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INTro

anuy: functionele mode
Het merk Anuy staat voor een breed assortiment regenkleding van hoge kwaliteit. 
Een topmerk met een lange traditie, resulterend in een eigentijdse modieuze 
collectie. Functionele mode, voor gebruikers die hoge eisen stellen aan pasvorm, 
bewegingsvrijheid, gebruiksgemak en veiligheid. Een waterdicht product uit 
innovatieve materialen met grote aandacht voor detail en styling. 

Mooi en innovatief
Anuy ontwikkelt en ontwerpt de kleding volledig in eigen huis en volgt daarbij 
de laatste mondiale ontwikkelingen op de voet. De productie vindt plaats in 
moderne ateliers met inzet van de allernieuwste technieken en machines. Maar 
regenkleding kan in onze visie nog steeds verder ontwikkeld en geperfectioneerd 
worden. Met die innovatieve instelling ontwikkelen we niet alleen een prachtige 
eigen collectie maar produceren we ook exclusief voor gerenommeerde merken in 
binnen- en buitenland.

Persoonlijke keus
Goede regenkleding is niet voor iedereen hetzelfde. Voor de een is het een 
volledig uitgerust regenpak, compleet met overschoenen, voor de ander een 
simpele poncho die aan de zijkanten volledig open is. Rokdragende dames kiezen 
graag voor een elegante regenmantel, terwijl heren opvallend vaak kiezen voor 
een sportief jack. Voor de kinderen kies je al gauw voor vrolijke kleuren en 
applicaties en voor draaggemak bij een vriendelijke prijs. Bij Anuy vindt iedereen 
zijn persoonlijke keus.

... ontwikkelt en ontwerpt de kleding volledig in eigen huis en 
volgt daarbij de laatste mondiale ontwikkelingen op de voet
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collEcTIE

Voor uw persoonlijke smaak
Net als bij alle mode is ook bij regenkleding persoonlijke smaak belangrijk. 
Die vindt u gegarandeerd in onze uitgebreide collectie. De prijs/kwaliteit 
verhouding van Anuy regenkleding is bovendien uitstekend.

Praktisch en degelijk
De kleding in het Basic-segment is vooral praktisch en degelijk en met name 
geschikt voor de dagelijkse activiteiten. Het gaat om de klassiekers onder de 
regenkleding, maar die zijn wel steeds met hun tijd meegegaan. Jaar na jaar is 
deze kleding verder doorontwikkeld met altijd maximale aandacht voor comfort 
en uitstraling.

Fraai design
Met de meer luxe regenkleding mag u onder alle omstandigheden gezien 
worden. Fraai design gecombineerd met functionaliteit zodat deze eigentijdse 
regenmode tegen een stootje kan. Luxe materialen en accessoires en een 
superieure afwerking staan garant voor een optimaal draagcomfort.

sportief comfort
Wilt u helemaal het neusje van de zalm, dan komt u terecht bij de ‘ademende’ 
regenkleding. Die beschermt u tegen de regen, maar laat tegelijkertijd wél 
condens en transpiratiedamp door. Een ideale combinatie voor sportief gebruik 
met het maximum aan comfort.

Het gaat om de klassiekers onder de regenkleding, 
maar die zijn wel steeds met hun tijd meegegaan
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MaTErIaal

topmaterialen voor lange levensduur
De regenkleding uit onze collectie wordt vervaardigd uit de beste volledig 
wind- en waterdichte materialen en is berekend op een intensief gebruik met een 
lange levensduur. Volgens Europese richtlijnen dient waterdicht materiaal te vol-
doen aan een waterkolom van 1500 DIN-norm. Alle ANUY regenkleding weerstaat 
echter 3000 mm waterkolom, maar liefst tweemaal de minimale norm dus.

Naad voor naad waterdicht
Nylonino is de standaard-kwaliteit voor de moderne regenkleding. Reeds in 1976 
heeft Anuy dit materiaal op eigen initiatief ontwikkeld en als eerste op de markt 
gebracht als superieure vervanger voor de materialen van toen. Nylonino bestaat 
uit een sterke nylon toplaag met daaronder een waterdichte kunststof coating, 
waardoor alle naden waterdicht getaped kunnen worden. Nylonino is slechts 
0,16 mm dik en daardoor uitermate soepel en licht van gewicht.

Waterdicht en ademend
Regenkleding van Poriano® heeft specifieke ademende capaciteiten. 
Ook Poriano® is uitermate soepel en zeer plezierig in het dragen. Dankzij de 
speciale microfibre coating neemt Poriano® het transpiratievocht op, terwijl de 
uiterst fijn geweven toplaag met haar miljoenen poriën lichaamswarmte en 
condens afvoert. Waterdruppels komen niet door het materiaal omdat hun 
moleculaire structuur veel te groot is voor de microscopisch kleine poriën.
Poriano® heeft minimaal een waterdichtheidkolom van 3000 mm en een 
minimale ademende capaciteitkolom van 4000 mm. Dit betekent dat de 
waterdichtheid tweemaal groter is dan de wettelijke norm. En dat bij een 
vochtdoorlatendheid van minimaal 4 liter per vierkante meter stof op 24 uur.
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MaTEN
Regenkleding dient -evenals andere kleding- passend gedragen te worden. 
Het is een alom misverstand, dat regenkleding ruim dient te worden aangeschaft 
vanwege de kleding die u onder uw regenkleding draagt. Indien u uw 
regenkleding te ruim draagt, zal deze op plaatsen waar spanning op komt te 
staan, uitscheuren. Onderstaande maattabel geeft u een prima indicatie over de 
door ons gehanteerde maatverdeling:

leeftijdsmaten

Peuter/Kleuter
1 jaar  = maat 86
2 jaar = maat 92
3 jaar = maat 98
4 jaar = maat 104
6 jaar = maat 116

