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De kleur van het regenpak is geënt op een zware diep donkerblauwe denim en van zelf 
sprekend zijn alle stiknaden gestikt met een contrasterend geel/oranje garen zoals het 
bij originele blue-jeans betaamt. De kenmerkende “leather brand-labels” ontbreken 
uiteraard ook hier niet en zijn zowel op het jack als op de broek nadrukkelijk aanwezig. 
Ook de typerende twee borstzakken met klep en de stoere metalen jeansknopen, 
waarmee o.a. de overslag over de treksluiting in het voorpand gesloten wordt, ont-
breken niet.

De gevoerde capuchon is geheel afneembaar of volledig in de kraag op te bergen,  
zodat deze bij het dragen van bijvoorbeeld een helm geen hinderlijk opstakel vormt. 
Om de jeanslook zoveel mogelijk te handhaven en toch geen concessies te doen aan 
de functionaliteit van het regenpak, zijn een aantal opmerkelijke oplossingen bedacht. 
Zo is de reflectie op het rugpand in dezelfde kleur blauw als het materiaal waaruit het 
regenpak is vervaardigd. Hierdoor is de reflectie vrijwel onzichtbaar en wordt toch het 
veiligheidsaspect niet uit het oog verloren. Ook bevinden er zich twee onzichtbare  
zakken met treksluiting in de zijpanden van het jack, waardoor het typische patroon 
van naden en stiksels in een jeansjack, volledig gehandhaafd blijft. De (regen)broek 
heeft ook het stoere karakter van een jeansbroek behouden. De tailleband is voorzien 
van riemlussen en heeft de bekende 5 pockets-look, welke echter uitsluitend een op-
tische functie hebben, evenals de gulp en knoopsluiting. De treksluiting in de broek-
spijp is wel functioneel en vergemakkelijkt het aan- en uittrekken van de broek.
Deze Jeans regenpakken zijn uit voorraad leverbaar en zijn verkrijgbaar in de maten  
XS-S-M-L-XL-XXL. De consumentenprijs in de winkel zal ongeveer € 59,95 bedragen, 
hetgeen een prima prijs/kwaliteit verhouding is voor een uniek concept gemaakt in 
een kwalitatief hoogstaand materiaal.

De roots van anuy gaan terug naar 1954 en is hiermede het oudste regenkledingmerk in Nederland. 
Dat wil niet zeggen dat anuy niet met zijn tijd mee gaat. Speciaal voor de jeugd en moderne 
volwassenen brengt anuy een regenpak op de markt in Blue-Jeans style. Vervaardigd uit een 
uitermate plezierig te dragen materiaal genaamd Taslan wat aanvoelt als een echte denim stof, 
maar toch volledig waterdicht is. Tevens is het jack geheel gevoerd met een fijnmazige Mesh-lining 
voor een optimaal draagcomfort.

nieuw in collectie 

Ook de typerende twee borstzakken met klep en de stoere metalen jeansknopen ...
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Opnieuw een welkome vernieuwing en belangrijke uitbreiding in het toch al zeer omvan-
grijke regenkleding assortiment van anuy. Onder de modelnaam “kastrup” wordt een 
volledig nieuw model regenpak aangeboden in drie moderne kleurstellingen, waarbij de 
broek altijd in de kleur zwart is uitgevoerd. Het jack is volledig gevoerd met een fijnmazig 
netvoering en heeft alle opties en accessoires welke heden ten dagen voor moderne  
regenkleding een vereiste zijn. Veilige en goed functionerende reflectie is in ruime mate 
aanwezig op zowel het voor- als achterpand. De volledig gevoerde capuchon is geheel 
afneembaar of in de kraag op te bergen en is d.m.v. elastische koorden naar wens en 
draagcomfort in te stellen. Uiteraard ontbreken ook de nodige ventilatievoorzieningen 
niet zoals rug- en okselventilatie. De broek is voorzien van doorsteekzakken en in omvang 
verstelbare broekspijpen. In de broekspijp bevind zich een treksluiting tot aan de boven-
kant van het scheenbeen om het aan- en uit trekken van de broek te vergemakkelijken.
Deze regenpakken zijn reeds uit voorraad leverbaar en zijn verkrijgbaar in de kleuren 
Aqua, Zwart en Apricot in de maten s-m-l-xl-xxl. De consumentenprijs in de winkel zal 
om en nabij € 53,50 bedragen. 

... volledig gevoerd met een fijnmazig netvoering en heeft alle opties en 
accessoires welke heden ten dagen voor moderne regenkleding een vereiste zijn

anuy heeft momenteel een fantastische actie: een uitermate populair lichtgewicht regenjack in zeven verschillende hedendaagse kleuren voor volwassenen en  
bijpassende regenbroek in de kleur zwart voor een wel zéér aantrekkelijke consumentenverkoopprijs van respectievelijk € 16,95 en € 11,95. Bovendien ontvangt u bij 
afname van het volledige actiepakket een gratis metalen display op wielen, voorzien van een torso en topkaart t.w.v. € 80,–.

Allround lichtgewicht regencape voor volwassenen in verassende 
heden daagse twee kleurencombinatie. Vervaardigd uit sterk nylon 
en voorzien van een volledig waterdichte PU coating. Ruimvallend 
model voorzien van een handig geïntrigeerd buidelsysteem met 
treksluiting waarin de cape volledig kan worden opgevouwen en 
zodanig als heuptasje eenvoudig kan worden mee genomen. Vaste 
capuchon voorzien van een comfortabele polyester voering welke 
in omvang verstelbaar is d.m.v. een rijgkoord met cordlocks. Twee 
handige doorsteekzakken en twee stuurhandgrepen maken deze 
cape kompleet. Het veiligheids aspect wordt gewaarborgd door 
goed werkende reflectie welke zowel in het voorpand als in het 
achterpand zijn verwerkt. Deze regencape (art. rc 4412/cordes) 
biedt een groot gebruiksgemak en volledige bewegingsvrijheid en 
is reeds direct uit voorraad leverbaar. De consumentenprijs in de 
winkel zal om en nabij € 48,95 bedragen. Een prima prijs/kwaliteit 
verhouding.

Allround lichtgewicht regencape voor volwassenen in 
verassende hedendaagse twee kleurencombinatie.


