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Het gebruik van luxe materialen,
accessoires en een superieure afwerking...

FRESH NJ 1460

BREEZER FS 1608

Met de meer luxer regenkleding mag u zonder meer gezien worden. Een fraai design
gecombineerd aan functionaliteit maakt dat deze regenkleding tegen een stootje kan.
Het gebruik van luxe materialen, accessoires en een superieure afwerking staan garant
voor een optimaal draagcomfort. Voeg daarbij de hedendaagse moderne kleurstellingen
en u weet dat u een topper in huis heeft. De jacks voelen aan de buitenkant niet aan als
een basic (nylon) regenjack, daar het oppervlak bestaat uit Taslan, hetgeen een zeer
zacht, maar uitermate sterk materiaal is. Toch is het jack wel degelijk bestand tegen de
regen, dankzij de speciale coating welke onder de Taslan toplaag is aangebracht. Deze
coating is in staat om condens gevormd door lichaamswarmte of transpiratie snel op te
nemen en af te voeren en vocht van buitenaf zeer effectief te weren. Uiteraard zijn deze
jacks voorzien van alle benodigde accessoires en voldoen zij aan alle gestelde eisen zoals
daar zijn: een volledig afneembare en veelzijdig verstelbare gevoerde capuchon; een erg
mooie gecombineerde binnenvoering bestaande uit een polyestervoering en netvoering
met geïntrigeerde afsluitbare binnenzakken; rugventilatie en individueel in te stellen
variabele okselventilatie; subtiel aangebrachte goed werkende reflectie. Verkrijgbaar in
de maten S-M-L-XL-XXL. De consumenten verkoopprijs is om en nabij € 85,95.

Smaakvol regenpak in een trendy, niet alledaagse kleurcombinatie: Iguana Green / Dull Black.
Het jack is uitgevoerd in een mooie diepe Lime kleur (Iguana Green) en de broek is uitgevoerd
in mat zwart. Het is deze opvallende kleurcombinatie wat het regenpak zo bijzonder maakt ten
opzichte van de doorsnee regenpakken en waarmee ook u zich kunt onderscheiden van de grote
massa. Het jack is voorzien van alle denkbare opties en accessoires welke heden ten dagen een
must zijn voor moderne regenkleding. Veilige en vooral goed functionerende reflectie is opvallend
gepositioneerd op het achterpand van het jack. De volledig gevoerde capuchon is naar wens geheel
afneembaar of volledig in de kraag op te bergen en is dmv elastische koorden naar persoonlijk draag
comfort in te stellen. Uiteraard ontbreken ook de nodige ventilatievoorzieningen niet zoals rug- en
okselventilatie. De broek is voorzien van doorsteekzakken zodat gemakkelijk het ondergedragen
kledingstuk kan worden bereikt, zonder dat hiervoor de regenbroek moet worden uitgetrokken.
De in omvang verstelbare broekspijp bevat een treksluiting tot aan de bovenzijde van het scheenbeen
om het aan- en uit trekken te vergemakkelijken. Dit regenpak is direct uit voorraad leverbaar en is ver
krijgbaar in de maten S-M-L-XL-XXL. De consumentenprijs in de winkel zal ongeveer € 47,95 bedragen.

... waaraan eisen gesteld mogen worden voor wat betreft
pasvorm, bewegingsvrijheid, gebruiksgemak en veiligheid.

Dat hedendaagse regenkleding “iets meer” is dan alleen een waterdicht product bewijst de aan
dacht voor detail, styling en innovatief materiaalgebruik. Regenkleding waaraan eisen gesteld
mogen worden voor wat betreft pasvorm, bewegingsvrijheid, gebruiksgemak en veiligheid.
Neem nu de regenmantel Ancona. Een elegante, getailleerde korte damesmantel voor de moderne
jonge vrouw in mooi Ravenzwart. Volledig polyester gevoerd en een moderne hedendaagse vlotte
styling. Subtiele niet opvallende -maar wel goed werkende- veilige reflectie in ton sur ton over de
volle breedte van zowel het voor- als achterpand. Uitgevoerd met een (uitneembaar) roksysteem en
lange split voor individueel aan te passen gebruiksgemak. Mooie hoge kraag waarin de volledig
verstelbare capuchon in het geheel kan worden opgeborgen. Indien gewenst kan de anatomisch
gevormde capuchon ook geheel verwijderd worden. Fraaie onzichtbare sluiting dmv. een blind in
gezette treksluiting met daaronder een tweede klittenband sluiting. Uiteraard ontbreekt ook de
ventilatievoorziening niet. Deze mantel combineert mode en functionaliteit in een perfecte balans.
Buiten de meest gangbare maten S-M-L-XL-XXL is deze mantel ook leverbaar in de extra grote maat
XXXL. Voor alle maten geldt er toch maar één consumenten verkoopprijs van slechts € 54,50.

