
■	Borstzak en 2 voorzakken met rits
■	Reflectie piping op de schouders
■	Elastische manchetten en tailleband
■	Verlengd rugpand
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor: Fishing en Agriculture

OUTDOOR

Materiaal
100 % Polyester
Voering 240 g/m2 Therma Fit Panels

TERNI CROSS
Artikelnummer: 80-22
Modern Daun Jack gemaakt van licht, uitstekend
lichaamsisolerend materiaal.
■	Tricot manchetten met windbreaker
■	Handige zakken
■	Borst- en armzak met ritssluiting
■	Verlengd rugpand
■	Reflectie op de armen
■	YKK® Ritssluiting
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart met grijze Tape ritssluiting (810),
Zwart met oranje Tape ritssluiting (811)

TERNI FLEX
Artikelnummer: 80-23
Modern Daun Jack gemaakt van licht, uitstekend
lichaamsisolerend materiaal.
■	Softshell manchetten
■	Handige zakken
■	Borst- en armzak met ritssluiting
■	Verlengd rugpand
■	Reflectie op de armen
■	YKK® Ritssluiting
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart met grijze Tape ritssluiting (08)

WORK 39

OUTDOOR

Materiaal:
65 % polyester, 35 % katoen
Poly-Stretch: 92 % polyester, 8 % spandex
310 g/m2

NALDO WERKBROEK
Artikelnummer: 82-12
Moderne werkbroek van hoogwaardige kwaliteit met perfecte pasvorm,
voorzien van veel details. Mogelijkheid om de beenlengte met 6 cm te
verlengen.
■	Binnenbeen en lies voorzien van stretch
■	Twee versterkte riemlussen voorzien van dubbele klittenbandsluiting
■	Elastiek- en riemverstelling in de taille
■	Achterzakken eenvoudig te sluiten met klittenband
■	Versterkte kniezakken met openingen om water en vuil weg te laten lopen
■	Vastgestikte holsterzakken
■	Hamerlus en praktische vrije duimstokzak voor optimale bewegingsvrijheid
en flexibiliteit
■	Ergonomische dijbeenzak met klittenbandsluiting.
■	YKK® Ritssluiting
■	Aan de beenuiteinde extra versterkt. Mogelijkheid voor verlenging met 6 cm
van de beenlengte.
■	Wordt geleverd inclusief Ocean riem
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart met grijze Bartack (810), Zwart met oranje Bartack (811)
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RONO WERKBROEK
Artikelnummer: 82-12B
Moderne werkbroek van hoogwaardige kwaliteit met perfecte pasvorm, voorzien
van veel details. Mogelijkheid om de beenlengte met 6 cm te verlengen.
■	Binnenbeen en lies voorzien van stretch
■	Twee versterkte riemlussen voorzien van dubbele klittenbandsluiting
■	Elastiek- en riemverstelling in de taille
■	Achterzakken eenvoudig te sluiten met klittenband
■	Versterkte kniezakken met openingen om water en vuil weg te laten lopen
■	Hamerlus en praktische vrije duimstokzak voor optimale bewegingsvrijheid en
flexibiliteit
■	Ergonomishce dijbeenzak met klittenbandsluiting.
■	YKK® Ritssluiting
■	Aan de beenuiteinde extra versterkt. Mogelijkheid voor verlenging met 6 cm van
de beenlengte.
■	Wordt geleverd inclusief Ocean riem
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart met grijze Bartack (810), Zwart met oranje Bartack (811)

OUTDOOR

THOR ANDREA DAUN JACK
Artikelnummer: 80-26
Moderne Daun Jack gemaakt van licht, uitstekend
lichaamsisolerend materiaal.
■	Tricot manchetten
■	Handige zakken
■	Capuchon van stretch materiaal
■	Borst- en armzak met ritssluiting
■	Verlengd rugpand
■	YKK® Ritssluiting
Maten: XS – 5XL
Kleur: Zwart (8)
Materiaal:
100 % polyester

THOR LUCA BODYWARMER
Artikelnummer: 80-28
Modern gewatteerde bodywarmer. Gemaakt van licht, uitstekend
lichaamsisolerend materiaal.
■ Borstzak voorzien van ritssluiting
■ Verlengd rugpand
■ YKK® ritssluiting
Maten: XS – 5XL
Kleur: Zwart (8)
Materiaal:
100 % polyester

THOR AREZZO VEST
Artikelnummer: 55-26
Comfortabel vest van zwart gemêleerd polyester Fleece.
■	2 voorzakken
■	Borstzak met ritssluiting
■	Elastische Soft Shell aan de zijkanten
■	Fleece in de kraag
■	YKK® ritssluitingen
Maten: XS – 4XL
Kleur: Grijs/zwart (8)
Materiaal: 100 % polyester, 270 g/m²
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OUTDOOR

Materiaal
Buitenstof: 3 laags softshell 320 g/m2,
93 % polyester/7 % spadex,
TPU membraan met fleece

Vooring: 100 % polyester
Waterdichtheid: 8.000mm (Buitenstof)
Ademend vermogen: 2.000 mvp

OCEAN SOFTSHELL+ - HEREN
Artikelnummer: 60-77
Waterafstotend, winddicht Softshell jack gemaakt van hoogwaardig elastisch
materiaal.
■	Borstzak en twee voorzakken
■	Afneembare capuchon
■	Verstelbare taille
■	YKK® ritsen
Maten: XS-4XL
Kleur: Marine blauw (3), Zwart (8)
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OCEAN SOFTSHELL+ DAMES
Artikelnummer: 60-77D
Waterafstotend, winddicht Softshell jack gemaakt van hoogwaardig elastisch
materiaal.
■ Borstzak en twee voorzakken
■ Afneembare capuchon
■ Verstelbare taille
■ YKK® Ritssluiting
Maten: XS-3XL
Kleur: Marine blauw (3), Zwart (8)

OUTDOOR

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester softshell
Voering: 100 % polyester

Waterdichtheid: 8.000 mm (Buitenstof)
Ademend vermogen: 2.000 mvp

OCEAN SOFTSHELL JACK
Artikelnummer: 60-76
Waterafstotend, winddicht softshell jack in elastisch
materiaal van de hoogste kwaliteit.
■	Borstzak en 2 voorzakken met rits
■	Verstelbare taille
■	YKK® ritsen
Maten: XS-5XL
Kleur: Marine blauw (3), zwart (8)
Ook geschikt voor: Agriculture

OCEAN SOFTSHELL JACK, DAMES
Artikelnummer: 60-76D
Waterafstotend, winddicht softshell jack in elastisch materiaal van de
hoogste kwaliteit.
■	Getailleerd model
■	Zak op de mouwen en 2 voorzakken met rits
■	Verstelbare taille
■	YKK® ritsen
Maten: XS-5XL
Kleur: Rood (5), zwart (8)
Ook geschikt voor: Agriculture

OCEAN TECHSHELL JACK
Artikelnummer: 60-79
Lichtgewicht Techshell jack in 3 laags micro fleece.
■	Rits met daarachter een bescherm flap
■	Diverse praktische zakken
■	Reflectie strepen
■	Verstelbare en afneembare capuchon
■	Aan de onderzijde te verstellen met elastisch koord
■	Mouwuiteinden voorzien van elastisch band en klittenband
■	YKK® ritsen
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm
Ademend vermogen: 3.000 mvp
Maten: XS-5XL, Kleur: Zwart (8)
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OUTDOOR

ANDY PILOT JACK
Artikelnummer: 10-59
Robuust Pilot Jack met getapete naden.
■ Licht materiaal
■ 5 Voorzakken met praktische details
■ Hoog draagcomfort
■ YKK® Ritssluiting
Maten: XS – 5XL
Kleur: Zwart (8)
Materiaal:
100 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm
Ademend vermogen: 3.000 mvp

PANSA STRETCH
SOFT SHELL JACK
Artikelnummer: 61-76
Licht Softshell jack gemaakt van licht,
aangenaam stretch materiaal.
■	Borst- en armzak met ritssluiting
■	Twee voorzakken voor met ritssluiting
■	Ademend
■	YKK® Ritssluiting
Maten: XS – 5XL
Kleur: Zwart (8)
Materiaal:
100 % polyester,
Waterafstotend: 5.000 mm
Ademend vermogen: 3.000 mvp

MODENA JACK
Artikelnummer: 50-95
Waterafstotend winter werkjack, gemaakt van comfortabel en duurzaam
materiaal.
■	Verdekte rissluiting en klittenband aan de voorzijde
■	4 Zakken en telefoonzak aan de voorzijde
■	Afneembare en verstelbare capuchon
■	Mouwuiteinden met elastiek in de manchetten en verstelbaar met klittenband
■	Verstelbare taille
■	Verlengd rugpand.
Maten: XS – 4XL
Kleur: Zwart (8)
Materiaal:
Buitenzijde: 100 % polyester 600D, Tussenlaag: PU-membraam
Voering: 100 % polyester, Vulling: 160 g/m2
Waterdichtheid: 5.000 mm., Ademendvermogen: 3.000 mvp
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OUTDOOR

Materiaal:
Buitenstof: 240T polyester met
TPU membraam
Voering: 100 % polyester mesh

Waterdichtheid: 10.000 mm
Ademend vermogen: 10.000 mvp

HIGH PERFORMANCE
HERENJACK
Artikelnummer: 10-5520

HIGH PERFORMANCE
DAMESJACK
Artikelnummer: 10-5520D

Stijlvol wind- en waterdicht heren regenjack
met hoog draagcomfort. Gemaakt van de
absoluut best beschikbare materialen.
■	Jack voorzien van verdekte YKK® ristsluiting
met klittenband aan de voorzijde
■	Afneembare capuchon, oprolbaar in de kraag
■	Twee voorzakken voorzien van ritssluiting
■	Binnenzak
■	Mouwuiteinden voorzien van elastische
manchetten met verstelbare klittenband
■	Reflectie
■	EN 343 3-3

Stijlvol wind- en waterdicht dames regenjack
met hoog draagcomfort. Gemaakt van de
absoluut best beschikbare materialen.
■	Jack voorzien van verdekte YKK® ristsluiting
met klittenband aan de voorzijde
■	Afneembare capuchon, oprolbaar in de kraag
	Twee voorzakken voorzien van ritssluiting
■	Binnenzak
■	Mouwuiteinden voorzien van elastische
manchetten met verstelbare klittenband
■	Reflectie
■	EN 343 3-3

Maten: XS – 4XL
Kleur: Zwart (8)

Maten: XS – 3XL
Kleur: Zwart (8)

HIGH PERFORMANCE
BROEK – REGULAR
Artikelnummer: 10-5512

HIGH PERFORMANCE
BROEK – LANG
Artikelnummer: 10-5512L

Stijlvol wind- en waterdicht heren regenbroek
met hoog draagcomfort. Gemaakt van de
absoluut best beschikbare materialen.
■	Ritssluiting en knoopsluiting in de taille
■	Beenwijdte verstelbaar door middel van klittenband
■	Reflectie
■	EN 343 3-3

Stijlvol wind- en waterdicht heren
regenbroek met hoog draagcomfort.
Gemaakt van de absoluut best beschikbare
materialen.
■	Ritssluiting en knoopsluiting in de taille
■	Beenwijdte verstelbaar door middel van
klittenband
■	Reflectie
■	Beenlengte met 6 cm verlengd
■	EN 343 3-3

Maten: XS – 4XL
Kleur: Zwart (8)

Maten: XS – 4XL
Kleur: Zwart (8)
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OUTDOOR

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester
Tussenlaag: Poratex Excel PU membraam
Voering: 100 % polyester

Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

OCEAN DELUXE
REGENPAK
Artikelnummer: 10-57
Ademend regenpak gemaakt van de beste materialen en
voorzien van een micro fibre.
■	Jack met YKK Rits en stormflap te sluiten met klittenband
■	Capuchon in de kraag
■	Binnenzak met rits, 2 voorzakken met rits en windvanger
■	Mouwen zijn voorzien van elastische manchetten en
klittenbandsluiting
■	Broeken zijn voorzien van elastiek in de taille band met
trekkoord
■	4 zakken met rits
■	Enkels voorzien van klittenbandsluiting op de zoom en
elastiek
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart (8)

OUTDOOR
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Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester
Tussenlaag: Poratex PU membraam
Voering: 100 % polyester

Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen: 3.000 mvp

OCEAN ADEMEND
REGENPAK
Artikelnummer: 10-54
Lichtgewicht ademend regenpak gemaakt van goede materialen en
voorzien van een micro fibre.
■	Jack met YKK Rits en stormflap te sluiten met klittenband
■	Capuchon in de kraag
■	Binnenzak, 2 voorzakken met rits en windvanger
■	Mouwen zijn voorzien van elastische manchetten en klittenbandsluiting
■	Broeken zijn voorzien van elastiek in de taille band met trekkoord
■	Enkels voorzien van klittenbandsluiting op de zoom
■	EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Zwart (8)

OUTDOOR

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyester;
40 % PU/60 % polyester
Waterdichtheid: 5.000 mm

KEBNEKAISE JACK
Artikelnummer: A-223011
Regenjack van PU stretch.
■ Capuchon verborgen in de kraag
■ Ventilatie opening aan voor- en achterzijde
■ 2 zakken
■ Trekkoord in de zoom
■ Mouwuiteinden voorzien van klittenband
■	EN 343 3-1
Maten: XS-XXL
Kleur: Groen (211)
Ook geschikt voor: Agriculture

KEBNEKAISE BROEK
Artikelnummer: A-224011
Regenbroek van PU stretch.
■	Elastische tailleband met trekkoord
■	Ventilatie mesh op taille hoogte in de achterzijde
■	2 doorsteekzakken
■	K littenband en rits op de enkels
■	EN 343 3-1
Maten: XS-XXL
Kleur: Groen (211)
Ook geschikt voor: Agriculture
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OUTDOOR

