


ONS MERK

Clique® is onze trots en de kern van de promotionele kledingwereld. 
Onze kracht zit hem in het brede assortiment, hoge kwaliteit basic  

kleding en accessoires maar ook in de nieuwe stijlen geïnspireerd op  
de hedendaagse trends. Clique is uniek dankzij het uitgebreide 

kleurenpalet en de ruime maatboog. Zo hebben wij alles in huis om u 
keer op keer te verrassen.

Op het lijf geschreven





AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
Amfori BSCI is een initiatief voor bedrijven die zich inzetten om de ar-
beidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen te verbeteren. 
De amfori BSCI Gedragscode stelt eisen aan minimumloon, werktijden, 
het verbod op kinderarbeid en verschillende andere belangrijke criteria.

BRAND- EN GEBOUWVEILIGHEIDS AKKOORD BANGLADESH
Het akkoord is een bindende overeenkomst die bedoeld is om de brand- 
en gebouwveiligheid voor de textielindustrie in Bangladesh te verbeteren. 
Het akkoord omvat inspecties, brandveiligheidstrainingen en effectieve 
saneringen en renovaties.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange is een internationale non-profit organisatie die zich inzet 
voor verantwoorde uitbreiding van de textielindustrie en de biologische 
katoenproductie.

CLEAN SHIPPING INDEX
De Clean Shipping Index wil de rederijen stimuleren om schonere schepen 
te gebruiken door de best presterende schepen te rangschikken. Inkopers 
van transport kunnen de Clean Shipping Index gebruiken om hun ecolo-
gische voetafdruk te berekenen en te minimaliseren.

STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

Oeko-Tex is een van ’s werelds bekendste labels voor textiel dat is getest 
op schadelijke stoffen. Het merendeel van onze producten is gecertificeerd 
volgens de Standard 100 door Oeko-Tex®, wat garandeert dat elk onder-
deel van het product is getest op schadelijke stoffen en dus onschadelijk is 
voor de menselijke gezondheid.

SWEDISH CHEMICALS GROUP
De Chemicals Group wordt georganiseerd door RISE IVF, een wereldwijd 
toonaangevende onderzoeksgroep met een sleutelrol in het Zweedse 
innovatiesysteem. In dit netwerk ontvangen we de meest actuele 
informatie over chemische wetgevingen en ontwikkelingen.

MVO en duurzaamheid
Door onze wereldwijde activiteiten hebben we samen de mogelijkheid om een verschil te 

maken. New Wave Group werkt aan sociale en ecologische duurzaamheid die bijdraagt aan 
wereldwijd overeengekomen doelen voor duurzame ontwikkeling. Als klant van New Wave 

Textiles ondersteunt u dit werk. Wij denken dat duurzame oplossingen de betrokkenheid van 
veel verschillende belanghebbenden vereist, zowel bedrijven als internationale gemeenschappen 

en organisaties. Hieronder staan een aantal van deze initiatieven en netwerken waarmee we 
samenwerken.  Leest u voor meer info over onze MVO werkwijze en duurzaamheid in het 

jaarlijkse  NWG duurzaamheidsrapport.



POLOS

T-SHIRTS
& TOPS

SWEATSHIRTS  
& PANTS

SHIRTS

KNITS

SHORTS  
& PANTS

FLEECE & 
SOFTSHELL

JACKETS  
& VESTS

JUNIOR

CAPS &                
ACCESSORIES

BAGS

INHOUD
4

22

40

68

71

72

80

90

110

124

142

44



4 T-Shirts & Tops

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER



5T-Shirts & Tops

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

PAGE 111

815

35

54 949257 58055 56 95815 820 825 99250 95530044 00

35 38 60560010 6718 6871

Basic-T 029030 
Basic-T Ladies 029031
Modern, lichtgewicht T-shirt met comfortabele pasvorm. Zeer breed inzetbaar als 
basis T-shirt in tal van doelgroepen en zeer aantrekkelijk geprijsd. Het dames T-shirt 
is getailleerd en voorzien van zijnaden, het heren T-shirt is rondgebreid en heeft geen 
zijnaden. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt 
zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 
katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 145 g/m2 
Maten: XS–4XL (99: XS-6XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Basic-T V-neck 029035
Modern, lichtgewicht T-shirt met comfortabele pasvorm en V-hals. Het T-shirt is 
rondgebreid en heeft geen zijnaden. 