Tiener
8 jaar = maat 128
10 jaar = maat 140
12 jaar = maat 152
14 jaar = maat 164
16 jaar = maat 176

Het is een alom misverstand, 
dat regenkleding ruim dient te worden aangeschaft ...

Confectiematen

Dames
36/38 = maat S
40/42 = maat M
42/44 = maat L
44/46 = maat XL
48/50 = maat XXL
50/52 = maat XXXL

Heren
48/50 = maat S
50/52 = maat M
54/56 = maat L
58/60 = maat XL
60/62 = maat XXL
62/64 = maat XXXL
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garaNTIE

Materiaal en fabricage
Op alle regenkledingartikelen uit onze collectie geven wij tot een jaar na aankoop 
volledige garantie op materiaal- en fabricagefouten. Maar de kwaliteit van onze 
artikelen en onze productiewijze biedt meer garanties.

Duurzaamheid
Zo is de duurzaamheid van onze kwaliteitsproducten zeer groot, waardoor minder 
snel vervanging nodig is. Op die manier wordt het milieu minder belast.

azo-vrij
Bovendien heeft u de garantie, dat ook de meest fleurige ANUY regenkleding 
absoluut azo-vrij is. Dat is belangrijk, want veel kleurstoffen bevatten azo, een 
chemische verbinding die ervan verdacht wordt, kankerverwekkende stoffen te 
bevatten.

Mensenrechten gerespecteerd
En tot slot heeft u de garantie dat bij de productie van ANUY regenkleding, 
waar ook ter wereld, de mensenrechten volledig worden gerespecteerd en dat er 
volstrekt geen kinderarbeid in het geding is.

... de mensenrechten volledig worden gerespecteerd 
en dat er volstrekt geen kinderarbeid in het geding is.
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TIPs

Van tevoren aantrekken
Trek regenkleding van tevoren aan, wanneer u nog droog bent. Als u al 
natgeregend bent, gaat de regen condenseren en dan voelt uw regenkleding 
al snel zweterig aan.

Goed drogen
Laat gebruikte regenkleding eerst helemaal drogen voor u ze opbergt. 
Vocht kan voor een lelijke aanslag op het materiaal zorgen, die zich soms 
moeilijk laat verwijderen.

alles dicht
Gebruik alle voorzieningen op en aan de kleding voor een optimale 
bescherming. Zorg er voor dat de kleding correct gesloten is en dat alle 
accessoires voor hun specifieke doeleinden benut worden. Alleen zo biedt 
uw regenkleding u de optimale bescherming.

alle kleding ademend
Ademende regenkleding functioneert optimaal bij het dragen van ademende 
(onder)kleding. De unieke materiaaleigenschappen functioneren alleen dán 
optimaal als de specifieke materiaalcapaciteiten niet worden overschreden.

Condens
Bedenk dat bij niet-ademende regenkleding het vocht niet van buiten naar 
binnen kan, maar ook niet van binnen naar buiten. Gaat u dan transpireren, 
dan kan er aan de binnenzijde van de regenkleding condens ontstaan. 
Dat betekent dus niet dat uw regenkleding niet waterdicht is.

Vocht kan voor een lelijke aanslag op het materiaal zorgen, 
die zich soms moeilijk laat verwijderen.
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KINDErEN  

Voor kinderen wil je toch het beste dat er is? In de eerste 
plaats moeten ze goed beschermd zijn tegen weer en wind. 
Goed droog naar school en weer naar huis. Maar kinderen 
hebben een hekel aan saaie, ongemakkelijk zittende kleren. 
Daarom is de speciale lijn kinderkleding van Anuy ideaal. 
Perfect waterdicht, gemakkelijk aan te doen en te dragen en 
met vrolijke kleuren waardoor ze ook goed zichtbaar zijn in 
het verkeer. Vrolijk, veilig en verantwoord.

Anuy regenkleding speciaal voor kinderen: maten 86 t/m 176.

> Regenjack

> Regenbroek

> Regenpak

> Regencape
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KJ 9152 Reno WB2003 Hurricane PJ 1534 Maribor NJ 5512 Dover NJ 8890 Hanover

Regenjack kinderen KJ 9152 Reno

Geel/Blauw
•

Vinyl 
•

Maten 92 t/m 128
•

Sportief kinderregenjack in drie kleurenstelling. 
Vervaardigd uit een zacht vinyl. Jack met een 

knipoog naar de racingsport door de vele kleurrijke
applicaties op voor- en achterpand.