OCEAN LEISURE REGENPAK
Artikelnummer: 40-54
Praktisch lichtgewicht regenpak bestaande uit jas en
broek.
■	Jas met rits en ventilatie opening op rugzijde.
■	Capuchon in de kraag.
■	2 voorzakken met windvanger.
■	Mouwen met elastische boord en klittenband
■	Broek met elastiek in de taille en twee zakken
■	Broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-5XL
Kleur: Geel (1), groen (2), marine blauw (3), zwart (8)
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester
Tussenlaag: PVC coating
Voering: 100 % polyester
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OCEAN PONCHO
Artikelnummer: 40-24
Poncho met capuchon en verstelkoord.
■ Mouwen te openen met een rits
■ Verstevigde opening en voorzak met rits
■ Reflectie op de achterzijde
■	EN 343 3-1
Maten: One size
Kleur: Zwart (8)
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester
Tussenlaag: PVC coating
Voering: geen

OCEAN PONCHO
Artikelnummer: 40-27

OCEAN PONCHO
Artikelnummer: 1-24

Poncho met capuchon.
■	Rits en verstelkoord
■	Aan beide zijden voorzien van
drukknopen
■	Wordt geleverd in een handige tas
■	EN 343 3-1

Poncho met capuchon en
verstelkoord.
■	Doos bestaat uit 50 stuks in
diverse kleuren
■	EN 343 3-1

Maten: One size
Kleur: Groen (2), rood (5),
zwart (8), mint (15)
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyamide
(rib-stop nylon)

Maten: One size
Kleur: Marine blauw (3), rood (5),
zwart (8), transparant (99)
Materiaal
Stof: 100 % polyethyleen

OCEAN ZUIDWESTER
Artikelnummer: 1-6

KINDER ZUIDWESTER
Artikelnummer: 20-1006

Klassieke zuidwester met koord.
■	EN 343 3-1

Klassieke zuidwester met koord.
■	EN 343 3-1

Maten: One size
Kleur: Geel (1), groen (2),
marine blauw (3)

Maten: 52, 54, 56
Kleur: Geel (1), marine blauw (3), rood (5), pink (16)

Materiaal
Stof: 100 % polyester
300 g/m2 PVC-polyester

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyamide (nylon);
45 % PU/55 % polyamide
Voering: 100 % polyester
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THOR LENZING®
FR/AST

Materiaal
70 % Lenzing FR vezels,
30 % Merino wol

THOR LENZING® HEMD
Artikelnummer: 72-91
Vlamvertragende functioneel ondergoed met een
perfecte pasvorm die grote bewegingsvrijheid en
flexibiliteit geeft.
■ Naadloze uitvoering
■ Isoleert
■ Ademend
■ Slijtvast
■ Zweettransporterend
■	EN 1149-3, EN 11612
Maten: XS-3XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor: Fishing

THOR LENZING® BROEK
Artikel: 72-12
Vlamvertragende lange onderbroek.
■	EN 1149-3, EN 11612
Maten: XS-3XL
Kleur: Zwart (8)

BAMBOO FUNCTIONEEL
ONDERGOED

Materiaal
95 % Bamboo polyester, 5 % elastane

BAMBOO SHIRT
Artikelnummer: 70-91

BAMBOO BROEK
Artikelnummer: 70-12

Hemd met lange mouwen.
■	Antibacterieel
■	Isolerend
■	Slijtvast
■	Zweettransporterend

Lange onderbroek.
■	Antibacterieel
■	Isolerend
■	Slijtvast
■	Zweettransporterend

Maten: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor:
Fishing en Agriculture

Maten: XXS/XS, S/M, L/XL, XXL/3XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor:
Fishing en Agriculture
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THOR POLY-DACRON

Materiaal
Stof: 100 % polyester

THOR
POLY-DACRON SHIRT
Artikelnummer: 71-91

THOR
POLY-DACRON BROEK
Artikelnummer: 71-12

Hemd met lange mouwen, wicking
eigenschappen en goed comfort.

Lange onderbroek met wicking
eigenschappen en goed comfort.

Hoogwaardig Poly Dacron materiaal zorgt voor
een hoog draagcomfort en voelt zeer zacht aan
■	Isoleert
■	Ademend
■	Slijtvast
■	Perfecte pasvorm
■	Uitstekend comfort

Maten: XS-3XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor:
Fishing en Agriculture

Maten: XS-3XL
Kleur: Zwart (8)
Ook geschikt voor: Fishing en Agriculture

DIVERSEN

Materiaal
Buitenstof: 50 % polyester en 50 % katoen
Voering: 65 % polyester en 35 % katoen

ZAAGBROEK
AMERIKAANS MODEL
Artikelnummer: 99-S1
Beschermende overall bij gebruik van een hand kettingzaag.
■	Sterke overall met bretels met snelsluit gespen
■	Water- en vuilafstotend
■	Borstzak met rits
■	Achterzak met klep
■	Schuine zakken met klep en klittenbandsluiting
■	Rits en klittenband op broekspijpen om de breedte aan te
passen
■	EN381-5. Model A
■	YKK® ritsen
■	Veiligheidsklasse 1. 20 meter/sec.
■	9-laags bescherming aan de voorzijde
■	EN 381-5
Maten: XS-4XL
Kleur: Groen (29)
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MULTINORM
HIGH-VIS

VERSTELBARE
CAPUCHON
LOXY
REFLECTIE

YKK RITS

MULTINORM PROTECT JACK
Artikelnummer: 10-567
Multinorm Jack met lasklasse-certficering EN ISO 11611
■	Waterdicht en ademend jack
■	Vlamvertragend en anti-statisch
■	Chemieresistent voor meer veiligheid in potentieel
gevaarlijke omgeving
■	Verdekte ritssluiting
■	Capuchon, oprolbaar in de kraag
■	2 Voorzakken voor en 2 borstzakken
■	ID-kaart houder
■	Verstelbaar klittenband in manchetten
■	Certificering: EN ISO 20471-3, EN343 3-3, EN1149,
EN ISO11612, EN ISO 11611-1, EN61482, EN13034
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. geel/navy (6103), Fl. oranje/navy als special (603)
Ook geschikt voor: Fishing (Offshore)
Materiaal: 300x300D
98 % polyester (probaanbehandeld),
2 % carbon,
Loxy reflectie
Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp
Vlamvertragend
Anti-statisch
Chemieresistent
Vlamvertragende voering
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ZICHTBARE
EN-PICTOGRAMMEN

MULTINORM PARKA MET
PROBAN BINNENJACK
Artikelnummer: 10-5688
Vlamvertragende, antistatische, chemisch resistent, ademende en waterdichte
parka. Beschermt de drager tegen mogelijke gevaren in de werkomgeving.
■ Uitneembare zwarte proban (vlamvertragend) gevoerd binnenjack
■ Ademende 3-in-1 parka
■ Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet
■	Verstelbaar taillekoord, mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband
sluiting.
■ EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3.
Maten: S-4XL
Kleur: Marine blauw (3), fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Fishing (Offshore)
Materiaal
Buitenlaag: 98 % polyester (proban behandeld), 2 % carbon
Tussenlaag: Poratex Premium PU membraam
Voering: 100% polyester
Verstevigingen: Cordura® Anti-flame
Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen 5.000 mvp

MULTINORM PROTECT
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 10-137

SNELSLUIT
GESP

Multinorm Amerikaanse Overall met lasklasse-certificering EN ISO 11611
■ Multinorm Amerikaanse Overall met lasklasse-certificering EN ISO 11611
■ Waterdichte en ademende broek
■ Vlamvertragend en anti-statisch
■	Chemisch resistent voor meer veiligheid in potentieel gevaarlijke omgeving
■ Sterke bretels met snelsluit gesp
■ Verstelbare broekspijpen met klittenband.
■ Kniezakken
■	Certificering: EN ISO 20471-3, EN343 3-3, EN1149, EN ISO 11612,
EN ISO 11611-1, EN 61482, EN13034
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. geel/navy (6103). Bij overeenkomst ook: Fl. oranje/navy (603)
Ook geschikt voor: Fishing (Offshore)
Materiaal: 300x300D 98% Polyester (probaanbehandeld), 2% Carbon, Vlam
vertragend, Antistatisch, Chemieresistent, Binnenvoering is vlam vertragend,
Waterdichtheid: 5.000 mm, Ademend vermogen: 5.000 g/m2/24 uur.

DUIMSTOKZAK

VERSTELBARE
PIJPEN, MET
KLITTENBAND
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MULTINORM
HIGH-VIS

Materiaal
Buitenlaag: 98 % polyester
(proban behandeld), 2 % carbon
Tussenlaag
Poratex Premium PU membraam

Voering: 100 % polyester
Verstevigingen: Cordura® Anti-flame
Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen 5.000 mvp

MULTINORM PARKA MET BINNENJACK VAN FLEECE
Artikelnummer: 10-568
Vlamvertragende, antistatische, chemisch resistente, ademende en waterdichte parka. Beschermt
de drager tegen mogelijke gevaren in de werkomgeving.
■ Uitneembaar binnenjack voorzien van 3M reflectie strepen en afneembare mouwen
■ Ademende 3-in-1 parka
■ Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet
■ Verstelbaar taillekoord, mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband sluiting.
■ EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3
Maten: S-4XL
Kleur: Marine blauw (3), Fl. oranje/marine blauw (603),
Fl. geel/marine blauw (6103), Fl. rood/marine blauw (6503)
Ook geschikt voor: Fishing (Offshore)

MULTINORM BROEK
Artikelnummer: 10-1288 met proban binnenvoering
Vlamvertragende, antistatische, chemisch resistente, ademende en
waterdichte broek.
Beschermt de drager tegen mogelijke gevaren in de werkomgeving.
■ Voorzien van elastisch band rondom taille en aantrekkoord
■ Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet
■ Kniezakken
■ Hamerlus en duimstokzak
■ Broekspijpen af te sluiten met klittenband
■ EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3
Maten: S-4XL
Kleur: Marine blauw (3), Fl. oranje/marine blauw (603),
Fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Fishing (Offshore)

MULTINORM OVERALL
Artikelnummer: 10-1388 met proban binnenvoering
Vlamvertragende, antistatische, chemisch resistente, ademende en
waterdichte broek.
Beschermt de drager tegen mogelijke gevaren in de werkomgeving.
■ Elastische bretels met snelsluitgespen
■ Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet
■ Kniezakken
■ Hamerlus en duimstokzak
■ Broekspijpen af te sluiten met klittenband
■ EN ISO 61482-1-2, EN ISO 20471-3, EN 13034, EN 1149-3, EN 14116, EN 343 3-3
Maten: S-4XL
Kleur: Marine blauw (3), Fl. oranje/marine blauw (603),
Fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Fishing (Offshore)
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MEDUSA
HIGH-VIS

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester
600Dx600D
Tussenlaag: TPU membraam
Voering: 100 % polyester

Verstevigingen: DuPont Cordura®
Waterdichtheid: 13.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

MEDUSA HIGH-VIS JACK
Artikelnummer: 130-2099
Comfortabel en kwalitatief hoogwaardig jack speciaal voor het buitenwerk.
Uitstekende pasvorm en gemaakt van zeer sterk materiaal. Getapete en
dubbel gestikte naden.
■	Dit jack geeft perfekte bescherming tegen regen en slechte
weersomstandigheden
■	Telefoonzak aan de binnenzijde
■	2 grote zakken op de borst met klep
■	Hoge kraag met fleece aan de binnenzijde
■	Brede elastische band op taillehoogte en op de uiteinden van de mouwen
■	2 binnenzakken
■	Steekzakken aan de voorzijde met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-3, EN ISO 20471-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Fishing

MEDUSA HIGH-VIS BROEK
Artikelnummer: 130-1299
Comfortabele en kwalitatief hoogwaardige broek speciaal voor het buitenwerk.
Uitstekende pasvorm en gemaakt van zeer sterk materiaal. Getapete en dubbel
gestikte naden.
■	Brede riemlus aan de achterkant.
■	Ruime achterzakken met klittenband
■	Afneembare holster zakken met klep
■	Duimstokzak met verstelbare onderkant voor optimale flexibiliteit
■	Multifunctionele beenzak met klittenband
■	Met Dupont® Cordura verstevigde en verstelbare kniezakken. De opening kan
afgesloten worden om vuil en water tegen te houden.
■	YKK® ritsen
■	EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Fishing

MEDUSA HIGH-VIS AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 130-1699
Comfortabele en kwalitatief hoogwaardige Amerikaanse overall speciaal voor het
buitenwerk. Uitstekende pasvorm en gemaakt van zeer sterk materiaal. Getapete en
dubbel gestikte naden.
■ 2 grote zakken op de borst met klep
■ Elastische en verstelbare bretels met gesp
■ Ruime achterzakken met klittenband
■ Afneembare holster zakken met klep
■ Duimstokzak met verstelbare onderkant voor optimale flexibiliteit
■ Multifunctionele beenzak met klitteband
■	Met Dupont® Cordura verstevigde en verstelbare kniezakken. De opening kan
afgesloten worden om vuil en water tegen te houden.
■ YKK® ritsen
■ EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Fishing
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MEDUSA POLAR
HIGH-VIS

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester 600Dx600D
Tussenlaag: TPU membraam
Vulling: 100 % polyester 240 g/m2
Voering: 100 % polyester Thinsulate®

Verstevigingen: Cordura®
Waterdichtheid: 13.000 mm
Ademend vermogen 5.000 mvp
Koude weerstand: -30 graden Celsius

MEDUSA POLAR HIGH-VIS BROEK
Artikelnummer: 131-1299
Uiterst dik gevoerd winter jack gemaakt van een sterke buitenstof. De parka biedt
ultieme bescherming in alle weersomstandigheden. Alle naden zijn getapet en
dubbel gestikt.
■	Brede riemlussen voor extra comfort
■	Achterzakken met klittenbandsluiting
■	Voorzakken met rits
■	Met Cordura® versstevigde kniezakken met sluiting tegen water
■	Sneeuwvangers aan de onderzijde van de broekspijpen
■ YKK® ritsen
■ EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)

MEDUSA POLAR HIGH-VIS AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 131-1699
Uiterst dik gevoerde winter Amerikaanse overall gemaakt van een sterke buitenstof. De
parka biedt ultieme bescherming in alle weersomstandigheden. Alle naden zijn getapet
en dubbel gestikt
■	Grote borstzak met klep
■	Elastische bretels met snelsluiting
■	Ruime achterzakken met klittenband sluiting
■	Voorzakken met rits
■	Met Cordura® verstevigde kniezakken met waterkering
■	YKK® ritsen
■	EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)