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 145 g/m2 
Maten:  XS-4XL 

Basic-T L/S 029033 
Basic-T L/S Ladies 029034
Modern, lichtgewicht T-shirt met lange mouwen en een comfortabele pasvorm. 
Zeer breed inzetbaar als basis T-shirt in tal van doelgroepen en zeer aantrekkelijk 
geprijsd. Het dames T-shirt is getailleerd en voorzien van zijnaden, het heren T-shirt 
is rondgebreid en heeft geen zijnaden. De behandelingen met softener en enzymen 
zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 145 g/m2 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Classic OC-T 029364 
Classic OC-T Ladies 029365
Een eigentijdse versie van het klassieke T-shirt, uitgevoerd in 100% biologisch katoen. 

Het shirt heeft een dubbele 1x1 rib boord. Verstevigde necktape en schoudernaden. 

Het neklabel is eenvoudig te verwijderen voor het opnieuw labelen. Het kledingstuk is 

voorgekrompen en met enzymen behandeld. Het herenshirt is naadloos. 

Kwaliteit:  100% biologisch katoen.  

Gewicht:  160 g/m2  

Maten:   XS-3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-4XL) 

Maten Dames: XS/34-XXL/44 
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New Classic-T 029360 
New Classic-T Ladies 029361
Favoriet onder de T-shirts; de New Classic-T. Dit hoogwaardige T-shirt is gemaakt 
van voorgekrompen, gekamd, ringgesponnen katoen. De afwerking met necktape 
en 1x1 rib in de kraag zorgen voor een optimaal draagcomfort. Het dames T-shirt is 
getailleerd en voorzien van zijnaden, het heren T-shirt is rondgebreid en heeft geen 
zijnaden. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt 
zacht en glad aanvoelt. Kortom, het perfecte T-shirt voor degene die op zoek is naar 
nét dat beetje extra.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 11 en 170: 80% polyester, 20% katoen (met 
zijnaden) / kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 
katoen, 15% viscose / kleur 565 en 955: 60% katoen, 40% 
polyester). 

Gewicht: 160 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44 

Classic-T 029320
Klassiek T-shirt met moderne, comfortabele pasvorm. Het T-shirt is rondgebreid en 
heeft geen zijnaden. Daarnaast zorgt de hoogwaardige afwerking met necktape en 
1x1 rib in de kraag voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener 
en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% 
viscose). 

Gewicht: 155-160 g/m2 
Maten:  XS–6XL
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Premium-T 029340 
Premium-T Ladies 029341
Modern T-shirt gemaakt van zeer hoogwaardig, voorgekrompen single jersey. De 
professionele afwerking van de zijnaden, het necktape en de 1x1 rib kraag zorgen 
voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 
ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is speciaal ontwikkeld voor 
degene die alleen gaat voor het hoogst haalbare.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: S–XXL (00, 35, 55, 580, 95, 99: S–4XL)

Maten Dames: S/36–XXL/44

Premium Fashion-T 029348 
Premium Fashion-T Ladies 029349
Modieus T-shirt gemaakt van zeer hoogwaardig ringgesponnen katoen. De 
professionele afwerking van de zijnaden, het necktape en een gemakkelijk te 
verwijderen label geven het T-shirt een mooi, clean design. De behandeling met 
softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt 
is speciaal ontwikkeld voor diegene die alleen gaat voor het hoogst haalbare.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Premium Fashion-T LS 029358 
Premium Fashion-T LS Lady 029359
Modieus T-shirt met lange mouwen gemaakt van zeer hoogwaardig ringgesponnen 

katoen. De professionele afwerking van de zijnaden en de verstevigde necktape 

geven het T-shirt een mooi, clean design. Een eenvoudig te verwijderen label voor 

re-branding. Het T-shirt is voorgekrompen en met enzymen behandeld waardoor 

deze zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is speciaal ontwikkeld voor diegene die alleen 

gaat voor het hoogst haalbare.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95; 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44

Stretch-T 029344
Modieus heren stretch T-shirt met nauwsluitende pasvorm en ronde hals. Het 
T-shirt is netjes afgewerkt bij de hals en zijnaden voor een verzorgde uitstraling. De 
behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad 
aanvoelt. Het T-shirt sluit mooi aan bij de Carolina en Arden voor dames.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: S–XXL

Derby-T 029342 
Derby-T Ladies 029343
Modern T-shirt gemaakt van slub katoen voor een eigentijdse en eigenzinnige uitstraling. 
Het T-shirt is afgewerkt met een afgestikte omslag voor een mooie, onderscheidende 
uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt 
zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is ideaal voor de doelgroep die op zoek is naar een 
opvallend, eigentijds T-shirt met een knipoog naar een vintage look.

Kwaliteit: 100% slub katoen. 
Gewicht: 140 g/m2 
Maten: S–XXL
Maten Dames: XS/34-XL/42
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Brooklyn 029006 
Een ontspannen heren T-shirt met verlengd rugpand en een verticale naad op de rug. 