Speelplezier gegarandeerd.

KJ 9152 Reno

WB2003 Hurricane

Blue danube, Tangerine tango, Classic green
•

Polyester/Pu 3000 
•

Maten 128/140 - 152/164
•

Veelzijdig lichtgewicht windbreaker in uniekleur. 
Vervaardigd uit sterk Polyester voorzien van een 
waterdichte PU3000 coating. Dubbele sluiting 

dmv een treksluiting en klittenband. 
Passend te combineren met zwarte regenbroek 

artikel RB2009. Onmisbaar bijdehandje voor 
vrijwel alle gelegenheden.

WB2003 Hurricane

PJ 1534 Maribor

Cobalt, Rood
•

Vinyl
•

Maten 128 t/m 176
•

Verrassend kinderregenjack in twee kleuren.
Vervaardigd uit een degelijk vinyl. Jack met 

verrassende accessoires en sterke kleurcontrasten.
Stoerheid in combinatie met raffinement.

PJ 1534 Maribor

NJ 5512 Dover

Marine
•

Nylonino
•

Maten 104 t/m 176
•

Eigentijds kinderregenjack in twee kleurenstelling.
Vervaardigd uit sterk nylon voorzien van

een waterdichte kunststof coating. Jack met
opvallende kleuraccenten en reflecterende piping.

Te combineren met broek art. 8824 DS Harwich.
Een jack met uitstraling voor alle activiteiten.

NJ 5512 Dover

NJ 8890 Hanover

Coastalblue
•

Nylonino
•

Maten 128 t/m 176
•

Veelzijdig kinderregenjack in mooie kleurstelling.
Vervaardigd uit sterk Nylon voorzien van een 

waterdichte kunststof coating. Speelse 
kleur contrasten en uitgekiende accessoires.

Onmisbare zekerheid voor onderweg

NJ 8890 Hanover
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RB2009 Hurricane 8824DS Harwich 8813DS Luzern

Regenbroek kinderen RB2009 Hurricane

Zwart
•

Polyester/PU 3000 
•

128/140 & 152/164
•

Functionele basic regenbroek voor kinderen. 
Vervaardigd uit sterk Polyester voorzien van een 

waterdichte PU3000 coating. Passend te 
combineren met kleurig regenjack artikel WB2003. 

Tijdloos en praktisch.

RB2009 Hurricane

8824DS Harwich

Marine
•

Nylonino 
•

128 t/m 176
•

Basic regenbroek voor kinderen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien van 

een waterdichte kunststof coating. Voorzien van 
doorsteekzakken en treksluiting in broekspijp. 

Te combineren met regenjack artikel 
NJ 5512 Dover. Tijdloze degelijkheid.

8824DS Harwich

8813DS Luzern

Marine
•

Nylonino 
•

110 t/m 176
•

Fraaie salopette voor kinderen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien van een 

waterdichte kunststof coating. Voorzien van 
doorsteekzakken, borstzak en elastische schouder-

banden. Voor alle droge en natte klussen.
.

8813DS Luzern
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JW1240 Gerona KP1200 Rimini KP1230 Pico PT1800 Kingston ST1014 Billund

Regenpak kinderen

NJ5516 Luton

JW1240 Gerona

JW1240 Gerona

Denim
•

Nylonino 
•

98 t/m 116
•

Vrolijk kinderregenpak in leuke kleuren. 
Vervaardigd uit sterk nylon voorzien van een 

waterdichte kunststof coating. Basic uitgevoerd 
met optimale bescherming. Speelgenot in alle 

omstandigheden.

KP1200 Rimini

Cement
•

Nylonino 
•

98 t/m 116
•

Smaakvol kinderregenpak in mooie kleuren stelling. 
Vervaardigd uit sterk nylon voorzien van een 

waterdichte kunststof coating. Kleine kleuraccenten 
en verrassende accessoires. Een groots pak voor 

de kleine man.

KP1200 Rimini KP1230 Pico

KP1230 Pico

Covert
•

Nylonino 
•

98 t/m 152
•

Stoer kinderregenpak in twee kleurenstelling. 
Vervaardigd uit sterk nylon voorzien van een 

waterdichte kunststof coating. Speelse 
kleuraccenten en reflectie op zowel jack als broek. 

Design in optima forma.

PT1800 Kingston

PT1800 Kingston

Raven/Orange
•

Nylonino 
•

128 t/m 164
•

Basic kinderregenpak in moderne twee 
kleurenstelling of hedendaagse populaire uniekleur. 

Vervaardigd uit sterk nylon voorzien van 
een waterdichte kunststof coating. 

Conventionele degelijkheid.

ST1014 Billund

Groen, Oranje
•

Nylonino 
•

128 t/m 176
•

Eigentijds regenpak voor kinderen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien van 

een waterdichte kunststof coating. 
Reflecterende piping in contrastkleur. 

Groot gebruiksgemak en tot in detail afgewerkt.