MEDUSA POLAR HIGH-VIS PARKA JACK
Artikelnummer: 131-2099
Uiterst dik gevoerde winter parka gemaakt van een sterke buitenstof.
De parka biedt ultieme bescherming in alle weersomstandigheden.
Alle naden zijn getapet en dubbel gestikt.
■	Hoge kraag met fleece voering
■	Dubbele mouwsluiting met neopreen manchetten
■	Afneembare capuchon
■	ID-venster en D-ring op de borstzak
■	Zijzakken met klep
■	Afneembare bontkraag
■	Geavanceerde afneembare capuchon
■	Afneembaar gezichtsmasker
■	Verlengd rugpand
■	Telefoonzak aan de binnenzak
■	2 binnenzakken en 2 borstzakken met klep en klittenbandsluiting
■	YKK® ritsen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)
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MULTI FUNCTIONELE
KLEDEN HIGH-VIS

Materiaal
Buitenlaag: 100 % polyester
Tussenlaag Poratex Premium
PU membraam
Voering: 100 % polyester

Verstevigingen: Cordura®
Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen 5.000 mvp

ADEMENDE BROEK
Artikelnummer: 10-129
Ademende, wind- en waterdichte broek.
■	Voorzien van elastisch band in de taille en aantrekkoord
■	Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet
■	Kniezakken, hamerlus en duimstokzak
■	Broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603),
Fl. geel/marine blauw (6103)

ADEMENDE 4 IN 1 PARKA
Artikelnummer: 10-5699
Ademende, wind- en waterdichte parka met uitneembaar binnenjack van fleece.
■	Jack met rits en met klittenband te sluiten stormflap
■	In kraag opgeborgen en afneembare capuchon met aantrekkoord
■	2 zakken aan de voorzijde met klep, 1 borstzak met klep en 1 binnenzak
■	Taillekoord
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband sluiting
■	YKK® ritsen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-3
Maten: XXS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)

ADEMENDE
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 10-139
Ademende, wind- en waterdichte Amerikaanse overall.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gespen
■	Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet
■	Kniezakken, hamerlus en duimstokzak
■	Broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603),
Fl. geel/marine blauw (6103)
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THERMO
HIGH-VIS

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyamide (Oxford nylon)
Vulling: 100 % polyester 120 g/m2
Voering: 100 % polyester

HIGH-VIS WINTER OVERALL
Artikelnummer: 50-509
2-kleurige winteroverall met brede reflectie strepen.
■	Afneembare capuchon
■	2-wegrits en met klittenband af te sluiten stormflap
■	Onderzijde pijpen af te sluiten met rits en klittenband
■	Broekpijpen van heup tot enkel voorzien van ritsvoor makkelijk aan- en
uittrekken
■	Ritsen aan de onderzijde van de mouwen voor eventuele ventilatie
■	2 steekzakken, 2 borstzakken, 2 achterzakken, mobiele telefoonzak,
binnenzak, zij zak en diverse gereedschapzakken
■	Knie versteviging van Dupont®Cordura
■	Verstelbaar taillekoord , mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband
■	YKK®ritsen
■	3M reflectie strepen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-3
Maten: XS-8XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), Fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Fishing

Uitlopend model, wordt vervangen door 50-5099

THERMO OVERALL HIGH-VIS
Artikelnummer: 50-5099
Warm gevoerde robuuste en ademende thermo Overall met
afneembare verstelbare capuchon. Gemaakt van de beste
materialen, voorzien van dubbelgestikte en getapete naden
■	Verdekte 2-weg ritssluiting, voorzien van klittenband
■	2-weg ritssluiting van de heup tot aan de voet
■	Ritssluiting onder de oksel voor ventilatie
■	2 zakken aan de voorzijde en 2 zakken op de achterzijde
■	Telefoonzak
■	Binnen-, zij-, gereedschaps- en duimstokzakken
■	Kniezakken versterkt met Codura Dupont
■	Verstelbare taille
■	Mouwuiteinden voorzien van elastische manchetten en
klittenband
■	3M reflectie
■	YKK® Ritssluitingen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-3
Maten: XS – 5XL
Kleur: Fl. oranje/navy (603), Fl. geel/navy (6103)
Ook geschikt voor: Fishing
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Verstevigingen: DuPont Cordura®
Waterdichtheid: 8.000 mm
Ademend vermogen: 2.000 mvp

ÅBO STRETCH
ADEMENDE
REGENKLEDING HIGH-VIS

Materiaal
Buitenstof: 300D polyester twill mechanische stretch met PU coating
Voering: 100 % polyester mesh
Waterdichtheid: 10.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

ÅBO STRETCH JACK - HEREN
Artikelnummer: A-553171
Functioneel en comfortabel heren werkjack gemaakt van sterk 4-way stretch materiaal.
Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet voor een extreem hoge waterdichtheid.
■	YKK® ritssluiting, dubbele stormflap met drukknopen en klittenbandsluiting
aan de voorzijde.
■	Borstzakken met rits, afneembare ID houder aan de voorzijde
■	Twee schuine zakken met ritssluiting aan voorzijde
■	Afneembare en verstelbare capuchon
■	Verstelbare manchetten met klittenband, voorzien van voering
met duim aan de binnenkant
■	Rugpand aan de onderkant verstelbaar met klittenband
■	EN343 3-3, EN ISO 20471 kl3
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771)

ÅBO STRETCH JACK – DAMES
Artikelnummer: A-553172
Functuoneel en comfortabel dames werkjack gemaakt van sterk 4-way stretch materiaal.
Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet voor een extreem hoge waterdichtheid.
■	YKK® ritssluiting, dubbele stormflap met drukknopen en klittenbandsluiting aan de
voorzijde.
■ Borstzakken met rits, afneembare ID houder aan de voorzijde
■	Twee schuine zakken met ritssluiting aan voorzijde ■ Afneembare en verstelbare
capuchon
■	Verstelbare manchetten met klittenband, voorzien van voering met duim aan de
binnenkant
■ Rugpand aan de onderkant verstelbaar met klittenband
■ EN343 3-3, EN ISO 20471 kl3
Maten: XS-3XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771)

ÅBO STRETCH BROEK
Artikelnummer: A-554081
Functuonele en comfortabele broek gemaakt van sterk 4-way stretch materiaal.
Alle naden zijn dubbel gestikt en getapet voor een extreem hoge waterdichtheid.
■	Elastische tailleband met riemlussen.
■	Zijzakken met klep en klittenbandsluiting
■	Afneembare holsterzakken.
■	Duimstokzak en telefoonzak op de zijbeen.
■	Cordura® versterkte kniezakken
■	Verstelbare lengte van broek door middel van drukknopen aan beenuiteinde
■	EN343 3-3, EN ISO 20471 kl3
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771)
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ÅBO ADEMENDE
REGENKLEDING
HIGH-VIS

Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester 600Dx600D
Tussenlaag: TPU membraam
Voering: Mesh from 100 % polyester
Waterdichtheid: 10.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

ÅBO JACK
Artikelnummer: A-513171
■ Voorzakken met rits aan de voorzijde. 1 binnenzak met rits en 1 binnenzak met klittenband afsluitbaar
■	Binnenzak voor mobiele telefoon
■	Lussen voor headset kabel. D-ring onder de flap aan de voorzijde
■	Aan de binnenzijde van de mouwen aangebrachte manchetten
■	Mouwuiteinden af te sluiten met klittenband
■	Rugpand aan de onderzijde te verstellen met klittenband
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-3
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771), fl. oranje/zwart (801)

ÅBO BROEK
Artikelnummer: A-514081
■	Verstelbare en afneembare elastische bretels
■ Gulp voorzien van rits
■ Zijzakken met klep en klittenbandsluiting
■ Afneembare holsterzakken met rits en drukknoop
■ Zak voor duimstok en gereedschap
■ Zijzak voor mobiele telefoon
■ Achterzakken. Versteviging op kniezakken
■ Verstevigde uiteinde van de broekspijpen
■ Verstelbaar uiteinde broekspijp
■ Goede pasvorm
■ Mesh voering voor optimale ventilatie
■ EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-3
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771), fl. oranje/zwart (801)

NYSTAD JACK
Artikelnummer: A-513181
Mooi vormgegeven jack met vele details. Alle naden zijn getapete en dubbel gestikt.
■	Dubbele stormflap met klittenbandsluiting en drukknoop aan onderzijde.
■	2-weg YKK rits
■	Voorzakken met rits aan de voorzijde. 1 binnenzak met rits en 1 binnenzak met klittenband afsluitbaar
■	Binnenzak voor mobiele telefoon
■	Lussen voor headset kabel. D-ring onder de flap aan de voorzijde
■	Aan de binnenzijde van de mouwen aangebrachte manchetten
■	Mouwuiteinden af te sluiten met klittenband
■	Rugpand aan de onderzijde te verstellen met klittenband
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-3
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771)
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester 300D
Tussenlaag: TPU membraam
Voering: 100 % polyester 120 g
Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp
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SOFTSHELL
HIGH-VIS

Materialebeskrivelse:
Außenmaterial: 91% Polyester / 9% Elastan
Beschichtung: TPU Membrane
Innenfutter: 100% Polyester
Wassersäule: 5.000 mm.
Atmungsaktivität: 2.000 gr/m2/24 St.

HIGH-VIS SOFTSHELL
Artikel: 60-769
Wind- en waterdicht softshell jack in elastisch materiaal van de hoogste
kwaliteit.
■	Afneembare mouwen
■	3 voorzakken
■	YKK® ritsen
■	EN ISO 20471 class 2
Maten: S-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), fl. geel/marine blauw (6103)
Materiaal
Buitenlaag: 100 % polyester softshell microfleece
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm
Ademend vermogen 3.000 mvp

ABEKO MINNESOTA
Artikelnummer: A-572021
High-vis 2-in-1 softshell jack.
■	2 zijzakken met rits en borstzak met rits
■	Afneembare mouwen
■	3M reflectie, 50 mm
■	EN ISO 20471 class 3 als jack,
■	EN ISO 20471 class 2 als vest
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771), fl. oranje/zwart (801)
Materiaal
Buitenstof: 91 % polyester, 9 % elastaan
Tussenvoering: TPU membraan
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 5.000 mm
Ademend vermogen: 2.000 mvp
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COMFORT HEAVY
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 220 g/m2 PU-polyamide (nylon);
40 % PU/60 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm
Resistent tegen vet, olie en bloed

COMFORT HEAVY JACK
Artikelnummer: 20-209

COMFORT HEAVY
BROEK
Artikelnummer: 20-129

Jack van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Rits en een met klittenband af te sluiten
stormflap
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en
klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3
Maten: S-5XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT HEAVY
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 20-139
Amerikaanse overall van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de
breedte te verstellen
■	YKK® ritsen op enkelhoogte en
broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Agriculture
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Broek van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastieken band rondom
taille en aantrekkoord
■	YKK® ritsen op enkelhoogte en
broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT HEAVY
OVERALL
Artikelnummer: 20-509
Overall van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	2-wegrits en een met drukknopen te
sluiten stormflap aan de voorzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Borstzak
■	Elastische band in de taille
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en
klittenband sluiting
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af
te sluiten met klittenband
■	EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT STRETCH
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 210 g/m2 PU-polyester; 25 % PU/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT STRETCH JAS
Artikelnummer: 20-542099
Jas van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	YKK® rits en een met klittenband af te sluiten stormflap
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61), fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT STRETCH
BROEK
Artikelnummer: 20-54129
Broek van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastische band in de taille en
aantrekkoord
■	YKK® ritsen op enkelhoogte en
broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-1
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61),
fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT STRETCH
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 20-54139
Amerikaanse overall van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de
breedte te verstellen
■	YKK® ritsen op enkelhoogte en
broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-1
Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61),
fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture
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COMFORT STRETCH
HIGH-VIS

Materiaal
Buitenstof: 200 g/m2 PU-polyester; 35 % PU/65 % polyester
Vulling: 100 % polyester
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT STRETCH WINTER JACK
Artikelnummer: 20-552099
Gevoerde jack van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Borstzak met klep
■	Rits en met klittenband te sluiten stormflap
■	Capuchon in de kraag
■	2 voorzakken met klep
■	Mouwen afsluitbaar met elastiek en klittenband
■	YKK® ritsen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603), fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT STRETCH
OVERALL
Artikelnummer: 20-545099

COMFORT STRETCH
WINTER OVERALL
Artikelnummer: 20-5450-299

Overall van zacht en flexibel materiaal
dat scheur- en koudebestendig is.
■	Overall met 2-wegrits en een met
drukknopen te sluiten stormflap aan
de voorzijde
■	Capuchon in de kraag met
aantrekkoord
■	Borstzak met klep
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
en klittenband sluiting
■	Ritsen op enkelhoogte en
broekspijpen af te sluiten met
klittenband
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Gevoerde overall van zacht en flexibel materiaal
dat scheur- en koudebestendig is.
■	2-wegrits en met klittenband te sluiten
stormflap
■	Capuchon in de kraag met koord
■	Elastiek in taille en stormflap met drukknopen
■	Mouwen afsluitbaar met elastiek en
klittenband
■	YKK® ritsen
■	3M reflectie strepen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61)
Ook geschikt voor: Agriculture
Materiaal
Stof: 210 g/m2 PU-polyester;
25 % PU/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm
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Maten: XS-5XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture
Materiaal
Buitenstof: 170 g/m2 PU-polyester;
30 % PU/70 % polyester
Vulling: 100% polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT LIGHT
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyester;
30 % PU/70 % Polyester
Waterdichtheid: 5.000 mm

COMFORT LIGHT BROEK
Artikelnummer: 20-34129
Broek van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastische band rondom taille en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61), fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/ marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT LIGHT
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 20-34139
Amerikaanse overall van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de breedte te
verstellen
■	Broekspijpen voorzien van drukknopen
■	EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61),
fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT LIGHT JACK
Artikelnummer: 20-342099
Jack van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met
klittenband af te sluiten stormflap
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van
drukknopen
■	2 voorzakken met klep
■	YKK® ritsen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61),
fl. oranje/marine blauw (603),
fl. geel/marine blauw (6103)
Ook geschikt voor: Agriculture
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COMFORT SAFE
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyester;
59 % PU/41 % Polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT SAFE
JACK
Artikelnummer: 21-2099
Vlamvertragende en anti-statische jack van
zacht en flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met
drukknopen af te sluiten stormflap
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en
klittenband sluiting
■	EN ISO 20471 class 3, EN 1149-5,
EN ISO 14116, EN 343 3-1