De hals is afgewerkt met een dubbele laag stof en verstevigde necktape. Voorzien 

van gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding. 

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 145  g/m2 

Maten: XS-3XL
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Carolina S/S 029317
Modieus dames stretch T-shirt met nauwsluitende pasvorm en een ruime ronde 
hals. Het T-shirt is professioneel afgewerkt bij de zijnaden en kraag en voorzien van 
necktape voor optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen 
zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt sluit mooi aan bij de 
Stretch-T voor heren.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan (kleur 95: 80% katoen, 15% viscose, 5% 
elastaan). 

Gewicht: 170 g/m2 
Maten: S/36–XXL/44 (00, 99: S/36–3XL/46)

Arden 029318
Modieus dames stretch T-shirt met nauwsluitende pasvorm en een ruime V-hals. 
Het T-shirt is professioneel afgewerkt bij de zijnaden en kraag en voorzien van 
necktape voor optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen 
zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt sluit mooi aan bij de 
Stretch-T voor heren.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 
Gewicht: 170 g/m2 
Maten: S/36–XXL/44

Carolina L/S 029319
Modieus dames stretch T-shirt met ronde hals, lange mouwen en nauwsluitende 
pasvorm. Het T-shirt is professioneel afgewerkt met necktape, zijnaden en stretch 
kraag voor optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen 
zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 
Gewicht: 170 g/m2 
Maten: S/36–XXL/44
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Carolina Tanktop 029307
Moderne single jersey dames tanktop met langere pasvorm voor een optimaal 
draagcomfort. De tanktop is netjes afgewerkt bij de hals en zijnaden voor een 
verzorgde uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor 
dat de tanktop zacht en glad aanvoelt. Kortom, een tanktop die niet alleen goed te 
dragen is onder kleding, maar ook als toplaag. 

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 
Gewicht: 170 g/m2 
Maten: S/36–XXL/44

Classic Tanktop 029367
Aantrekkelijke tanktop voor heren gemaakt van hoogwaardig voorgekrompen, 
gekamd katoen. De tanktop is netjes afgewerkt bij de hals en zijnaden voor een 
verzorgde uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor 
dat de tanktop zacht en glad aanvoelt. Kortom, een tanktop die niet alleen goed te 
dragen is onder kleding, maar ook als toplaag.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 160 g/m2 
Maten: S–4XL

Slub Tanktop Lady 029351
Modern aansluitende tanktop van zeer hoogwaardig slub ringgesponnen jersey 

katoen. Met professionele afwerking van de zijnaden en een opening aan de 

achterzijde. De tanktop is voorgekrompen en met enzymen behandeld waardoor 

deze zacht en glad aanvoelt. Een eenvoudig te verwijderen label voor re-branding.

Kwaliteit: 100% slub katoen. 
Gewicht: 140 g/m2 
Maten: XS/34-XXL/44
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Slub-T 029352 
Slub-T Ladies 029353
Modern T-shirt gemaakt van ringgesponnen slub katoen voor een eigentijdse en 
eigenzinnige uitstraling. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt met necktape, een 
gemakkelijk te verwijderen label en zijnaden. De behandelingen met softener en enzy-
men zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is ideaal voor de 
doelgroep die op zoek is naar een opvallend, eigentijds T-shirt.

Kwaliteit: 100% slub katoen. 
Gewicht: 140 g/m2 
Maten: XS-XXL
Maten Dames: XS/34–XXL/44

Katy 029305
Super zacht dames T-shirt met een ruime pasvorm en gevouwen mouwtjes voor een 
nonchalante uitstraling. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt bij de naden voor extra 
duurzaamheid en comfort. De behandeling met softener zorgt ervoor dat het T-shirt 
zacht aanvoelt. Een ideaal T-shirt voor iemand die nét even iets anders wil.

Kwaliteit: 60% viscose, 35% polyester, 5% elastaan. 
Gewicht: 210 g/m2 
Maten: XS/34–XXL/44

Fashion Top Lady 029005
Een modieus T-shirt met een relaxte pasvorm en een kapmouwtje. De hals is 

afgewerkt met een dubbele laag stof en een verstevigde necktape. Voorzien van 

eenvoudig te verwijderen label voor re-branding.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95; 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 145 g/m2 
Maten: XS/34-XXL/44
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Neon-T 029345 
Neon-T Ladies 029346
Opvallend T-shirt in verschillende neon kleuren voor een extra in het oog springend 
effect. Het T-shirt is hoogwaardig afgewerkt met necktape, zijnaden en stretch rib in 
de kraag. De behandeling met softener zorgt ervoor dat het T-shirt zacht aanvoelt.  
Het dames model is alleen leverbaar in wit. 