ST1014 Billund

NJ5516 Luton

NJ5516 Luton

Marine
•

Nylonino 
•

128 t/m 176
•

Sportief kinderregenpak in twee kleurenstelling. 
Vervaardigd uit sterk nylon voorzien van een water-
dichte kunststof coating. Groot gebruiksgemak en 

tot in detail afgewerkt.
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RC1870 Lugano RC6660 Moldava RC2010 Tornado

Regencape kinderen

Since 1954Since 1954

Since 1954

RC1870 Lugano

Wit/Jasmine/Bleu
•

Vinyl 
•

one size fits all
•

Olijke kinderregencape in drie kleurenstelling. 
Vervaardigd uit een soepel vinyl. Transparante zak op 

voorpand met daaronder een kleurrijke applicatie. 
Alleen voor de allerkleinste boys en girls (4 - 6 jaar)

RC1870 Lugano RC6660 Moldava

RC6660 Moldava

Blauw, Rood
•

Vinyl 
•

one size fits all
•

  Allround regencape voor kinderen in 
uniekleur. Vervaardigd uit een soepel vinyl. 

Doeltreffende eenvoud.

RC2010 Tornado

RC2010 Tornado

Blue danube, Tangerine tango, Classic green
•

Vinyl 
•

Polyester/PU 3000
•

Handige kinderregencape in uniekleur. Vervaardigd 
uit sterk Polyester voorzien van een waterdichte 

PU3000 coating. Ruimvallend en voorzien van 
handige details en accessoires. Hedendaagse kleuren 

en zeer praktisch.

Since 1954Since 1954

Since 1954
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VolwassENEN 

oVeRiGe

Regenkleding moet zich niet alleen aanpassen aan de 
persoonlijke smaak van de drager, ook aan de specifieke 
omstandigheden. Het maakt veel verschil of je loopt of fietst 
of op de trekker zit. Elk gebruik heeft zijn specifieke eisen. 
Anuy heeft daarom in de afgelopen jaren een ijzersterke range 
producten ontwikkeld die voor iedereen in elke situatie 
optimale bescherming en draaggemak bieden. Met binnen 
elke categorie een ruime keus voor de persoonlijke smaak.

Onze collectie voor volwassenen:
damesmaten 36/38 t/m 54/56 (S t/m XXXL),
herenmaten 48/50 t/m 62/64 (S t/m XXXL).

> Regenjack

> Regenbroek

> Regenpak

> Regencape

> Regenmantel

> Poncho’s

> Zuidwester

> overschoenen

> Caps

> Bezorgtas
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NJ1400 Kodiak PT7420 Aquila FS6503 Segura

NJ1460 Fresh

Regenjack volwassenen

WB2003 Hurricane WB2003-54x Hurricane AA2011 Contest A9010 Contest-Fluor NJ1330 Virginia

FS1608 BreezerLR5504 Alaska

SP1880 Newark WP2415J Galveston

Since 1954Since 1954 Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954 Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954

WB2003 Hurricane

Blue danube, Black, Fiery red, Poseidon
•

Polyester/PU 3000 
•

XS/S - M/L - XL/XXL - XXXL
•

Veelzijdig lichtgewicht windbreaker in moderene 
hedendaagse tweekleuren uitvoering. Vervaardigd 

uit sterk Polyester voorzien van een waterdichte 
PU3000 coating. Dubbele sluiting dmv een 

treksluiting en klittenband. Passend te combineren 
met zwarte regenbroek artikel RB2009. Onmisbaar 

bijdehandje voor vrijwel alle gelegenheden.

WB2003 Hurricane

Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954

WB2003-54x Hurricane

Fiery red, Blue danube, Shadow purple,
Poseidon, Silver sconce, Black

•
Polyester/Pu 3000 

•
XS/S - M/L - XL/XXL - XXXL

•
Veelzijdig lichtgewicht windbreaker in uniekleur. 
Vervaardigd uit sterk Polyester voorzien van een 
waterdichte PU3000 coating. Dubbele sluiting 

d.m.v. een treksluiting en klittenband. 
Passend te combineren met zwarte regenbroek 

artikel RB2009. Onmisbaar bijdehandje voor vrijwel 
alle gelegenheden.

WB2003-54x Hurricane

Since 1954Since 1954 Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954Since 1954Since 1954

Since 1954Since 1954 Since 1954Since 1954

RC 1300 Aspen 

AA2011 Contest

AA2011 Contest

Halftransparant
•

Polyester/PU 
•

S t/m XXL
•

Lichtgewicht (114gr) hal transparant sportregenjack 
voor volwassenen. Vervaardigd uit soepel polyester. 

Een snelle sluiting dmv een treksluiting en 
ventilerende zijpanden maken het jack ideaal 

voor wielrenners en mountainbikers. 
Bescherming gekoppeld aan prestaties.

RC 1300 Aspen A9010 Contest-Fluor

Fluor
•

Polyester/PU 
•

S t/m XXL
•

Lichtgewicht sportregenjack voor volwassenen. 
Vervaardigd uit soepel polyester. 

Een snelle sluiting dmv een treksluiting en 
elastiek in onderpand maken het jack ideaal v

oor wielrenners en mountainbikers. 
Bescherming gekoppeld aan prestaties.