VERSTELBARE
CAPUCHON

Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. Oranje (6), Fl. geel (61)

TWEE ZAKKEN
MET KLEP
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VERSTELBAAR
MET
DRUKKNOPEN

COMFORT SAFE BROEK
Artikelnummer: 21-129
Vlamvertragende en anti-statische broek van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastische band in de taille en aantrekkoord
■	Broekspijpen voorzien van drukknopen
■	EN ISO 20471 class 1, EN 1149-5, EN ISO 14116, EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. Oranje (6), Fl. geel (61)

COMFORT SAFE
AMERIKAANSE
OVRERALL
Artikelnummer: 21-139
Vlamvertragende en anti-statische
Amerikaanse overall van zacht en
flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van
snelsluit gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de
breedte te verstellen
■	Broekspijpen voorzien van
drukknopen
■	EN ISO 20471 class 1, EN 1149-5, EN
ISO 14116, EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Fl. Oranje (6), Fl. geel (61)
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ATEC
HIGH-VIS

Materiaal
170 g/m2 PU/Polyester.
Waterdichtheid: 5.000 mm

AFNEEMBARE
CAPUCHON
REFLECTIE
EN ISO 20471

KLITTENBAND
SLUITING

DUIMSTOKZAK

ATEC LIGHT
TONY REGENSET
Artikelnummer: A-521051
High-Vis regenset van licht en comfortabel
materiaal, wordt geleverd in display verpakking.
Jack:
■ Afneembare, verstelbare capuchon
■ 2 zakken aan voorzijde met klep
■ Verstelbare mouwuiteinden met klittenband
■ Reflectie op de schouder
■ EN20471-3, EN 343 3-1
Boek:
■ Reflectie op de been
■ Elastiek in de taille
■ EN20471-1, EN 343 3-1
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. geel/zwart(771)
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ATEC FR
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 200 g/m2 PU-polyamide (nylon);
45 % PU/55 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

ATEC FR
JACK 100 CM
Artikelnummer: A-523101

ATEC FR
BROEK
Artikelnummer: A-524051

Vlamvertragende jas van PU stretch.
■	Capuchon met trekkoord
■	Rits met stormflap
■	EN 471 class 3, EN 343 3-1

Vlamvertragende jas van PU stretch.
■	Elastiek met trekkoord in de
tailleband
■	EN 471 class 2, EN 343 3-1

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel (741)

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel (741)

ATEC DE LUXE
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 200 g/m2 PU-polyamide (nylon);
45 % PU/55 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

ATEC DE LUXE
SUPREME JACK
Artikelnummer: A-523201

ATEC DE LUXE
SUPREME BROEK
Artikelnummer: A-524081

Modern jack met veel details van PU
stretch. Flexibel en koude bestendig.
■	Afneembare capuchon met
trekkoord
■	Rits met stormflap
■	Doortastzakken met klep en
drukknopen op borsthoogte
■	Voorzakken met klep
■	ID zak
■	Verlengd rugpand
■	Klittenbandsluiting op
mouwuiteinden
■	EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 3

Moderne broek met veel details van PU
stretch. Flexibel en koude bestendig.
■	Elastiek in taille met trekkoord
■	Doortastzakken met klep en drukknopen
■	Achterzakken
■	Duimstokzakken en pennenzak
■	EN 343 3-1, EN ISO 20471 kl. 1
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771),
fl. oranje/zwart (801)

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771),
fl. oranje/zwart (801)

WORK 69

ATEC
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyamide (nylon);
45 % PU/55 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

ATEC JACK
Artikelnummer: A-523021

ATEC JAS
Artikelnummer: A-526041

Lange jas 100 cm lengte met capuchon.
■	Capuchon met trekkoord
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Jas met 135 cm lengte en capuchon.
■	Capuchon met trekkoord
■	ID venster en 2 zakken met klep
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (751),
fl. geel/marine blauw (761)

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel/marine blauw (761)

ATEC JACK
Artikelnummer: A-523161

ATEC JACK
Artikelnummer: A-523011

Jack 80 cm lengte met capuchon met
trekkoord.
■	Rits met stormflap en drukknopen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Jack 80 cm lengte met capuchon met
trekkoord.
■	Rits met stormflap en drukknopen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Maten: S-3XL
Kleur:
Fl. geel/marine blauw (761)

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel/blauw (721),
fl. geel/zwart (771)
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ATEC JACK
Artikelnummer: A-523031

ATEC CAPE
Artikelnummer: A-520071

Jack 80 cm lengte met capuchon met
trekkoord.
■	Rits en stormflap
■	2 zakken
■	Drukknopen op mouwuiteinden
■	EN ISO 20471 class 3,
EN 343 3-1

■ Capuchon met trekkoord
■	Extra ruimte aan de voorzijde
■	Gesloten voorzijde en kraag
■	Drukknopen aan binnenzijde
■	EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-1

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje (731)

ATEC AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: A-525011
■	Met verstelbare en elastische bretels
met snelsluitingen
■	Zij openingen met drukknopen
■	EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (751),
fl. geel/marine blauw (761),

Maten: M en XL
Kleur: Fl. geel (741)

ATEC BROEK
Artikelnummer: A-524011
■ Elastiek in taille met trekkoord
■	EN ISO 20471 class 1, EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje/marine blauw (751),
fl. geel/marine blauw (761),
fl. geel/zwart (771)
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ATEC
HIGH-VIS
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Materiaal
Stof: 170 g/m2 PU-polyamide (nylon); 45 % PU/55 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

ATEC BEENSTUKKEN
Artikelnummer: A-520041
■	Met 2 haken te bevestigen, 2 posities
■	EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-1
Maten: One size
Kleur: Fl. oranje (731), fl. geel (741)

GEWATTEERDE OVERALL
Artikelnummer: A-527042
Gevoerde Overall.
■ Capuchon met trekkoord verborgen in de kraag
■ 2-weg rits en dubbele stormflap
■ Borstzakken en voorzakken met waterschild
■ Elastiek in de tailleband
■ Manchetten met elastiek en klittenband
■ Broekspijpen met rits tot aan de heup
■ Klittenband op enkelhoogte
■ Voering: 100% polyester 120 g/m2
■ EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje (731)

ATEC ZUIDWESTER
Artikelnummer: A-528011
■	Met koord en flanel voering
■	EN 343 3-1
Maten: S-XL
Kleur: Fl. geel (741)

SITEX
HIGH-VIS

Materiaal
285 g/m2 PVC gecoat polyester 82 % PVC, 18 % PES
Waterdichtheid: 20.000 mm

SITEX KALEN LANGE
JAS 135 CM
Artikelnummer: A-546042

SITEX JAS
125 CM
Artikelnummer: A-546011

Lichtgewicht PVC-jack met veel details.
■	Verdekte ritssluiting met drukknopen
■	ID-kaart zak
■	EN343 3-1 EN, ISO 20471 Kl3

■ Capuchon met koord
■	Drukknopen.
■	2 zakken met klep
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. Geel/zwart (771)

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel/marine blauw (761)

SITEX MEDLE JACK 100 CM
Artikelnummer: A-543202

SITEX MEDLE BROEK
Artikelnummer: A-544081

Lichgewicht PVC-jack met veel details.
■ Ritsluiting en verdekte knoopsluiting
■ Doortast bostzakken
■ ID-kaart houder
■ Manchetten verstelbaar
met klittenband
■ Verlengd rugpand
■ EN343 3-1, EN ISO 20471 kl3

Lichtgewicht PVC-broek met veel details.
■ Zakken met doortasten voor toegang
tot gereedschapszakken
■ Achterzak
■ Duimstokzak
■ EN343 3-1, EN ISO 20471 kl1

Maten: S-3XL
Kleur: Fl. Geel/zwart (771)
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Maten: S-3XL
Kleur: Fl. geel/zwart (771)

SITEX
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 235 g/m2 PVC-polyester;
25 % PVC/75 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

SITEX JACK 80 CM
Artikelnummer: A-543011

SITEX JACK 100 CM
Artikelnummer: A-543021

■ Capuchon met koord
■	Drukknopen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

■	Capuchon met koord
■	Drukknopen
■	EN ISO 20471 class 3, EN 343 3-1

Maten: S-2XL
Kleur: Fl. geel/marine blauw (761)

Maten: S-2XL
Kleur: Fl. geel/marine blauw (761)

SITEX BROEK
Artikelnummer: A-544011

SITEX
BEENSTUKKEN
Artikelnummer: A-540041

■	Elastiek in de taille met trekkoord
en stopper
■	EN ISO 20471 class 2, EN 343 3-1
Maten: S-2XL
Kleur: Fl. geel/marine blauw (761)

■	Met haakbevestiging
■	Twee verschillende lengte verstel
mogelijkheden
■	EN ISO 20471 kl. 2, EN 343 3-1
Maten: Onesize
Kleur: Fl. geel (741)
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SAFETY VESTS
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 100 % polyester 135 g/m2

HIGH VISIBILITY VEST
MET KORTE MOUWEN
Artikelnummer: A-500031
■	Mouwen voorzien reflectie
■ Klittenband sluiting
■ ID-venster
■ EN ISO 20471 class 3
Maten: M-5XL
Kleur: Fl. oranje(731), fl. geel(741)

HIGH VISIBILITY VEST
Artikelnummer: A-500021
■	Klittenband sluiting
■	ID-venster
■	EN ISO 20471 class 2
Maten: M-5XL
Kleur: Fl. oranje (731), fl. geel (741)
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SAFETY VESTS
HIGH-VIS

Materiaal
Stof: 100 % polyester 135 g/m2

HIGH VISIBILITY VEST MET
MOUWEN
Artikelnummer: 1-78
■	Klittenband sluiting
■	Gecertificeerd door EN ISO 20471
■	EN ISO 20471 class 3
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61)

HIGH VISIBILITY
VEST
Artikelnummer: 1-88
■	K littenband sluiting
■	EN ISO 20471 class 2
Maten: M-4XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61)

HIGH VISIBILITY VEST
Artikelnummer: 1-87
■	Klittenband sluiting
■ EN ISO 20471 class 2
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61)

VERKEERSVEST
VOOR KINDEREN
Artikelnummer: 1-87-1
■ Elastische zijkanten
■ EN ISO 20471 class 2
Maten: One size
Kleur: Fl. geel (61)
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FISHING

From still waters to a violent blurring of sea and sky. With an unforgiving sea being your daily
partner, you truly get to experience the ferocity and might of mother nature; there is no hiding place
here. Only the strongest mind and the toughest clothing will do. It takes the right kind of person and
the very best in protective clothing to survive in this environment.

OFFSHORE
PVC

Ook verkrijgbaar in High-Vis (zie pagina 89 )

OFFSHORE
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 30-13

Materiaal
325 g/m2 PVC-polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm
Vlamvertragend
Bestand tegen vele chemicaliën, vetten en oliën.

OFFSHORE BROEK
Artikelnummer: 30-12

Oliebestendige Amerikaanse overall in soepel en
koude bestendig materiaal.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1, EN 14116

Oliebestendige broek in soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Rondom de taille voorzien van elastische
band en af te sluiten met drukknopen
■	Riemlussen
■	Broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1, EN 14116

Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2), wit (4), fl. oranje (6)

Maten: S-8XL
Kleur: Groen (2), fl. oranje (6)

Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning

Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning

OFFSHORE JACK
Artikelnummer: 30-20

OFFSHORE ANORAK
Artikelnummer: 30-17

Oliebestendige regenjas in soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Jack inclusief rits en een met drukknopen
af te sluiten stormflap.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
■	Mouwuiteinden met drukknopen af te
sluiten
■	Verkrijgbaar met alle mouwuitvoeringen zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Oliebestendige anorak in soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en
stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken door
speciale opening
■	Mouwuiteinden met drukknopen af te
sluiten
■	Verkrijgbaar met alle mouwuitvoeringen zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2), wit (4), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning
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Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2), wit (4), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning

OFFSHORE
PVC

Materiaal
325 g/m2 PVC-polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm
Vlamvertragend
Bestand tegen vele chemicaliën, vetten en oliën.