Kwaliteit: 100% polyester (voelt aan als katoen). 
Gewicht: 160 g/m2 
Maten: XS–XXL
Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Basic Active-T LS 029040 
Basic Active-T LS Lady 029041
Spun dye kwaliteit tegen basisprijzen! T-shirt met lange mouwen van een soepele 

interlock gebreide kwaliteit. De professionele afwerking van de zijnaden en de 

verstevigde necktape geven het T-shirt een mooi, clean design. Voorzien van 

eenvoudig te verwijderen label voor re-branding.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 

Gewicht: 135 g/m2 

Maten: XS-4XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Basic Active-T 029038 
Basic Active-T Ladies 029039
Sportief basis T-shirt met een moderne pasvorm. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt 
met zijnaden, necktape en een gemakkelijk te verwijderen label. Daarnaast is het T-shirt 
ingeverfd door middel van Spun Dyed, een milieuvriendelijke methode waarbij minder 
water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. Het T-shirt is een gegarandeerde 
bestseller dankzij het merkloze ontwerp, de sterke prijs-/kwaliteitverhouding en de 
duurzame verfmethode.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 
Gewicht: 135 g/m2 

Maten: XS-3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-4XL) 

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Ice Sport-T 029336
Sportief, luchtig T-shirt met contrasterende details gemaakt van ademend materiaal 
voor een optimaal draagcomfort, ook tijdens de meest intensieve inspanningen. Het 
T-shirt is professioneel afgewerkt met necktape, contrasterende flatlock naden op de 
schouders en contrasterende piping. De behandelingen met softener en enzymen 
zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt is perfect inzetbaar in 
zowel werk- als sportgerelateerde doelgroepen waarbij intensieve inspanningen een 
alledaagse uitdaging vormen.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 150 g/m2 
Maten: XS–XXL

Ice-T 029334 
Ice-T Ladies 029335
Sportief, luchtig T-shirt gemaakt van ademend materiaal voor een optimaal 
draagcomfort, ook tijdens de meest intensieve inspanningen. Het T-shirt is 
professioneel afgewerkt met necktape en aparte panelen op de schouders. De 
behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en 
glad aanvoelt. Het T-shirt is perfect inzetbaar in zowel werk- als sportgerelateerde 
doelgroepen waarbij intensieve inspanningen een alledaagse uitdaging vormen. 

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 150 g/m2 
Maten: S–XXL (00, 99: S–4XL)
Maten Dames: S/36–XXL/44  (00, 99: S/36–3XL/46)
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Premium Active-T 029338 
Premium Active-T Ladies 029339
Sportief basis T-shirt met een moderne pasvorm. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt 
met zijnaden en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat het T-shirt 
zacht aanvoelt. Het T-shirt is perfect inzetbaar in zowel werk- als sportgerelateerde 
doelgroepen waarbij intensieve inspanningen een alledaagse uitdaging vormen.

Kwaliteit: 100% polyester interlock / polyester mesh. 
Gewicht: 135 g/m2 
Maten: S–3XL (00, 35, 55, 580, 99: S-4XL)

Maten Dames: S/36–XXL/44

Raglan-T 029326
Opvallend T-shirt met contrasterende raglan mouwen voor een sterk onderscheidend 
vermogen en een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en 
enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt heeft een 
hoog onderscheidend vermogen en is daarmee aantrekkelijk voor een zeer divers 
aantal doelgroepen. 

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen. 
Gewicht: 140 g/m2 
Maten: XS–4XL

Nome 029314
Opvallend single jersey T-shirt met contrasterende details voor een sterk onderschei-
dend vermogen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het 
T-shirt zacht en glad aanvoelt. De subtiele contrasterende details geven het T-shirt 
een subtiele doch onderscheidende uitstraling die bij meerdere doelgroepen goed in 
de smaak valt.

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen. 
Gewicht: 160 g/m2 
Maten: XS–4XL (62/00; XS-XXL)
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Ambition-T 029376 
Ambition-T Lady 029377
T-shirt met contrasterende panelen voor betere zichtbaarheid. Gemaakt van katoen 

en gerecycled polyester. Afgewerkt met contrasterende stiksels en elastaan in rib-

kraag, verstevigde necktape en gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding.  