A9010 Contest-Fluor NJ1330 Virginia

RC 1300 Aspen NJ1330 Virginia

Balsam, Asblauw
•

Nylonino/Polyester 
•

M t/m XXL
•

Licht van gewicht en wind- en waterdicht regenjack 
voor volwassenen. Vervaardigd uit sterk nylon 

voorzien van een waterdichte coating. Voldoet aan 
de wensen van alledag met praktische details. 

Volledig polyester gevoerd. Gemakkelijk en degelijk!

RC 1300 Aspen 

SP1880 Newark

SP1880 Newark

Lime
•

Nylonino 
•

S t/m XXL
•

Modern regenjack voor volwassenen in verrassende 
kleurstelling. Vervaardigd uit een sterk nylon 

voorzien van een waterdichte kunststof coating. 
Reflectie op achterpand. Robuustheid in stijlvolle 

kleurencombinatie.

RC 1300 Aspen 

WP2415J Galveston

WP2415J Galveston

Denim
•

PU/Knitted 
•

S t/m XXL
•

Robuust regenjack voor volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een uitermate soepel doch sterk 

elastisch PU. Praktisch voor elk karwei.

RC 1300 Aspen 

NJ1400 Kodiak

NJ1400 Kodiak

Staalblauw
•

Nylonino 
•

S t/m XXL
•

Functioneel regenjack voor volwassenen in 
uniekleur. Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien 

van een waterdichte kunststof coating. Volledig 
polyester gevoerd en leuke kleuraccenten. Tijdloos en 

praktisch

RC 1300 Aspen 

PT7420 Aquila

PT7420 Aquila

Zwart, Saffier
•

Poriano ® 
•

M - L - XL
•

Ademend regenjack voor volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit Poriano®/Taslan 3000/4000 met 
goede waterdichte- en ademende capaciteiten. 
Groot draagcomfort. Volledig polyester gevoerd 

en voorzien van reflectie. Te combineren met 
broek art. 8832 DS Blackburn. Regenkleding in 

de meest ultieme vorm.

RC 1300 Aspen 

FS6503 Segura

FS6503 Segura

Cherry, Clematis, Sand, Metal, Mint, Grey & Graphite
•

Poriano ® 
•

S t/m XXL
•

Ademend outdoorjack voor volwassenen in 
uniekleur. Vervaardigd uit Poriano®/Taslan 

3000/4000 met goede waterdichte- en ademende 
capaciteiten. Groot draagcomfort. Volledig polyester 

gevoerd en voorzien van vele nuttig accessoires. 
Regenkleding zoals regenkleding bedoeld is

RC 1300 Aspen LR5504 Alaska

Inkt, Zwart
•

Taslan 
•

S t/m XXL
•

Reversibel regenjack voor volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit Taslan voorzien van een waterdichte 

kunststof coating. Volledig Fleece gevoerd. 
Tweezijdig te dragen. Multifunctionaliteit ten top.

LR5504 Alaska NJ1460 Fresh

NJ1460 Fresh

Mystic, Limeade, Kangarroo
•

Poriano® 
•

M - L - XL - XXL
•

Ademend outdoorjack voor volwassenen in 
modieuze kleurstelling. Vervaardigd uit 

Poriano®/Taslan 3000/5000 met uitermate goede 
waterdichte- en ademende capaciteiten. 

Volledig Mesh gevoerd en voorzien van reflectie. 
Superieur in functionaliteit en draagcomfort.

FS1608 Breezer

Mystic, Kangarroo, Capri
•

Poriano® 
•

M - L - XL - XXL
•

Ademend outdoorjack voor volwassenen in 
sportieve kleurstelling. Vervaardigd uit 

Poriano®/Taslan 3000/5000 met zeer goede 
waterdichte- en ademende capaciteiten. Volledig 

Mesh gevoerd en voorzien van veilige reflectie. 
Smaakmakend sportief in trendy kleuren

FS1608 Breezer
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Regenbroek volwassenen

RB2009 Hurricane WP2415B Galveston 8824DS Harwich 8816DS Lübeck 8832DS BlackburnRB2009 Hurricane

RB2009 Hurricane

Zwart
•

Polyester/PU 3000 
•

XS/S - M/L - XL/XXL - XXXL
•

Functionele basic regenbroek. Vervaardigd uit sterk 
Polyester voorzien van een waterdichte PU3000 

coating. Passend te combineren met tweekleurig 
regenjack artikel WB 2003. Tijdloos en praktisch.

WP2415B Galveston

WP2415B Galveston

Denim
•

PU/Knitted 
•

S t/m XXL
•

Sterke regenbroek voor volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een uitermate soepel doch 
sterk elastisch PU. Voorzien van gepolsterd 
dubbel kniestuk. Praktisch voor elk karwei.

8824DS Harwich

8824DS Harwich

Zwart, Marine
•

Nylonino 
•

S t/m XXXL
•

Sterke regenbroek voor Volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien van 

een waterdichte kunststof coating. Voorzien van 
doorsteekzakken, borstzak en elastische 

schouderbanden. Praktisch voor elke klus.