OFFSHORE
TRAWL FROCK
Artikelnummer: 30-184

OFFSHORE
LANGE JAS
Artikelnummer: 30-25

Oliebestendige trawl frock in soepel en
koude bestendig materiaal.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
en stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken door
speciale opening
■	Neopreen mouwuiteinden
■	EN 343 3-1, EN 14116

Oliebestendige lange jas in soepel en
koude bestendig materiaal.
■	Rits en een met drukknopen af te
sluiten stormflap
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en
stormflap
■	Verkrijgbaar met alle
mouwuitvoeringen - zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116

Maten: M-3XL
Kleur: Groen (2)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning

OFFSHORE
PREMIUM JACK
Artikelnummer: 30-2044
Oliebestendige regenjas in soepel en
koude bestendig materiaal.
■	Met neopreen manchet aan
binnenzijde
■	Jack inclusief rits en een met
drukknopen af te sluiten stormflap.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning

Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning

ANORAK
Artikelnummer: 30-175
Oliebestendige anorak in soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en
stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken door
speciale opening
■	Mouwuiteinden met drukknopen af te
sluiten
■	Verkrijgbaar met alle mouwuitvoeringen
- zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: S-4XL
Kleur: Wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work, Food/Cleaning
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OFFSHORE
PVC

NORDSEE ANORAK
Artikelnummer: 5-17
Moderne sterke en koudebestendige PVC Anorak, ook
bestand tegen visolie en vetten.
■	Verstelbare comfort capuchon met twee drukknopen
■	Reflectie op de schouders
■	Mouwuiteinden verstelbaar met drukknopen
■	EN 343 3-1

NORDSEE AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 5-16
Moderne sterke en koudebestendige PVC Amerikaanse
Overall, ook bestand tegen visolie en vetten.
■	Verstelbare elastische bretels met snelsluitgesp
■	Verstelbare taille door middel van drukknopen
■	Verstelbare broekspijpen met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-8XL (Standard op voorraad: S-3XL)
Kleur: Fl. geel/olijf groen (6102), fl. geel/oranje (6106)
Ook geschikt voor: Agriculture
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Materiaal
500 g/m2 Soft Polyester/PVC
Waterdichtheid; >20.000 mm.
Koude bestendig tot -40 C.
Bestand tegen vetten en oliën

CLASSIC
PVC

Materiaal
Stof: 540 g/m2 PVC-katoen; 75 % PVC/25 % katoen
Waterdichtheid: >20.000 mm
Vlamvertragend

CLASSIC PREMIUM
JACK
Artikelnummer: 8-2044

CLASSIC PREMIUM
ANORAK
Artikelnummer: 8-1744

Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Neopreen manchetten
■	Rits met stormflap en drukknopen
■	Capuchon met trekkoord
■	EN 343 3-1, EN 14116

Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Neopreen manchetten
■	Capuchon met trekkoord
■	Nekopening voorzien van
drukknopen voor het aan- en
uittrekken
■	Reflectie strepen op de schouders
■	EN 343 3-1, EN 14116

Maten: M-3XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Als speciaal product ook verkrijgbaar in:
Geel (1), olive (2), wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

CLASSIC JACK
Artikelnummer: 8-20
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Rits met stormflap en drukknopen
■	Capuchon met trekkoord
■	Mouwuiteinden met drukknopen af te
sluiten
■	Verkrijgbaar met alle
mouwuitvoeringen - zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: M-3XL
Kleur: Geel (1), olive (2), wit (4),
fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

CLASSIC
ANORAK
Artikelnummer: 8-17
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Capuchon met trekkoord
■	Nekopening voorzien van drukknopen
voor het aan- en uittrekken
■	Reflectiestrepen op de schouders
(alleen oranje)
■	Mouwuiteinden met drukknopen af te
sluiten
■	Verkrijgbaar met alle mouwuitvoeringen
- zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: S-4XL
Kleur: Geel (1), olive (2), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

FISHING 83

CLASSIC
PVC

CLASSIC BROEK
Artikelnummer: 8-12
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Rondom de taille voorzien van
elastische band en af te sluiten met
drukknopen
■	Riemlussen
■	Broekspijpen af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1, EN 14116

Materiaal
Stof: 540 g/m2 PVC-katoen;
75 % PVC/25 % katoen
Waterdichtheid: >20.000 mm
Vlamvertragend

AMERIKAANSE
OVERALL SMAL MODEL
Artikelnummer: 9-13
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1, EN 14116

Maten: S-8XL
Kleur: Groen (2), fl. oranje (6)
Als special verkrijgbaar in:
Geel (1), wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

Maten: S-4XL
Kleur: Groen (2), wit (4), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

CLASSIC
TRAWL FROCK
Artikelnummer: 8-184

CLASSIC
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 9-16

Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Neopreen manchetten
■	Capuchon met trekkoord
■	Nekopening voorzien van
drukknopen voor het aan- en
uittrekken
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: M-8XL
Kleur: Groen (2), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work
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Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Elastieke bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: S-8XL
Kleur: Geel (1), groen (2), wit (4),
fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

HURRICANE
PVC

HURRICANE JACK
Artikelnummer: 8-20C
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Rits met stormflap en drukknopen
■	Capuchon met trekkoord
■	Verkrijgbaar met alle mouwuitvoeringen
- zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: M-3XL
Kleur: Olive (2), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

HURRICANE
PREMIUM ANORAK
Artikelnummer: 8-1743C
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend. Eveneens in koude
omstandigheden
■	Elastische in de mouwuiteinden
■	Capuchon met trekkoord
■	Nekopening voorzien van drukknopen
voor het aan- en uittrekken
■	Reflectiestrepen op de schouders
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: S-5XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

Materiaal
Stof: 540 g/m2 PVC- poly/katoen;
85 % PVC/13 % polyester/2 % katoen
Waterdichtheid: >20.000 mm
Vlamvertragend

HURRICANE
ANORAK
Artikelnummer: 8-17C
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Capuchon met trekkoord
■	Nekopening voorzien van drukknopen
voor het aan- en uittrekken
■	Reflectie strepen op de schouders
(alleen oranje)
■	Verkrijgbaar met alle
mouwuitvoeringen - zie pagina 37
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: S-5XL
Kleur: Olive (2), wit (4), fl. oranje (6),
koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work

HURRICANE
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 9-16C
Zeer slijtvast, waterdicht, soepel en
vlamvertragend.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten: S-8XL
Kleur: Groen (2), wit (4),
fl. oranje (6), koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Work
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MARINER 600GSM
PVC

MARINER ANORAK
Artikelnummer: 6-17
Extreem sterk en duurzaam PVC-materiaal
gemaakte Anorak. PVC van extra comfortabel en
zacht doek.
■	Ruime comfortcapuchon met
koordverstelling aan binnenzijde
■	Drukknoop halssluiting, verstelbare
mouwuiteinde met drukknoop
■	EN 343 3-1
Maten: S-5XL
Kleur: Oranje/grijs (610)
Ook geschikt voor: Agriculture, Work

MARINER AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 6-16
Extreem sterk en duurzaam PVC-materiaal
gemaakte Ameriaanse Overall. PVC van extra
comfortabel en zacht doek.
■	Elastische bretels met snelsluit gesp
■	EN 343 3-1
Maten: S-5XL
Kleur: Oranje/grijs (610)
Ook geschikt voor: Agriculture, Work
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Materiaal
Materialebeskrivelse:
2
540
PVC-beschichtetes
Baumwolle;
600 gr.
g/m
. PVC-gecoat polyester,
75%PVC
/ 25%%Baumwolle
88
% PVC/12
polyester
Wassersäule: >20.000
mmmm
Waterdichtheid:
20.000
Flammenhemmend

Koudebestendig: -25 graden
Bestand tegen oliën en vetten

HEAVY DUTY
PVC

HEAVY DUTY JACK
Artikelnummer: 7-20
Extreem duurzaam jack van het sterkste
materiaal bestand tegen de zwaarste
omstandigheden; zelfs bij lage
temperaturen.
■	Rits en een met drukknopen af te
sluiten stormflap.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
■	Mouwuiteinden met drukknopen af te
sluiten
■	Verkrijgbaar met alle
mouwuitvoeringen - zie pagina 37
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Work

Materiaal
Stof: 700 g/m2 PVC- polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Waterdichtheid: >20.000 mm

HEAVY DUTY
ANORAK
Artikelnummer: 7-17
Extreem duurzaam anorak van het
sterkste materiaal bestand tegen de
zwaarste omstandigheden; zelfs bij
lage temperaturen.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
en stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken
door speciale opening
■	Mouwuiteinden met drukknopen af
te sluiten
■	Verkrijgbaar met alle
mouwuitvoeringen - zie pagina 37
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2), fl. oranje (6)

HEAVY DUTY
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 7-16
Artikelnumme: 7-161
met knieversteviging

HEAVY DUTY
BESCHERMPAK
Artikelnummer: 7-55
met normale laarzen
Artikelnummer: 7-557
met S5 laarzen

Extreem duurzaam Amerikaanse overall
van sterkste materiaal bestand tegen de
zwaarste omstandigheden; zelfs bij lage
temperaturen.
■	Elastieke bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met
drukknopen
■	EN 343 3-1

Volledig beschermende kleding voor het
reinigen van tanks en ander werk in
vochtige en/of natte omstandigheden.
Gemaakt van sterk materiaal dat
extreem sterk en koude bestendig is.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord.
Pak is af te sluiten met
■	Klittenband met daarachter een
waterdicht schot
■	Mouwen met rubberen uiteinden
■	Aangelaste laarzen
■	Verkrijgbaar met aangelaste
handschoenen - zie pagina 37
■	EN 343 3-1

Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Work

Pakmaten: S-3XL
Schoenmaten: 40-50
Kleur: Groen (2), fl. oranje (6)
Ook geschikt voor: Work
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CREWMAN
PVC

CREWMAN ANORAK
Artikelnummer: 836-17
Zware vissersanorak in een combinatie
van uiterst duurzaam en comfortabel
materiaal.
■	Capuchon met trekkoord
■	Nekopening voorzien van
drukknopen voor
■	het aan- en uittrekken
■	Reflectie strepen op de schouders
■	Verkrijgbaar met alle
mouwuitvoeringen - zie pagina 37
■	EN 343 3-1
■	Ook verkrijgbaar als jack 836-20
Maten: S-4XL
Kleur: Fl. oranje/koningsblauw (6012)

Materiaal
Buitenstof voorzijde:
540 g/m2 PVC-katoen;
75 % PVC/25 % katoen

Buitenstof achterzijde: 325 g/m2
PVC-polyester;
83 % PVC/17 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm

CREWMAN
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 836-13
Zware Amerikaanse overall in een
combinatie van uiterst duurzaam en
comfortabel materiaal.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Knieversteviging en kniezak
■	Zak aan de binnenzijde met rits
■	EN 14116
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje/koningsblauw (6012)

VISSERSPAK
Artikelnummer: 17-15

ZOMERANORAK
Artikelnummer: 51-17

Set bestaat uit anorak en Amerikaanse
overall in licht en buigzaam materiaal.

Licht en comfortabel anorak met
waterdicht deel aan de onderkant en
ademend bij schouder en borst.
■	Kraag en sluitkoord op de
nekopening
■	Zak aan de binnenzijde

Anorak:
■ Capuchon met trekkoord
■	Nekopening goed af te sluiten met
drukknopen
Amerikaanse overall:
■ Elastieken bretels met snelsluitgespen
■	EN 343 3-1
Maten: S-5XL
Kleur: Fl. oranje (6)
Materiaal:
Stof: 300 g/m2 PVC-polyester,
70 % PVC/30 % polyester
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Maten: S-4XL
Kleur: Koningsblauw (12)
Materiaal:
Buitenstof oranje panelen: 300 g/m2
PVC-polyester;
70 % PVC/30 % polyester
Buitenstof blauwe panelen:
60 % katoen/40 % polyamide (nylon)

OFFSHORE HIGH-VIS
PVC

Materiaal
325 g/m2 PVC-polyester;
83 % PVC/17 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm

Vlamvertragend
Bestand tegen vele chemicaliën,
vetten en oliën

OFFSHORE JACK
Artikelnummer: 30-2099
Oliebestendige regenjas in soepel en koude bestendig
materiaal.
■	Rits en een met drukknopen af te sluiten stormflap.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord
■	Mouwuiteinden met drukknopen af te sluiten
■	Verkrijgbaar met alle mouwuitvoeringen zie pagina 37
■	EN ISO 20471 class 3, EN 14116, EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61)

OFFSHORE BROEK
Artikelnummer: 30-129
Oliebestendige broek in soepel en koude bestendig
materiaal.
■	Rondom de taille voorzien van elastische band
en af te sluiten met drukknopen
■	Riemlussen
■	Broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN ISO 20471 class 1, EN 14116, EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61)

OFFSHORE
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 30-139
Oliebestendige Amerikaanse overall in soepel en
koude bestendig materiaal.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Broekspijpen af te sluiten met drukknopen
■	EN ISO 20471 class 1, EN 14116, EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Fl. oranje (6), fl. geel (61)
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COMFORT STRETCH
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 210 g/m2 PU-polyester; 25 % PU/75 % Polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT STRETCH
ANORAK
Artikelnummer: 20-54175

COMFORT STRETCH
JACK
Artikelnummer: 20-5420

Sterke en koude bestendige jagers
anorak van soepel materiaal.
■	Grote zak aan de voorzijde
■	Ventilatie opening aan de achterzijde
■	Capuchon verborgen in de kraag
■	Trekkoord in de zoom
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
en klittenband
■	EN 343 3-1

Jack in zacht en flexibel materiaal dat scheuren koude bestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met
klittenband af te sluiten stormflap
■	E xtra verdekte ventilatie openingen op de
achterzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en
klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1

Maten: XS-5XL
Kleur: Groen (2)

Maten: XS-4XL
Kleur: Groen (2)
Ook verkrijgbaar in: Geel (1),
marine blauw (3), oranje (11), koningsblauw (12)

COMFORT STRETCH
BROEK
Artikelnummer: 20-5412

COMFORT STRETCH
REGENPAK
Artikelnummer: 20-54

Broek in zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Voorzien van elastisch band rondom taille
en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af
te sluiten met klittenband
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1

Set jack en broek in zacht en flexibel materiaal
dat scheur- en koude-bestendig is

Maten: XS-4XL
Kleur: Groen (2)
Ook verkrijgbaar in: Geel (1),
marine blauw (3), oranje (11),
koningsblauw (12)
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Jack
■	Jack voorzien van rits en een met
klittenband af te sluiten stormflap
■	E xtra verdekte ventilatie openingen op de
achterzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en
klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	EN 343 3-1
■	Broek
■	Broek voorzien van elastisch band in de
taille en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af
te sluiten met klittenband
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Camouflage (34)
Ook verkrijgbaar in: Zwart (8)
- zie pagina 111

WAADBROEKEN

NEOPREEN WAADBROEK
Artikelnummer: 60-70

ADEMENDE WAADBROEK
Artikelnummer: 100-70

Comfortabele waadbroek gemaakt van de hoogste kwaliteit neopreen
die goede isolatie en bewegingsvrijheid biedt.
■	Waadbroek voorzien van zak aan voorzijde met klittenband
■	Voorzien van kniestukken, elastische en verstelbare bretels met
snelsluit gespen.
■	Slijtvaste rubber laarzen
■	EN 343 3-1

■ Slijtvast en zeer licht van gewicht
■	Fleece gevoerde binnenzak
■	Verstelbare bretels met snelsluit gespen.
■	Dikke 3,5 mm neoprene sok
■	EN 343 3-3

Maten: 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47
Kleur: Grijs (10)
Materiaal
5 mm neopreen
Waterdichtheid: 8.000 mm
Ademend vermogen: 5.000 mvp

Maten: S-3XL
Kleur: Zand (14)
Materiaal
Buitenstof: 100 % polyester met Teflon® grade 4
Tussenlaag: TPU membraam
Verstevigingen: Dupont Cordura ®
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 10.000 mm
Ademend vermogen: 10.000 mvp
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DE LUXE
WAADBROEKEN