Kwaliteit: 50% katoen, 50% gerecycled polyester. 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten: XS-5XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Orlando 029430 
Orlando Ladies 029431
Eigentijds T-shirt met lange mouwen en knoopsluiting voor een unieke uitstraling. Het 
T-shirt is gemaakt van hoogwaardig garen voor een optimaal draagcomfort en een 
fraai onderscheidend vermogen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 
ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 60% katoen, 40% polyester (kleur 07: 100% katoen). 
Gewicht: 150 g/m2 
Maten: S–XXL
Maten Dames: S/36–XL/42 

Elgin 029411
Klassieke coltrui gemaakt van single jersey voor een optimaal draagcomfort. De 
trui is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de col en onderaan de mouwen. De 
behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de trui zacht en glad 
aanvoelt.

Kwaliteit: 100% ringgesponnen, gekamd katoen. 
Gewicht: 195 g/m2 
Maten: S–XXL

Ezel 029460
Klassieke coltrui gemaakt van single jersey voor een optimaal draagcomfort. De trui 
is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de col. De behandelingen met softener en 
enzymen zorgen ervoor dat de trui zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% ringgesponnen, gekamd katoen. 
Gewicht: 195 g/m2 
Maten: S/36-XXL/44
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Basic Polo 028230 
Basic Polo Ladies 028231
Aantrekkelijke basis polo piqué met een goede pasvorm, uitermate geschikt voor 
alledaags gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, ton sur 
ton knopen, zijsplitjes en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de 
polo zacht aanvoelt. De polo is perfect in te zetten in tal van doelgroepen dankzij de 
goede pasvorm, sterke prijs-/kwaliteitverhouding en het brede kleurenpalet.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% 
katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 190 g/m2 
Maten: XS–4XL
Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Basic Polo Pocket 028255
Aantrekkelijke basis polo met borstzak en een goede pasvorm, uitermate geschikt 
voor alledaags gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de 
kraag, ton sur ton knopen, zijsplitjes en necktape. De behandelingen met softener 
zorgt ervoor dat de polo zacht aanvoelt. De polo is perfect in te zetten in tal van 
doelgroepen dankzij de goede pasvorm, sterke prijs-/kwaliteitverhouding en de 
commerciële kleuren.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 190 g/m2 
Maten: XS-4XL

Basic Polo LS Pocket 028235
Aantrekkelijke basis polo met lange mouwen en een borstzak, uitermate geschikt 
voor alledaags gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, 
ton sur ton knopen, zijsplitjes en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor 
dat de polo zacht aanvoelt. De polo is perfect in te zetten in tal van doelgroepen 
dankzij de goede pasvorm en de sterke prijs-/kwaliteitverhouding.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 190 g/m2 
Maten: XS-4XL
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Classic OC Polo 028264 
Classic OC Polo Ladies 028265
Een klassieke polo met een geweldige pasvorm voor dagelijks gebruik, uitgevoerd 

in 100% biologisch katoen. De polo heeft 3 ton-sur-ton knopen, splitten aan de 

zijkanten en verstevigde necktape. De kraag en mouw hebben een ribboord. Het 

neklabel is eenvoudig te verwijderen voor het opnieuw labelen. Het kledingstuk is 

voorgekrompen en met enzymen behandeld.  

Kwaliteit: 100% biologisch katoen. 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: XS-3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-4XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 

Single Jersey Polo 028280
Een unisex polo gemaakt van jersey voor optimaal draagcomfort. Afgewerkt met rib 

in de kraag, zijsplitjes, 3 ton sur ton knopen, verstevigde necktape en een gemakke-

lijk te verwijderen label voor rebranding. Het kledingstuk is voorgekrompen en met 

enzymen behandeld voor een zacht en glad gevoel. 

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 180 g/m2 

Maten: XS-4XL
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Classic Lincoln L/S 028245 
Classic Marion L/S 028247
Klassieke polo met lange mouwen en een moderne pasvorm. De polo is hoogwaardig 
afgewerkt met ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib 
boord onderaan de mouwen bij het herenmodel. De behandelingen met softener en 
enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. De polo is een mooie 
toevoeging aan iedere outfit zodra de temperatuur vraagt om een warmer alternatief 
voor de polo met korte mouw.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% 
katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 200 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Classic Lincoln S/S 028244 
Classic Marion S/S 028246
Klassieke polo met een moderne pasvorm. De polo is hoogwaardig afgewerkt 
met ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib boord bij de 
mouwen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo 
zacht en glad aanvoelt. De polo is ideaal voor degene die op zoek is naar nét dat 
beetje extra.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 
katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 200 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44

Lincoln 028204
Klassieke polo piqué met 3-knoops sluiting. De polo is hoogwaardig afgewerkt 
met ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib boord bij de 
mouwen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo 
zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 190 g/m2 
Maten: XS–6XL
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Heavy Premium Polo 028260 
Heavy Premium Polo Ladies 028261
Zware kwaliteit polo gemaakt van hoogwaardig, voorgekrompen en gekamd katoen. 
Professioneel afgewerkt met ton sur ton knopen, zijsplitjes en visgraad-necktape 
voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 
ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor degene die het 
allerbeste uit kleding wil halen.