8816DS Lübeck

8816DS Lübeck

Marine
•

Nylonino 
•

S t/m XXL
•

Sterke salopette voor Volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien van een 

waterdichte kunststof coating. Voorzien van 
doorsteekzakken, borstzak en elastische 

schouderbanden. Praktisch voor elke klus.

8832DS Blackburn

8832DS Blackburn

Zwart
•

Poriano ® 
•

S t/m XXL
•

Ademend regenbroek voor volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit Poriano®/Taslan 3000/4000 met 

goede waterdichte- en ademende
capaciteiten. Groot draagcomfort. Voorzien van 

doorsteekzakken en reflectie. Te combineren met 
regenjack artikel PT 7420 Aquila. Solo of 
samengevoegd, altijd onderscheidend
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KB3650 Kastrup JR1300 Orlando

PT7410 Akron

Regenpak volwassenen

PT2300 Kalmar KB3660 Windsor

WP2415 Galveston DS9850 Ascot PT2100 Alborg

KB3650 Kastrup

Blauw, Zwart, Apricot
•

Nylonino 
•

S t/m XXL
•

Modieus regenpak voor volwassenen in twee 
kleurenstelling. Vervaardigd uit een sterk nylon

 voorzien van een waterdichte kunststof coating. 
Jack is volledig mesh gevoerd en is voorzien van 

reflecterende piping in ton sur ton. Ontwerpen met 
gevoel voor kleur.

KB3650 Kastrup JR1300 Orlando

JR1300 Orlando

Denim
•

Taslan/PU3000 
•

S t/m XXL
•

Smaakvol regenpak voor volwassenen in trendy 
jeans uitvoering. Vervaardigd uit een als een 
normale denim aanvoelende Taslan kwaliteit 

voorzien van een waterdichte kunststof coating. 
Jack (volledig mesh gevoerd) en broek zijn voorzien 

van kenmerkende jeans-details. Finesse tot in detail.

WP2415 Galveston

WP2415 Galveston

Denim
•

PU/Knitted 
•

S t/m XXL
•

Robuust regenpak voor volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een uitermate soepel doch sterk 

elastisch PU. De broek is voorzien van dubbele 
kniestukken. Praktisch voor elk karwei.

DS9850 Ascot

DS9850 Ascot

Navy
•

Nylonino 
•

S t/m XXXL
•

Functioneel regenpak voor volwassenen in uniekleur. 
Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien van een 

waterdichte kunststof coating. Reflectie op borst- en 
rugpand en mouwen. IJzersterk in de grootste maat.

PT2100 Alborg

PT2100 Alborg

Blauw, Zwart
•

Nylonino 
•

S t/m XXL
•

Smaakvol regenpak voor volwassenen in trendy 
twee kleurstellingen. Vervaardigd uit een sterk nylon 

voorzien van een waterdichte kunststof coating. 
Jack is voorzien van reflecterende piping.

 Finesse tot in detail.

PT7410 Akron

PT7410 Akron

Castor
•

Poriano ® 
•

S t/m XXL
•

Lichtgewicht ademend regenpak voor volwassenen 
in uniforme kleurstelling. Vervaardigd uit Poriano®/ 

Polyester 3000/4000 met goede waterdichte- en 
ademende capaciteiten. Jack volledig polyester 

gevoerd en voorzien van vele nuttige details. 
Met recht een degelijke combinatie.

PT2300 Kalmar

Bleu, Cerise
•

Nylonino 
•

XS t/m XXL
•

Smaakvol regenpak voor volwassenen 
in trendy twee kleurstellingen.

Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien 
van een waterdichte kunststof coating. 

Jack is voorzien van reflecterende piping. 
Finesse tot in detail

PT2300 Kalmar KB3660 Windsor

KB3660 Windsor

Mosterd, Zwart, Oranje
•

Nylonino 
•

XS t/m XXL
•

Modieus regenpak voor volwassenen in 
twee kleurenstelling. Vervaardigd uit een 
sterk nylon voorzien van een waterdichte 

kunststof coating. Jack is volledig mesh gevoerd 
en is voorzien van reflecterende piping. 

Ontwerpen met gevoel voor kleur.
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Regencape volwassenen

RC2010 Tornado RC4414 Andes RC4412 Cordes RC1300 Aspen

Since 1954Since 1954

Since 1954

Since 1954

Since 1954

Since 1954

RC2010 Tornado

RC2010 Tornado

Poseidon, Silver sconce, Shadow purple
•

Polyester/PU 3000 
•

one size fits all
•

Handige regencape in uniekleur. 
Vervaardigd uit sterk Polyester voorzien van een 

waterdichte PU3000 coating. Ruimvallend en 
voorzien van handige details en accessoires. 

Hedendaagse kleuren en zeer praktisch.

Since 1954Since 1954

Since 1954RC4414 Andes

RC2010 Tornado

Blauw, Zwart
•

Nylonino 
•

one size fits all
•

Opvallende regencape voor volwassenen in 
uniekleur of trendy print. Vervaardigd uit een sterk 

nylon voorzien van een waterdichte kunststof 
coating. Ruimvallend en voorzien van handige d

etails en accessoires. Veiligheid tot in detail.