Materiaal
Stof: 700 g/m2 PVC-polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Waterdichtheid: >20.000 mm

DE LUXE WAADBROEK
Artikelnummer: 7-70
Artikelnummer: 7-71 met spijkers beslagen zolen (Maten 38-50)
Artikelnummer: 7-77 met S5-laarzen
Artikelnummer: 7-717 met spijkers beslagen (Maten 40-50)
zolen en S5-laarzen
Extreem sterke, slijtvaste en soepele waadbroek.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele stevige zolen
■	Elastische bretels met snelsluit gespen.
■	Borstzak aan binnenzijde
■	Ook in koude omstandigheden blijft de waadbroek
soepel draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 37-50
Kleur: Donker groen (13)

DE LUXE WAADBROEK TAILLE MODEL
Artikelnummer: 7-65
Artikelnummer: 7-66 met spijkers
beslagen zolen (Maten 38-50)
Artikelnummer: 7-657 met S5-laarzen
Artikelnummer: 7-6517 met spijkers beslagen
zolen en S5-laarzen (Maten 40-50)
Extreem sterke, slijtvaste en soepele waadbroek.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele stevige zolen
■	Elastische band in de taille en met drukknopen te sluiten
■	Riemlussen
■	Ook in koude omstandigheden blijft de waadbroek
soepel draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 37-50
Kleur: Donker groen (13)
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DE LUXE LIESLAARZEN
Artikelnummer: 7-60
Artikelnummer: 7-61 met spijkers beslagen zolen (Maten 38-50)
Artikelnummer: 7-67 met S5-laarzen
Artikelnummer: 7-617 met spijkers beslagen
zolen en S5-laarzen (Maten 40-50)
Extreem sterke, slijtvaste en soepele lieslaarzen.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele stevige zolen
■	Elastische banden met snelsluit gespen
■	Ook in koude omstandigheden blijven de lieslaarzen soepel draagbaar en
comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 37-50
Kleur: Donker groen (13)

CLASSIC
WAADBROEKEN

Materiaal
Stof: 600 g/m2 PVC-polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Waterdichtheid: >20.000 mm
Bestand tegen vetten en olien

CLASSIC WAADBROEK
Artikelnummer: 2-70
Artikelnummer: 2-71 met spijkers
beslagen zolen (Maten 38-50)
Artikelnummer: 2-77 met S5-laarzen
(Maten 40-50)

CLASSIC WAADBROEK –
EXTRA BREED MODEL
Artikelnummer: 2-73
Artikelnummer: 2-731 met spijkers
beslagen zolen
Artikelnummer: 2-737 met S5-laarzen

Extreem sterke, slijtvaste en soepele
waadbroek.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele
stevige zolen
■	Elastische bretels met snelsluit gespen.
■ Borstzak aan binnenzijde
■	Ook in koude omstandigheden blijft de
waadbroek soepel draagbaar en
comfortabel
■	EN 343 3-1

Extreem sterke, slijtvaste en soepele
waadbroek.
■	+22 cm taille
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele
stevige zolen
■	Elastische bretels met snelsluit gespen.
■ Borstzak aan binnenzijde
■	Ook in koude omstandigheden blijft de
waadbroek soepel draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1

Maten: 37-50
Kleur: Licht groen (7)

Maten: 37-50
Kleur: Licht groen (7)

CLASSIC WAADBROEK
TAILLE MODEL
Artikelnummer: 2-65
Artikelnummer: 2-66 met spijkers
beslagen zolen (Maten 38-50)
Artikelnummer: 2-67 met S5-laarzen
Artikelnummer: 2-6517 met spijkers
beslagen zolen en S5-laarzen
(Maten 40-50)

CLASSIC
LIESLAARZEN
Artikelnummer: 3-60
Artikelnummer: 3-61 met spijkers
beslagen zolen (Maten 38-50)
Artikelnummer: 3-67 met S5-laarzen
Artikelnummer: 3-617 met spijkers
beslagen zolen en S5-laarzen
(Maten 40-50)

Extreem sterke, slijtvaste en soepele
waadbroek.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen
met gele stevige zolen
■	Elastische band rondom taille
en met drukknopen te sluiten
■	Riemlussen
■	Ook in koude omstandigheden
blijft de waadbroek soepel
draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1

Extreem sterke, slijtvaste en soepele lieslaarzen
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele
stevige zolen
■	Elastische banden met snelsluit gespen
■	Ook in koude omstandigheden blijven de
lieslaarzen soepel draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 37-50
Kleur: Licht groen (7)

Maten: 37-50
Kleur: Licht groen (7)
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ORIGINAL
WAADBROEKEN

Materiaal
Stof: 500 g/m2 PVC-polyester;
90 % PVC/10 % polyester
Waterdichtheid: >20.000 mm

ORIGINAL WAADBROEKEN
Artikelnummer: 5-70
Artikelnummer: 5-77 met S5-laarzen
Comfortabele waadbroek met goede slijtvastheid.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele stevige zolen
■	Elastische bretels met snelsluit gespen
■	Borstzak aan binnenzijde
■	Ook in koude omstandigheden blijft de waadbroek soepel
draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 37-50
Kleur: Donker groen (13)

ORIGINAL
WAADBROEK TAILLE MODEL
Artikelnummer: 5-65
Artikelnummer: 5-657 met S5-laarzen
Comfortabele waadbroek met goede slijtvastheid.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele stevige zolen
■	Elastisch band in de taille en met drukknopen te sluiten
■	Riemlussen
■	Ook in koude omstandigheden blijft de waadbroek soepel
draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 37-50
Kleur: Donker groen (13)

94 FISHING

ORIGINAL LIESLAARZEN
Artikelnummer: 5-60
Artikelnummer: 5-67 met S5-laarzen
Comfortabele lieslaarzen met goede slijtvastheid.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele stevige zolen
■	Elastische banden met snelsluit gespen
■	Ook in koude omstandigheden blijven de lieslaarzen soepel
draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 37-50
Kleur: Donker groen (13)

JUNIOR
WAADBROEKEN

Materiaal
Stof: 500 g/m2 PVC-polyester; 90 %PVC/10 % polyester
Waterdichtheid: >20.000 mm

JUNIOR WAADBROEK
Artikelnummer: 4-70
Comfortabele waadbroek met goede slijtvastheid.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met stevige zolen
■	Elastische bretels met snelsluit gespen
■	Borstzak aan binnenzijde
■	Ook in koude omstandigheden blijft de waadbroek soepel
draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 32-41
Kleur: Donker groen (13)

JUNIOR LIESLAARZEN
Artikelnummer: 4-60
Comfortabele lieslaarzen met goede slijtvastheid.
■	Kwalitatief hoogwaardige laarzen met gele stevige zolen
■	Elastische banden met snelsluit gespen
■	Ook in koude omstandigheden blijven de lieslaarzen soepel
draagbaar en comfortabel
■	EN 343 3-1
Maten: 32-41
Kleur: Donker groen (13)

KINDER WAADBROEK
Artikelnummer: 4-70-11
Comfortabele waadbroek met goede slijtvastheid.
■	Reflectie strepen op de poten
■	Elastische bretels met snelsluit gespen
■	EN 343 3-1
Maten: 28/29, 30/31, 32/33, (34/35 met olijf groen Laarzen)
Kleur: Marine blauw (3)
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LAARZEN

Materiaal
Buitenzijde: 100 % PVC
Voering: 100 % polyamide (nylon)

DUNLOP ACIFORT – S5
Artikelnummer: 1-82
■	Stalen neus en tussenzool
■	Solide zool
■	Sterk
■	Geschikt voor werk in de veeteelt
Maten: 37-48/49
Kleur: Groen (2)

BASIC LAARZEN
Artikelnummer: 1-81
Artikelnummer: 1-84 - juniormodel
■	Flexibele schacht
■	Goede zool
Maten: Artikelnummer 1-81: 36-48/49,
Artikelnummer 1-84: 32-35
Kleur: Groen (2)

DUNLOP HOBBY
Artikelnummer: 1-86
■	Flexibele schacht
■	Goede zool
Maten: 37-48/49
Kleur: Groen (2)
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DUNLOP BLIZZARD
WINTER LAARZEN
Artikelnummer: 1-91
■ Warme en comfortabele voering
■ Anti slip zool
■ Flexibele schacht met aantrekkoord
Maten: 37-46
Kleur: Groen (2)

LAARZEN

Materiaal
Buitenzijde: 100 % PU
Voering: 100 % polyamide (nylon)

DUNLOP PUROFORT THERMO+
Artikelnummer: 1-94 donker groen
Artikelnummer: 1-95 oranje
Artikelnummer: 1-96 marine blauw
De ultieme PU S5 laarzen voor koude en natte omstandigheden.
■	Goede isolatie
■	Stevige en non-slip zool die uitstekend isoleert
■	Stalen neus en tussenzool
■	Olie en dieselolie bestendig
■	Flexibele schacht
■	Licht en comfortabel
Maten: 35 (groen) 36-48 (oranje)
Kleur: Navy (3), oranje (11), donker groen (13)
Opmerking 37/38, 39/40 en 44/45
zijn dubbele maten.

LICHTE PU LAARZEN
Artikelnummer: 1-92
Voering: 100 % polyamide (nylon)
■ Goede isolatie
■ Stevige en non-slip zool die uitstekend isoleert
■ Stalen neus en tussenzool
■ Olie en dieselolie bestendig
■ Flexibele schacht
■ Licht en comfortabel
Maten: 40-49
Kleur: Groen (2)

LICHTE PU LAARZEN S5
Artikelnummer: 1-93
■	Goede isolatie
■	Stevige en non-slip zool die uitstekend isoleert
■	Stalen neus en tussenzool
■	Olie en dieselolie bestendig
■	Flexibele schacht
■	Licht en comfortabel
Maten: 40-49
Kleur: Groen (2)
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FOOD/
CLEANING

Whether it is constant or intermittent exposure to water and possibly chemicals, to meet strict
hygiene procedures the work wear needs to be fit for purpose, and maintain durability.
Comfortable, Strong & Safe.

COMFORT CLEANING PREMIUM
PU REGENKLEDING
COMFORT CLEANING
PREMIUM
ANORAK
Artikelnummer: 36-3617
Anorak van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Polyamide zorgt voor een extra sterke hechting
van de coating
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken door speciale
opening
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Agriculture

Materiaal
Stof: 240 g/m2 PU-polyamide (nylon);
25 % PU/75 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT CLEANING
PREMIUM JACK
Artikelnummer: 36-3620
Sterk, chemisch resistent jack met vaste capuchon
■	Verstelbare capuchon.
■	Ritssluiting verdekt met klittenband.
■	Mouwuiteinden met elastiek en verstelbaar met
klittenband
■	E xtreem duurzaam door sterke hechting van
nylonmateriaal
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Koningsblauw (12),
Ook geschikt voor: Agriculture
Materiaal: 240 g/m2 PU-gecoat Polyamide.
Waterdichtheid: > 10.000 mm.

GEREEDSCHAPSZAK
Artikelnummer: 36-D1
Praktische zak met klep en klittenbandsluiting.
Voor het opbergen diverse gereedschap.
Maten: One Size
Kleur: Koningsblauw (12)
Materiaal:
Polyamide/PU 210 g/m2
Waterdichtheid: 8.000mm
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT CLEANING
PREMIUM AMERIKAANSE
OVERALL MET
KNIEZAKKEN
Artikelnummer: 36-36131
Sterke, chemisch resistente Amerikaanse Overall
gemaakt van zacht en flexibel materiaal. Scheur- en
koudebestendig.
■	Zeer duurzaam vanwege perfecte hechting van
het nylonmateriaal.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gesp.
■	Elastiek onder in de pijpen
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: S-2XL
Kleur: Koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Agriculture

COMFORT CLEANING
PREMIUM AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 36-3613
Amerikaanse overall van zacht en flexibel materiaal
dat scheur- en koudebestendig is.
■	Polyamide zorgt voor een extra sterke hechting
van de coating
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gespen
■	Broekspijpen rondom voorzien van elastiek
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Agriculture
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COMFORT CLEANING
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 220 g/m2 PU/Polyamide (Nylon);
25 % PU/75 % Polyamide.
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT CLEANING
ANORAK
Artikelnummer: 36-1517

COMFORT CLEANING
AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 36-1513

Anorak van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en
stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken door
speciale opening
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Wit (4), koningsblauw (12)

COMFORT CLEANING
CHEMICAL
PU REGENKLEDING

Amerikaanse overall van zacht en flexibel
materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit
gespen
■	Broekspijpen rondom voorzien van elastiek
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Wit (4), koningsblauw (12)

Materiaal
Stof: 220 g/m2 PU-polyamide (nylon);
25 % PU / 75 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm
Chemisch bestendig

COMFORT CLEANING
CHEMICAL
ANORAK
Artikelnummer: 36-17T

COMFORT CLEANING
CHEMICAL
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 36-13T

Anorak van zacht en flexibel materiaal dat
scheur- en koudebestendig is.
■	Chemisch bestendig
■	Polyamide zorgt voor een extra sterke
hechting van de coating
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en
stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken door speciale
opening
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
■	EN 343 3-1, EN 14605, EN 13034

Sterk, chemisch resistente Amerikaanse Overall
gemaakt van zacht en flexibel materiaal. Scheuren koudebestendig.
■	Zeer duurzaam vanwege perfecte hechting
van het nylonmateriaal.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gesp.
■	Elastiek onder in de pijpen
■	EN 343 3-1, EN 14605, EN 13034
Maten: S-3XL
Kleur: Marine blauw (3)

Maten: S-3XL
Kleur: Marine blauw (3)
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COMFORT HEAVY
PU REGENKLEDING

COMFORT HEAVY
SCHORT
Artikelnummer: 36-03
■	Materiaal garandeert optimale
bewegingsvrijheid en flexibiliteit
■	Dubbel doek aan de voorzijde
■	Achterzijde voorzien van verstelbaar
elastiek en gesp
■	EN 343 3-1
Maten: XS-3XL (105 – 135 cm)
Kleur: Groen (2), wit (4)
Ook geschikt voor: Agriculture en Work