Kwaliteit: 100% gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 270 g/m2 
Maten: XS–4XL

Maten Dames: S/36–XXL/44

Stretch Premium Polo 028240 
Stretch Premium Polo Ladies 028241
Mooie kwaliteit stretch polo met moderne pasvorm gemaakt van hoogwaardig, 
voorgekrompen katoen. De polo is professioneel afgewerkt met parelmoer knopen, 
zijsplitjes met gestikt kruis in contrasterende kleur en visgraad-necktape voor een 
optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor 
dat de polo zacht en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor degene die het allerbeste 
uit kleding wil halen.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan (kleur 95: 80% katoen, 15% viscose, 
5% elastaan / kleur 565 en 955: 55% katoen, 40% polyester, 5% 
elastaan). 

Gewicht: 215 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-4XL)
Maten Dames: S/36–XXL/44 (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS/34-XXL/44)
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Manhattan 028250 
Manhattan Ladies 028251
De Manhattan is favoriet in de collectie dankzij de hoogwaardige mix-kwaliteit en 
professionele afwerking. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor 
dat de polo zacht en glad aanvoelt.  De polo is zeer breed inzetbaar dankzij het 
kwalitatief hoogstaande materiaal, de ruime maatboog en de vele commerciële 
kleuren.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 80% polyester, 20% 
katoen / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 200 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44 (00, 35, 55, 580, 95, 99:  XS/34-3XL/46)
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Amarillo 028219
Moderne polo piqué met opvallende contrasterende details in de kraag en bij de 
mouwen. De polo is hoogwaardig afgewerkt met ton sur ton knopen, zijsplitjes 
en necktape voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en 
enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor 
degene die op zoek is naar een manier om zich op subtiele en verzorgde wijze te 
onderscheiden.

Kwaliteit: 100% gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 9900: XS-4XL)
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Marietta 028277
Marietta is een tijdloze polo-jurk met zijsplitten en 4 ton sur ton knopen. Deze jurk 

is afgewerkt met verstevigde necktape en een gemakkelijk te verwijderen label voor 

rebranding. 

Kwaliteit: 100% katoen.  

Gewicht: 200 g/m2  

Maten: XS/34-XXL/44
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Austin 028272
Moderne polo met contrasterende details in de kraag en bij de mouwen. De polo is 

hoogwaardig afgewerkt met zijsplitjes, ton sur ton knopen, verstevigde necktape en 

een gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding. Goed te combineren met de 

Conrad en Amarillo polo’s. 

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS-3XL
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Conrad 028274
Moderne polo met contrasterende panelen en details in de kraag en bij de mouwen. 

Hoogwaardig afgewerkt met zijsplitjes en ton sur ton knopen. Verder voorzien van 

verstevigde necktape en een gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding. 

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS-3XL

Astoria 028273
Moderne polo met contrasterende details in de kraag en bij de mouwen. De polo is 

hoogwaardig afgewerkt met zijsplitjes, ton sur ton knopen, verstevigde necktape en 

een gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding. Goed te combineren met de 

Conrad en Amarillo polo’s. 

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS/34-XXL/44
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Seattle 028242 
Seattle Ladies 028243
Moderne polo met een subtiele, onderscheidende uitstraling. De polo is professioneel 
afgewerkt met diverse contrasterende details zoals; opvallende knopen, contraster-
end necktape, zijsplitjes en contrasterende streep in de kraag en bij de mouwen. 
Daarmee is deze polo ideaal voor degene die zich op een subtiele en verzorgde 
manier wil onderscheiden.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 190 g/m2 
Maten: S–XXL
Maten Dames: S/36–XL/42

Pittsford 028270 
Pittsford Ladies 028271
Opvallende polo met contrasterende panelen voor een mooi, onderscheidend 
vermogen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt 
zacht en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor degene die zich op een verzorgde 
manier wil onderscheiden.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 200 g/m2 
Maten: XS-XXL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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New Conway 028222 
New Alpena 028223
Eigentijdse polo piqué met contrasterende piping voor een opvallende uitstraling. 
De polo is professioneel afgewerkt met visgraad-necktape, ton sur ton knopen en 
zijsplitjes. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo 
zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 200 g/m2 
Maten: S–4XL
Maten Dames: S/36–XXL/44

Newton 028237 
Newton Ladies 028239
Moderne, opvallende polo gemaakt van hoogwaardig katoen. De polo heeft een 
zeer unieke uitstraling dankzij de contrasterende kleuren aan de onderzijde van de 
kraag en op de mouwen. Deze contrasterende kleuren zijn ook terug te vinden in de 
zijsplitjes en bij het necktape. Hiermee krijgt deze polo een zeer unieke uitstraling, 
ideaal voor doelgroepen die echt gezien willen worden.