RC4412 Cordes

RC4412 Cordes

Chocklate, Creme
•

Nylon/PU 3000 
•

one size fits all
•

Opmerkelijk royale lichtgewichtcape voor 
volwassenen in twee kleurenstelling. Vervaardigd 

uit sterk Nylon voorzien van een waterdichte 
PU3000 coating. Grote bewegingsvrijheid en 

optimale bescherming. Voorzien van opbergbuidel 
en reflectie. Klassiek maar onconventioneel.

RC1300 Aspen

RC1300 Aspen

Grijs
•

Nylon/PU 3000 
•

one size fits all
•

Lichtgewicht trekkingcape voor volwassenen in 
uniekleur. Vervaardigd uit sterk Nylon voorzien van 

een waterdichte PU3000 coating. Extra lang 
met mouwen. Voorzien van opbergbuidel en 

reflectie en speciale rugzak-voorziening. 
Multifunctionaliteit pur-sang.

www.anuy.nl  VORIGE       INDEX       VOLGENDE  CATALOGUS

www.anuy.nl


Regenmantel volwassenen

LR1423 Ancona LR1416 TwisterLR1423 Ancona

LR1423 Ancona

Raven
•

Nylonino 
•

S t/m XXXL
•

Elegante damesregenmantel in uniekleur. 
Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien van een 
waterdichte kunststof coating. Volledig polyester 
gevoerd. Hedendaagse vlotte styling en voorzien 

van vele nuttige accessoires en reflectie. 
Mode en functionaliteit in perfecte balans.

LR1416 Twister

LR1416 Twister

Kangarroo, Petrol
•

Taslan 
•

S t/m XXL
•

Stijlvolle damesregenmantel in uniekleur. 
Vervaardigd uit een mooie kwaliteit Taslan voorzien 

van een waterdichte kunststof coating. 
Volledig polyester gevoerd. Afneembare capuchon 

en uitneembaar rokstuk. Gerestylde klassieker 
met bewezen staat van dienst.
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Poncho’s volwassenen

CP6656 Auckland CP2002 MidlandCP6656 Auckland

CP6656 Auckland

Raven
•

Vinyl 
•

one size fits all
•

Robuuste regenponcho voor volwassenen 
in uniekleur. Vervaardigd uit soepel vinyl. 

Groot gebruiksgemak en doeltreffend. 
Herkenbare degelijkheid.

CP2002 Midland

CP2002 Midland

Blauw, Zwart
•

Nylonino 
•

one size fits all
•

Robuuste regenponcho voor volwassenen in 
uniekleur. Vervaardigd uit een sterk nylon voorzien 

van een waterdichte kunststof coating.
Groot gebruiksgemak en volledige 

bewegingsvrijheid. Herkenbare degelijkheid.
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Zuidwester /  overschoenen / Caps & Bezorgtas

ZW1010 Quinto RS300A Bolivia RS1272 Inca

AC1000 Cap KT5500 Bezorgtas KS7700 krattas

ZW1010 Quinto

ZW1010 Quinto

Ebony
•

Polyester 
•

one size fits all
•

Klassieke zuidwester voor volwassenen. 
Vervaardigd uit een sterk waterdicht polyester. 

Volledig katoen gevoerd. 
Toonbeeld van standvastigheid.

RS300A Bolivia

RS300A Bolivia

Transparant
•

Vinyl 
•

one size fits all
•

Effectief volledig transparante regenoverschoen 
voor volwassenen. Vervaardigd uit een soepel vinyl. 

Groot gebruiksgemak. Eenvoudig maar doeltreffend

RS1272 Inca

RS1272 Inca

Ebony
•

Nylonino 
•

M t/m XL
•

Onmisbare regenoverschoen voor volwassenen. 
Vervaardigd uit soepel nylon met waterdichte 

kunststof coating. Voorzien van reflectie en snelle 
klittenbandsluiting. Design op taak berekend.

AC1000 Cap

AC1000 Cap

Beige, Zwart/Rood, Grijs, Groen, Oranje, Bruin, Navy
•

Katoen 
•

one size fits all
•

Trendy baseball cap voor volwassenen. 
Vervaardigd uit katoen. Voorgevormde klep en 
verstelbare bandsluiting. Stoere uitstraling in 

actuele kleuren.

KT5500 Bezorgtas

KT5500 Bezorgtas

Blauw, Grijs, Wit
•

Tweezijdig gecoat 500D Polyester 
•

(lxbxh) 49,5 x 29 x 33cm / inhoud: 2x 47,5 liter
•

Hoogwaardige fietstas vervaardigd uit 
weerbestendig Polyamide met reflectie aan 

voor- en zijkant. Zeer robuuste afwerking voor 
maximale belasting. Versterkte achterpanelen 

voor perfecte vorm.