Materiaal
Stof: 220 g/m2 PU-polyamide (nylon);
40 % PU/60 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

Verstevigingen: 325 g/m2 PVC-polyester;
83 % PVC/17 % polyester
Resistent tegen vet, olie en bloed

COMFORT HEAVY
SCHORT MET
MOUWEN
Artikelnummer: 36-75
■	Materiaal garandeert optimale
bewegingsvrijheid en flexibiliteit
■	Dubbel doek aan de voorzijde
■	Verstelbare gesp op de achterzijde
en in de nek
■	Mouwuiteinden voorzien van
rondom elastiek
■	EN 343 3-1
Maten: XS-5XL (105 – 145 cm)
Kleur: Wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture en Work

COMFORT FOOD
PU REGENKLEDING

Materiaal
220 g/m2 PU-polyamide (nylon);
40 % PU / 60 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

COMFORT FOOD
ANTI-MIGRATIE
SCHORT MET KORTE
MOUWEN
Artikelnummer: F36-74

COMFORT FOOD
ANTI-MIGRATIE
SCHORT MET KORTE
MOUWEN
Artikelnummer: F36-75

Schort van zacht, sterk, soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Elastiek in de nek
■	Snelsluitgesp aan de achterzijde
■	EN 343 3-1

Schort van zacht, sterk soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Elastiek in de nek
■	Snelsluitgesp aan de achterzijde
■	EN 343 3-1, EN 1186

Maten: M-XL (115 – 125 cm)
Kleur: Koningsblauw (12)

Maten: M-XL (115 – 125 cm)
Kleur: Koningsblauw (12)
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PURE OCEAN CLEANING
PU REGENKLEDING

Materiaal
240 g/m2 PU gecoat, gerecycled polyamide,
40 % PU/60 % Polyamide

PURE OCEAN CLEANING JACK
Artikelnummer: Leverbaar vanaf voorjaar 2019
Sterk, chemisch resistent jack met vaste capuchon
■	Verstelbare capuchon.
■	Ritssluiting verdekt met klittenband.
■	Mouwuiteinden met elastiek en verstelbaar met klittenband
■	E xtreem duurzaam door sterke hechting van nylonmateriaal
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Koningsblauw (12),
Ook geschikt voor: Agriculture

PURE OCEAN CLEANING ANORAK
Artikelnummer: Leverbaar vanaf voorjaar 2019
Anorak van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Polyamide zorgt voor een extra sterke hechting van de coating
■	Vaste capuchon met aantrekkoord en stormflap
■	Makkelijk aan- en uit te trekken door speciale opening
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Agriculture

PURE OCEAN CLEANING
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: Leverbaar vanaf voorjaar 2019
Amerikaanse overall van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Polyamide zorgt voor een extra sterke hechting van de coating
■	Elastieke bretels voorzien van snelsluit gespen
■	Broekspijpen rondom voorzien van elastiek
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: XS-4XL
Kleur: Koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Agriculture
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CLASSIC
PVC

CLASSIC SCHORT
Artikelnummer: 9-4
■ Hoge slijtvastheid
■	Bijbehorende bretels 30-100 dienen
apart besteld te worden
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Kleur: Groen (2), wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work

OFFSHORE
PVC

OFFSHORE SCHORT
Artikelnummer: 30-3
■ Dubbel doek aan de voorzijde
■	Achterzijde voorzien van verstelbaar
elastiek en gesp
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Kleur: Groen (2), wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work

Materiaal
Stof: 540 g/m2 PVC-katoen; 75 % PVC/25 % katoen
Waterdichtheid: >20.000 mm
Vlamvertragend

CLASSIC
RIEMEN
Artikelnummer: 30-100
Riemen PVC-gecoat polyester met
haken in gepolijst roestvrij staal.
■	Voor Classic schort artikelnummer
9-4
Maten: One Size
Kleur: Wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work

Materiaal
325 g/m2 PVC-polyester; 83 % PVC / 17 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm
Vlamvertragend
Bestand tegen vele chemicaliën, vetten en oliën

OFFSHORE SCHORT
MET MOUWEN
Artikelnummer: 30-75
■	Mouwuiteinden voorzien van rondom
elastiek
■	Dubbel doek aan de voorzijde
■	Verstelbare gesp op de achterzijde
en in de nek
■	EN 343 3-1, EN 14116
Maten:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Kleur: Groen (2), wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work
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INDUSTRIAL
PVC

Materiaal
Stof: 300 g/m2 PVC-polyester; 70 % PVC/30 % polyester
Waterdichtheid: 15.000 mm

INDUSTRIAL SCHORT
Artikelnummer: 17-3

SCHORT MET MOUWEN
Artikelnummer: 17-75

■	Dubbel doek aan de voorzijde
■	Verstelbare gesp op de achterzijde
en in de nek
■	EN 343 3-1

■	Dubbel doek aan de voorzijde
■	Verstelbare gesp op de achterzijde
en in de nek
■	Mouwuiteinden voorzien van
rondom elastiek
■	Materiaal garandeert optimale
bewegingsvrijheid en flexibiliteit
■	EN 343 3-1

Maten:
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Kleur: Groen (2), wit (4),
koningsblauw (12)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work

Maten:
S = 110 cm
M = 115 cm
L = 120 cm
XL = 125cm
XXL = 130 cm
Kleur: wit (4)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work

ABEKO INDUSTRIAL
PVC

ABEKO INDUSTRIAL
CHEMIEBESTENDIG
SCHORT
Artikelnummer: A-140042
Schort, olie, vet en zuurbestendig
Artikelnummer: 140042
■	Verstelbare neksluiting met gesp
■	Trekkoord in taille
■	90 x 120 cm
■	EN 343 3-1
Maten: One Size
Kleur: Wit (061)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work

ABEKO INDUSTRIAL
Artikelnummer: A-140411
■	Verstelbare neksluiting met gesp
■	Trekkoord in taille
■	72 x 100 cm
Maten: One Size
Kleur: Groen (011)
Ook geschikt voor:
Agriculture, Fishing en Work
Materiaal
235 g/m2 PVC- polyester;
75 % PVC/25 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

Materiaal
Stof: 325 g/m2 PVC-polyester;
75 % PVC/25 % polyester
Waterdichtheid: 15.000 mm

FOOD/CLEANING 105

INDUSTRIAL
PVC

BESCHERM MOUW
Artikelnummer: 9-11
■	Elastiek in de mouwuiteinden
Maten: One Size (40 cm)
Kleur: Groen (2), wit (4)
Materiaal
540 g/m2 PVC-polyester;
75 % PVC/25 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm
Ook geschikt voor:
Agriculture en Work

BESCHERM MOUW
Artikelnummer: A-140401
■	Elastiek in de mouwuiteinden
Maten: One Size (40 cm)
Kleur: Groen (011)
Materiaal
235 g/m2 PVC-polyester;
75 % PVC/25 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm
Ook geschikt voor:
Agriculture en Work

MOUWEN MET
HANDSCHOEN
Artikelnummer: 5-29

BESCHERM MOUW MET
NEOPREEN UITEINDEN
Artikelnummer: 90-11

■ Aangelaste handschoenen

■	Neopreen in de mouwuiteinden,
op maat te knippen met een schaar

Maten: One Size
(65 cm incl. handschoenen)
Kleur: Groen (2)
Materiaal
300 g/m2 PVC-polyester;
70 % PVC/30 % polyester
Waterdichtheid: 15.000 mm
Ook geschikt voor:
Agriculture en Work

Maten: One Size (40 cm)
Kleur: Groen (2), wit (4)
Materiaal
540 g/m2 PVC-polyester;
75 % PVC/25 % polyester
Waterdichtheid: 20.000 mm
Ook geschikt voor: Agriculture en Work

BESCHERM MOUW
Artikelnummer: 17-11

NEOPRENE MOUWEN
Artikelnummer: 60-11

■	Elastiek in de mouwuiteinden

■ Sterke Neopreen Manchetten

Maten: One Size (45 cm)
Kleur: Groen (2), wit (4),
koningsblauw (12)
Materiaal
300 g/m2 PVC-polyester;
70 % PVC/30 % polyester
Waterdichtheid: 15.000 mm
Ook geschikt voor:
Agriculture en Work

Maten: One Size (23 cm)
Kleur: Zwart (8)
Materiaal
Neoprene 5 mm.
Ook geschikt voor: Agriculture en Work
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ABEKO INDUSTRIAL
PVC

Materiaal
320 g/m2 PVC-polyester; 70 % PVC/30 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

ABEKO INDUSTRIAL
SANITAIRE OVERALLS,
CHEMICALIEN EN OLIE BESTENDIG
Artikelnummer: A-137021
■	Chemicaliën- en oliebestendig voor lichte omstandigheden
■	Capuchon met trekkoord
■	Rits met dubbele stormflap
■	Op enkelhoogte met drukknopen te sluiten
■	EN 343 3-1, EN 14605
Maten: S-3XL
Kleur: Chemical groen (161)
Ook geschikt voor: Work, Fishing
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AGRICULTURE

Feet firmly on the ground, close to nature, who knows what they day will bring.
Whatever it is you need to be ready. Working outdoors means our first level of
protection is the clothing we wear, flexible, strong and comfortable.

COMFORT STRETCH
PU REGENKLEDING

Materiaal
Stof: 210 g/m2 PU-polyester;
25 % PU/75 % Polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

CAPUCHON
OPROLBAAR IN
DE KRAAG

EXTRA VERDEKTE
VENTILATIE
OPENING
AAN ACHTERZIJDE

VERDEKTE
YKK
RITSSLUITING

VERSTERKTE
ZAKKEN MET
KLEP
MANCHETTEN
VOORZIEN VAN
ELASTIEK EN
KLITTENBAND
SLUITING
COMFORT STRETCH JACK
Artikelnummer: 20-5420
Jack in zacht en flexibel materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Jack voorzien van rits en een met klittenband af te sluiten stormflap
■	E xtra verdekte ventilatie openingen op de achterzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2), marine blauw (3), oranje (11) koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Work en Fishing

110 AGRICULTURE

COMFORT STRETCH
AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 20-5413
Amerikaanse overall van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gespen
■	Drukknopen op taillehoogte om de breedte te verstellen
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af te sluiten met
klittenband
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2), marine blauw (3), oranje (11),
koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Work en Fishing

COMFORT STRETCH BROEK
Artikelnummer: 20-5412
Broek van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
■	Voorzien van elastische band in de taille en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af te sluiten met
klittenband
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2), marine blauw (3), oranje (11),
koningsblauw (12)
Ook geschikt voor: Work en Fishing

COMFORT STRETCH REGENPAK
Artikelnummer: 20-54
Set jack en broek van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en
koudebestendig is.
Jack
■	Jack voorzien van rits en een met klittenband
af te sluiten stormflap
■	Extra verdekte ventilatie openingen
op de achterzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Aantrekkoord aan de onderzijde
■	Mouwuiteinden voorzien van elastiek en klittenband sluiting
■	2 voorzakken met klep
■	EN 343 3-1
Broek
■	Broek voorzien van elastische band rondom taille en aantrekkoord
■	Ritsen op enkelhoogte en broekspijpen af te sluiten met klittenband
■	YKK® ritsen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL, Kleur: Zwart (8),
Ook geschikt voor: Work en Fishing
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COMFORT STRETCH
PU REGENKLEDING

COMFORT STRETCH OVERALL
Artikelnummer: 20-5450
Overall van zacht en flexibel materiaal dat scheur- en koudebestendig is.
■	Overall met 2-wegrits en een met drukknopen te sluiten stormflap aan de
voorzijde
■	Capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Elastisch band in de taille en tevens te verstellen met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-4XL
Kleur: Geel (1), groen (2), marine blauw (3), oranje (11)
Ook geschikt voor: Work en Fishing
Materiaal
Stof: 210 g/m2 PU-polyester;
25 % PU/75 % Polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm
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COMFORT STRETCH
GEVOERDE WINTER PU OVERALL
Artikelnummer: 20-545029
■	2-wegrits en met klittenband te sluiten stormflap
■	Capuchon in de kraag met koord
■	Elastiek in taille en stormflap met drukknopen
■	Mouwen afsluitbaar met elastiek en klittenband
■	YKK® ritsen
■	3M reflectie strepen
■	EN 343 3-1
Maten: S-8XL
Kleur: Marine blauw (3)
Ook geschikt voor: Work en Fishing
Materiaal
Buitenstof: 170 g/m2 PU-polyester;
30 % PU/70 % Polyester
Vulling: 100 % polyester
Voering: 100 % polyester
Waterdichtheid: 8.000 mm

PURE OCEAN
PU REGENKLEDING

Materiaal
210 g/m2 PU-gecoat recycled polyester 33 % PU/67 % recycled post-consumer polyester garen
Waterdichtheid: 8.000 mm

PURE OCEAN JACK - HEREN
Artikelnummer: 25-5420
Modern heren regenjack gemaakt van zacht en flexible materiaal. Achterkant van het doek is
gemaakt van gerecyclede PET flessen. (ca. 25 flessen per jack)
■	Verdekte YKK® Ritssluiting aan de voorkant
■	Verdekte ventilatie openingen op de achterzijde
■ Verstelbare capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Twee zakken en borstzak aan de voorzijde
■ Verstelbare mouwuiteinden met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: XS-4XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8)

PURE OCEAN JACK – DAMES
Artikelnummer: 25-5420D
Modern dames regenjack gemaakt van zacht en flexible materiaal. Achterkant van het doek
is gemaakt van gerecyclede PET flessen. (ca. 25 flessen per jack)
■	Verdekte YKK® Ritssluiting aan de voorkant
■	Verdekte ventilatie openingen op de achterzijde
■	Verstelbare capuchon in de kraag met aantrekkoord
■	Twee zakken en borstzak aan de voorzijde
■ Verstelbare mouwuiteinden met drukknopen
■	Heupriem
■	EN 343 3-1
Maten: XS-3XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8), Geel (1)