Kwaliteit: 100% ringgesponnen, gekamd katoen. 
Gewicht: 190 g/m2 
Maten: XS–3XL
Maten Dames: S/36–XL/42
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Basic Active Polo 028254
Moderne basis polo met een hedendaagse pasvorm, uitermate geschikt voor 
alledaags gebruik. De polo is ingeverfd door middel van Spun Dyed, een 
milieuvriendelijke methode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt. De polo is verder professioneel afgewerkt met 3 ton sur ton knopen, 
zijsplitjes en necktape.

Kwaliteit: 100% polyester.
Gewicht: 160 g/m2

Maten: XS-3XL (00, 35, 55, 580, 99: XS-4XL) 
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Basic Hoody 021031
Moderne sweater met capuchon verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren. 
De sweater is hoogwaardig afgewerkt met een doorvoer voor een koptelefoon, 
necktape en 1x1 stretch rib in de boord en onderaan de mouwen. De stof is van 
hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief 
wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. De 
sterke prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie met het hoge draagcomfort maken van 
deze sweater een gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 
katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS–5XL)



42 Sweatshirts & Pants

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

95

55

PAGE 115

99

605 5535 580

00 95 955 99

101835 38 11170

67 54 55605 68600

250 0030058056 44

815 92 95 955 99

Basic Hoody Full zip 021034 
Basic Hoody Full zip Ladies 021035
Eigentijds vest met capuchon en zeer comfortabele pasvorm. Het vest is gemaakt 
van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief 
wassen. Het vest is afgewerkt met een rits, een oplossing voor een mobiele telefoon 
en een doorvoer voor een koptelefoon, necktape en 1x1 stretch rib in de boord en 
onderaan de mouwen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater 
zacht aanvoelt.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–3XL (00,35,55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Basic Roundneck 021030
Aantrekkelijke ronde hals sweater met een comfortabele pasvorm. De sweater is 
professioneel afgewerkt met necktape en 1x1 stretch rib in de boord, bij de kraag en 
onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De stof is van hoogwaardige, 
zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De 
behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. Kortom, 
de ideale sweater mede dankzij de diverse commerciële kleuren en sterke prijs-/
kwaliteitverhouding.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 
katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS–5XL)
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Basic Cardigan 021038 
Basic Cardigan Ladies 021039
Modern vest zonder capuchon met een professionele en verzorgde uitstraling. Het 
vest is gemaakt van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi 
blijft, ook bij intensief wassen. Het vest is afgewerkt met steekzakken, een doorvoer 
voor de koptelefoon en ritsen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de 
sweater zacht aanvoelt. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie met de 
professionele uitstraling maken van dit vest een gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 
katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Basic Half Zip 021033
Moderne sweater met een halve rits verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren. De 
sweater is hoogwaardig afgewerkt met een antistatische rits, 1x1 rib in de boord en 
onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De stof is van hoogwaardige, 
zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De 
behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. Kortom, een 
ideale sweater met een goede pasvorm en een sterke prijs-/kwaliteitverhouding.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 
katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS–5XL)
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Basic Pants 021037
Comfortabele sweatpants met handige steekzakken. De sweatpants heeft een 
zeer prettig draagcomfort dankzij het trekkoord bij de middel en het elastiek in de 
broekspijpen. De stof is van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die 
mooi blijft, ook bij intensief wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat 
de sweatpants zacht aanvoelt. De sweatpants is een mooie en vooral comfortabele 
toevoeging aan het Basic-Sweat-programma.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–3XL (35, 55, 580, 99, 95: XS-4XL)

Basic Polo Sweater 021032
Comfortabele polo sweater gemaakt van zachte, duurzame en gestabiliseerde stof 
die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De polo sweater is hoogwaardig afgewerkt 
met 3 ton sur ton knopen, necktape en 1x1 rib in de kraag, bij de boord en bij de 
mouwen voor een optimaal draagcomfort. De behandeling met softener zorgt ervoor 
dat de sweater zacht aanvoelt. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie 
met de professionele uitstraling maken van deze polo sweater een gegarandeerde 
bestseller in tal van doelgroepen.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS-3XL (55: XS-4XL) (580, 95, 99: XS-5XL)
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Classic Roundneck 021040
Moderne unisex sweater met ronde hals en een moderne pasvorm. De sweater is 
voorzien van een verborgen zak met rits aan de zijkant. De hoogwaardige afwerking 
met ton sur ton flatlock naden en 2x2 rib in de boord en onderaan de mouwen 
geven deze sweater een professionele uitstraling. De behandelingen met softener en 
enzymen zorgen ervoor dat de sweater zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 565, 676 en 955: 60% katoen, 
40% polyester / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL (35, 55: XS-4XL) (580, 95, 955, 99: XS–5XL)