KS7700 krattas

Blauw en Rood
•

Tweezijdig gecoat 500D Polyester 
•

(lxbxh) 32 x 40 x 26cm.
•

ANUY heeft een speciale tas ontwikkeld welke 
gebruikt kan worden in combinatie met de 

zogenaamde fietskrat welke bevestigd is op de 
voordrager van de fiets. Deze tas is ook voorzien van 

een afneembare draagriem en uiteraard voorzien 
van brede reflectie. Leverbaar in de kleuren rood 
en blauw.Het materiaal is 100 % waterdicht en 

uitermate sterk.

KS7700 krattas
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VolwassENEN

& KINDErEN  

Aan het eind van de vorige eeuw uitgeroepen tot ‘materiaal 
van de eeuw’ is fleece nog steeds een van de meest veelzijdige 
kunststoffen. Licht en warm, van zichzelf lucht doorlatend, 
maar ook verwerkt tot winddichte kwaliteiten is het een ideale 
stof voor vesten en jacks. Fleece is bovendien waterafstotend 
en anti-allergisch. En tot slot is het ook nog eens een duurzame 
stof, omdat het vooral wordt gemaakt van gerecycled plastic. 
Anuy levert fleece jacks, ideaal voor alle omstandigheden.

> Fleece jacks
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FL1850 Halifax FL1876 Sherwood FL1881 Langly FL1890 Jespen FT2004 Gottard

Fleece Jacks

FL1861 Vermont FL1862 Winipeg FL1920 Sytka FL1810 Davos FL1830 Calgary

FV2014 Grenoble

FL1861 Vermont

FL1861 Vermont

Rood, Oranje
•

Anti Peeling Fleece 
•

98 t/m 176
•

Mooi en functioneel fleece jack voor kinderen. 
Sportieve look met vele extra’s. 

Vervaardigd uit anti-pilling fleece. 
Volledig polyester gevoerd. Ideaal voor de jeugd.

FL1862 Winipeg

FL1862 Winipeg

Navy, Azalia, Lime
•

Fleece 
•

98 t/m 176
•

Fijn kinder Fleece jack in actuele kleuren. 
Vervaardigd uit anti pilling fleece. Volledig polyester 

gevoerd.Voor elk zomers briesje.

FL1920 Sytka

FL1920 Sytka

Zwart, Navy, Grijs, Chili
•

Fleece 
•

S t/m XXL
•

Universele bodywarmer voor volwassenen in 
uniekleur. Vervaardigd uit anti pilling fleece. 
Volledig polyester gevoerd. Solide uitvoering.

FL1810 Davos

FL1810 Davos

Blond, Chili
•

Fleece 
•

S t/m XXL
•

Warm comfortabel jack voor volwassenen in 
uniekleur. Vervaardigd uit anti pilling fleece. 

Volledig polyester gevoerd. 
Laat de koude maar komen.

FL1830 Calgary

FL1830 Calgary

Anthracite, Navy, Sand
•

Fleece 
•

S t/m XXL
•

Heerlijk warm jack voor volwassenen in twee 
kleurenstelling. Vervaardigd uit anti pilling fleece. 

Volledig polyester gevoerd. 
Groot draagcomfort met allure.

FL1850 Halifax

FL1850 Halifax

Navy, Mist
•

Fleece 
•

S t/m XXL
•

Sportief jack voor volwassenen in twee 
kleurenstelling. Vervaardigd uit anti pilling fleece.

Volledig polyester gevoerd.Functionele warmte 
gekoppeld aan unieke uitstraling.

FL1876 Sherwood

FL1876 Sherwood

Clay, Cream
•

Fleece 
•

S t/m XXL
•

Modieus jack voor volwassenen in Ton sur Ton. 
Vervaardigd uit anti pilling fleece. Volledig polyester 

gevoerd. Stijlvol in warme kleuren.

FL1881 Langly

FL1881 Langly

Orange, Aquarius
•

Fleece 
•

S t/m XXL
•

Trendy jack voor volwassenen in hedendaagse 
kleuren. Vervaardigd uit anti pilling fleece. 

Volledig polyester gevoerd. Sportieve warmte.

FL1890 Jespen

FL1881 Langly

Green, Navy, Brown
•

Fleece 
•

S t/m XXL
•

Stijlvol jack voor volwassenen in twee 
kleurenstelling. Vervaardigd uit anti pilling fleece. 

Volledig polyester gevoerd. 
Comfort in onderscheidend kleurgebruik.

FT2004 Gottard

FT2004 Gottard

Blond, Bordeaux, Anthracite
•

Polyester/Fleece 
•

S t/m XXL
•

Populaire fleece trui voor volwassenen. 
Heel sterke uitstraling, praktisch en comfortabel. 

Vervaardigd uit polyamide / fleece. Volledig polyester 
gevoerd. Duurzaamheid staat voorop.

FV2014 Grenoble

FV2014 Grenoble

Blond, Bordeaux, Anthracite
•

Polyester/Fleece 
•

S t/m XXL
•

Behaaglijk fleece vest voor volwassenen. 
Vervaardigd uit polyamide / fleece. 

Volledig polyester gevoerd. Zeker van kwaliteit.
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coNTacT
Riano b.v.
P.O. Box 5
4715 ZG Rucphen

 
T: 0165 34 26 51
F: 0165 34 31 36
E: anuy@anuy.nl

www.anuy.nl
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