PURE OCEAN BROEK
Artikelnummer: 25-5412
Moderne regenbroek gemaakt van zacht en flexible materiaal. Achterkant van het doek is
gemaakt van gerecyclede PET flessen. (ca. 25 flessen per broek)
■	Verstelbare tailleband
■	Doortastzakken
■	Ritssluiting en verstelbare beenwijdte door klittenband.
■	EN 343 3-1
Maten: S-4XL
Kleur: Olijf Groen (2), Zwart (8)
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COMBINATIONS
PVC/PU

Materiaal
Buitenstof voorzijde: 325 g/m2
PVC-polyester; 83 % PVC/17 % polyester
Buitenstof achterzijde: 220 g/m2

TUINBOUW AMERIKAANSE
OVERALL MET KNIE
VERSTEVIGING
Artikelnummer: 336-131

TUINBOUW BROEK
Artikelnummer: 336-121
Sterke broek gemaakt een soepel materiaal.
■	Knie versteviging en kniezak
■	EN 343 3-1

Comfortabele Amerikaanse overall in soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gespen
■	Knie versteviging en kniezak
■	Zak aan de binnenzijde met rits
■	EN 343 3-1

Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2)
Ook geschikt voor: Work

Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2)
Ook geschikt voor: Work

TUINBOUW AMERIKAANSE
OVERALL
Artikelnummer: 336-13
Comfortabele Amerikaanse overall in soepel en koude
bestendig materiaal.
■	Elastische bretels voorzien van snelsluit gespen
■	Zak aan de binnenzijde met rits
■	EN 343 3-1
Maten: S-3XL
Kleur: Groen (2)
Ook geschikt voor: Work

LICHTGEWICHT
PVC

PU-polyamide; 25 % PU/75 % polyamide
Waterdichtheid: 8.000 mm

Materiaal
285 g/m2 PVC/Polyester
Waterdichtheid: >20.000 mm

AGRI JACK
Artikelnummer: 31-20
Lichtgewicht PVC jack.
■	Verdekte ritssluiting met drukknopen
■	Verstelbare mouwuiteinden met drukknopen
■	EN 343 3-1

AGRI AMERIKAANSE OVERALL
Artikelnummer: 31-13
Lichtgewicht PVC Amerikaanse overall.
■	Elastische bretels met verstelmogelijkheid en snelsluit gesp
■	Verstelbare broekspijpen met drukknopen
■	EN 343 3-1
Maten: S-5XL
Kleur: Olijfgroen (02)
Ook geschikt voor: Work, Fishing
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ONDERZOEKS
MANTEL
ONDERZOEKS MANTEL
(DIERENARTS)
Artikelnummer: A-106012

ONDERZOEKS MANTEL
(DIERENARTS)
Artikelnummer: A-126031

■	Lange mouwen met elastische manchetten
■	3 Zakken aan voorzijde
■	Kraag met fleece
■	Riem rondom

■	Lange mouwen met elastische manchetten
■	3 Zakken aan voorzijde
■	Kraag met fleece
■	Riem rondom

Maten: M-2XL
Kleur: Navy (041)

Maten: M-2XL
Kleur: Groen (211)

Materiaal:
110 g/m2 polyester/carbon antistatisch
(98,5 % polyester/ 1,5 % carbon)

Materiaal:
170 g/m2 PU/Polyamide
(45 % PU/55 % Polyamide)

ONDERZOEKS MANTEL
MET ZAK
Artikelnummer: A-146081

ONDERZOEKS MANTEL
ZONDER ZAKKEN
Artikelnummer: A-146091

■ Zak aan voorzijde
■ Elastiek in mouwuiteinden
■	Knoop aan mouwuiteinden voor bevestiging
van handschoenen
■ Kraag met fleece
■ Riem rondom

■ Elastiek in mouwuiteinden
■ Knoop aan mouwuiteinden voor bevestiging
van handschoenen
■ Kraag met fleece
■ Riem rondom

Maten: S-2XL
Kleur: Groen (211)
Materiaal:
235 g/m2 PVC/Polyester
(75 % PVC/25 % Polyester)

Maten: S-2XL
Kleur: Groen (211)
Materiaal:
235 g/m2 PVC/Polyester
(75 % PVC/25 % Polyester)
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MAATTABELLEN
OCEAN MAATTABEL
OCEAN jacks en anoraks
Ocean maat

Small

Medium

Large

XL

XXL

3XL

UK inches

36/38”

40/42”

42/44”

44/46”

46/48”

50/52”

OCEAN broeken en Amerikaanse overalls
Ocean maat

Small

Medium

Large

XL

XXL

3XL

UK inches

29/32”

32/34”

34/36”

36/38”

46/48”

50/52”

OCEAN werkkleding jacks
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Kledingmaat

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62-64

66

½ borst

59

61

63

65

67

69

71

73

½ onderkant

56

58

60

62

64

66

68

70

Mouwlengte

87

88,5

90

91,5

93

95,5

97,5

99

OCEAN werkkleding broeken en amerikaanse overalls
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Kledingmaat

44

46-48

50

52-54

56

58-60

62-64

66

Taille uitgerekt

85

85

92

98

106

114

122

128

Taille ontspannen

70

75

82

88

96

104

112

118

Binnenbeenlengte

78

78

81

83

84

84

85

85

Binnenbeenlengte lang

82

82

85

87

88

88

89

89

Am. Overalls lengte

60

60

60

70

70

70

70

70

Riemlengte

112

117

124

130

138

146

154

160

ABEKO MAATTABEL – WERKBROEKEN
C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

C60

C62

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-105

105-111

111-117

117-123

79

80

81

82

83

83

84

84

85

Lichaamslengte

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

176-182

C146

C148

C150

C152

C154

C156

D96

D100

D104

D108

D112

D116

Taillemaat

78-82

82-86

86-90

90-94

94-99

99-105

90-94

94-98

98-105

102-106

106-111

111-116

Binnenbeenlengte

83

84

85

86

87

88

76

77

78

79

80

80

Lichaamslengte

182-

182-

182-

182-

182-

182-

-176

-176

-176

-176

-176

-176

Taillemaat
Binnenbeenlengte

ABEKO OMREKENINGSTABEL
Borstmaat
Taillemaat
Lichaamslengte

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

80-88

88-96

96-104

104-112

112-120

120-128

128-130

130-138

70-76

76-84

84-92

92-100

100-108

108-116

116-122

122-130

160-170

164-174

168-178

172-182

176-186

178-188

180-190

182-192

Dames maten

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

Heren maten

C44

C46

C48

C50

C52

C54

C56

C58

NORMEN EN
CLASSIFICATIES
WATERDICHTHEID EN ADEMEND
VERMOGEN
Indien een kledingstuk pretendeert, te allen tijde, volledig waterdicht te zijn wordt vaak niet de
gehele waarheid weergegeven. Daarom heeft Ocean als specialist ervoor gekozen hier dieper op
in te gaan.
Onze waterdichte stoffen zijn gemaakt van polyester/katoen/PVC, polyester/PU of een
3-laagsstof met een membraam daartussen. Drie verschillende stoffen waarvan het gebruik
wordt bepaald door de eisen die men stelt en het soort gebruik.
Volledige waterdichtheid onder alle denkbare omstandigheden is niet te realiseren. Water zal
door de stoffen heen dringen afhankelijk van de waterdruk die een stof kan hebben. Het
maximaal haalbare is 15000-20000 mm waterkolom druk. Is 1,5 tot 2 bar druk. (1 bar is ongeveer 1
kilo per cm2). In uiterst extreme situaties kan dit onvoldoende.
De Katoen / polyester / PVC stoffen, die we gebruiken, is bestand tegen een waterkolom van
15,000-20,000 mm.
De polyester / PU stoffen zijn lichter en rekbaar. Deze hebben een hoger draagcomfort. Onze 210
g/m2 Pu stetch doek een een waterkolom van 8000 mm. Bij zeer lange tijd in natte
omstandigheden of zeer veel druk op het doek door ergens te gaan zitten kan de stof water door
gaan laten.
Dit geldt ook voor varen op ruwe zee. Dit is ook relevant voor 3-layer producten met membraan
zoals bijvoorbeeld Medusa of polyester gecoat met PU-membraan. Het dilemma voor de klant is
aan de ene kant de keuze wat de mate van waterdichtheid van de kleding moet zijn en aan de
andere kant hoe hoog het draagcomfort en ademend vermogen van de kleding dient te zijn.
Belangrijk bij de keuze is vooral het doel waarvoor het aangeschaft wordt in ogenschouw te
nehmen.
Ademend vermogen wordt gemeten in mvp = waterdamp transpiratie. MVP vertelt u hoe veel
vocht kan verdampen door het weefsel per m2 per 24 uur. Hoe hoger de getal, hoe hoger het
draagcomfort.

De Producten van Ocean zijn getest op kwaliteit en
veiligheid. Ze gaan niet eerder in productie voordat
ze goedgekeurd zijn. De tests worden uitgevoerd
door een erkend en onafhankelijk Fins testinstituut.

HOGE ZICHTBAARHEID
Alle veiligheidskleding van Ocean is EN ISO 20471 of EN471 goedgekeurd.
EN ISO 20471 en EN471 zijn een gemeenschappelijke Europese
Hi-Visibility standaard. Dit regelt de specificatie van alle gecertificeerde
werkkleding en regenkleding, die wordt gebruikt in werkomgevingen,
bijvoorbeeld gebieden met verkeer waar her belangrijk is opgemerkt te
worden.
Hieronder hebben we geprobeerd om de belangrijkste richtlijnen te
omschrijven die als basis gebruikt kan worden om de juiste
veiligheidsfactor voor de regenkleding te kiezen. De EN ISO 20471 en
EN471 normen stellen eisen aan de zichtbaarheid in de werksituaties
waarin de werknemers.
Werken zonder effectieve scheiding tussen hun werkgebied en de
omgevingvan. Dit betreft werken aan wegen, spoorwegen en gebouwen
en dergelijke. Zelfs als dit werk slechts een klein deel van de werkdag
betreft, moet veiligheidskleding te worden gedragen.
De normen zijn verdeeld in 3 klassen. De indeling beschrijft hoe goed
het product in staat is om de gebruiker te beschermen. Hoe groter de
oppervlakte is van de fluorescerende stof en reflecterende strepen, hoe
hoger de klasse is.
Klasse 3:
dient te worden gedragen bij alle wegwerkzaamheden, werk aan
spoorlijnen, reddingswerkzaamheden, werk op en rond gebouwen en
werk met zware voertuigen. In de regel voldoet een set high-vis jas en
broek en/of overall tezamen aan klasse 3. Overalls en bepaalde jassen
zijn ook geklassificeerd als klaase 3.
Klasse 2:
toezichthouders, die alleen controleren van het werk, moeten gebruik
maken van klasse 2. Klasse 2 kleding is bijvoorbeeld een hi-vis vest, een
amerikaanse overall of een jas.
Klasse 1:
is enkel en alleen het dragen van een broek of veiligheidsvestje als
veiligheidskleding. Wordt veelal gedragen door bezoeken van
werkgebieden die onder begeleiding het terrein mogen betreden. In dit
soort gevallen heeft een veiligheidsvest klasse 2 de voorkeur.
Indien de aard en /of de omstandigheden van het werk in de loop van
de dag verandert of bij twijfel van het dragen van de juiste
veilgheidsklasse wordt te allen tijde klasse 3 aan bevolen.

SAMENGEVAT:
Minimale oppervlakte van het zichtbare materiaal:
Klasse 3:
Overall
Jas (indien aan alle eisen is voldaan)
Combinatie van jas/vest en broek
Klasse 2:
Jas
Veiligheidsvest
Klasse 1:
Broek

Class 3

Class 2

Class 1

Fluoriserend materiaal

0,80 m2

0,50 m2

0,14 m2

Reflecterend materiaal

0,20 m

0,13 m

0,10 m2

Materiaal met gecombineerde
eigenschappen

n.a.

2

n.a.

2

0,20 m2

De minimale vereisten van hoge zichtbaarheid worden niet beïnvloed door het aanbrengen
van belettering en logos en dergelijke.
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Zichtbaarheidskleding
De classificatie geeft weer hoe goed het product
in staat is om de gebruiker te voorzien van
bescherming. Klasse 3 is de hoogste klasse die kan
worden bereikt. Alle reflectoren moeten ten minste
voldoen aan klasse 2 met betrekking tot het vermogen
van de reflector om het licht te reflecteren.

Gecertificeerde koude bescherming
Het eerste cijfer geeft luchtdoorlatendheid aan
(AP) in de klassen 1-3, waarvan 3 de hoogste
klasse is. Het tweede cijfer geeft de weerstand van
waterpenetratie aan in de klassen 1-2, waarbij 2 de
hoogste klasse is.

Ademende wind- en waterdichte werkkleding.
Beschrijft bescherming tegen regen. Het eerste
nummer geeft de waterbestendigheid aan, en
het tweede nummer het ademend vermogen van
het totale product. De waarden variëren van 1-3,
waarbij 3 de hoogste klasse is.
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Bescherming tegen werk met electrische ontlading.
Kleding die beschermt tegen thermische gevaren van
een elektrische vlamboog. Deel 1-2: Testmethoden Methode 2:
Bepaling van de vlamboog bescherming van het
materiaal en de kleding klasse door het gebruik van
geforceerd en gecontroleerd vlamboog (box test).

Bescherming tijdens het lassen
Minimumeisen voor beschermende kleding
die wordt gebruikt met lassen en soortgelijke
processen met vergelijkbare risico’s.
Er zijn twee klassen, 1 en 2, waar Klasse 2
de beste bescherming biedt.

Elektrische ontlading
Deze standaard beschrijft de uitsplitsing
van elektrostatische lading van
het oppervlak van kledingmaterialen.

Bescherming tegen vlamverspreiding
Materialen, materiaalcombinaties en
kleding met beperkte vlamverspreiding.
Deze norm specificeert de prestatievereisten
voor materialen, combinaties van materialen en
beschermende kleding met beperkte
vlamverspreiding.

Bescherming tegen hitte en vlammen
Deze standaard beschrijft bovenkleding van
flexibel stof, ontworpen om de gebruiker zijn
lichaam te beschermen, behalve de handen, tegen
hitte en / of vuur.

Beschermende kleding
tegen vloeibare chemicaliën

Stalen tussenzool

Been bescherming tegen de
hand gehouden kettingzagen

Migratietest van materialen in
contact met voedingsmiddelen

Stalen neus
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