Classic Hoody 021041 
Classic Hoody Ladies 021042
Klassieke sweater met capuchon gemaakt van een hoogwaardige mix-kwaliteit die 
lang mooi blijft. De sweater is voorzien van contrasterende details op de voorkant, bij 
het trekkoord en binnen in de capuchon voor een extra onderscheidend vermogen. 
Daarnaast is de sweater voorzien van een kangaroozak met een verborgen 
meshzakje voor de mobiele telefoon. De behandelingen met softener en enzymen 
zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 565, 676 en 955: 60% katoen, 
40% polyester / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL (35, 55: XS-4XL)  (580, 95, 955, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Classic Hoody Full Zip 021044 
Classic Hoody Full Zip Ladies 021045
Klassiek vest met capuchon gemaakt van een hoogwaardige mix-kwaliteit die lang 
mooi blijft. Het vest is voorzien van contrasterende details bij het trekkoord en binnen 
in de capuchon voor een extra onderscheidend vermogen. De behandelingen met 
softener en enzymen zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 565 en 955: 60% katoen, 40% 

polyester / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL (35, 55: XS-4XL)  (580, 95, 955, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Classic Half Zip 021043
Moderne unisex sweater met halve rits en een moderne pasvorm. De sweater is 
voorzien van een verborgen zak met rits aan de zijkant. De hoogwaardige afwerking 
met ton sur ton flatlock naden en 2x2 rib in de boord en onderaan de mouwen geven 
deze sweater een professionele uitstraling. De behandelingen met softener en enzy-
men zorgen ervoor dat de sweater zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / 
kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–5XL (00: XS-4XL)

Classic Cardigan 021048 
Classic Cardigan Ladies 021049
Klassiek vest zonder capuchon gemaakt van een hoogwaardige mix-kwaliteit die 
lang mooi blijft. Het vest is voorzien van steekzakken met rits en een doorvoer voor 
de koptelefoon. De hoogwaardige afwerking met ton sur ton flatlock naden en 2x2 
rib in de boorden geven dit vest een professionele uitstraling. De behandelingen met 
softener en enzymen zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / 
kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–5XL  (00: XS-4XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Classic FT Jacket 021058 
Classic FT Jacket Ladies 021059

Opvallend vest in een mooie French Terry kwaliteit voor een unieke uitstraling. Het 
vest is professioneel afgewerkt met ton sur ton flatlock naden, opvallend necktape 
en 2x2 rib in de boord en onderaan de mouwen. De behandelingen met softener en 
enzymen zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. Het vest is ideaal voor 
degene die opzoek is naar nét dat beetje extra.

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL
Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Premium OC Roundneck 021000 
Premium OC Roundneck Ladies 021001
Premium kwaliteit sweater met ronde hals en een moderne pasvorm. De sweater 
is gemaakt van biologisch katoen en gerecycled polyester in een zware French 
Terry kwaliteit waardoor de sweater een hoogwaardige uitstraling heeft en minder 
milieubelastend is. De sweater is hoogwaardig afgewerkt met een verborgen zijzak 
met rits, oplossing voor een koptelefoon, visgraad nektape en decoratieve flatlock 
naden voor een eigentijdse uitstraling. De raglan mouwen en het rib in de boord en 
onderaan de mouwen geven de sweater een comfortabele pasvorm. Kortom, een 
unieke sweater met een goed verhaal.

Kwaliteit: 85% biologisch katoen, 15% gerecycled polyester. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS-4XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 

Biologisch katoen, de bewuste keuze.
Wij zijn trots dat wij, binnen de Premium collectie van Clique, artikelen aan kunnen 
bieden gemaakt van biologisch katoen. Door deze toevoeging zorgen wij er voor dat 

iedereen de keuze heeft tot duurzame mode. Naast de verantwoorde oorsprong is het 
materiaal van superieure kwaliteit die lange tijd mooi blijft en perfect aansluit op dat 

waar de Premium collectie voor staat. Niet alleen verkleinen deze items de impact op het 
milieu, ook de betrokkenen bij de productie profiteren er van. 

Het behoud van gezonde grond, ecosystemen en menselijke gezondheid wordt 
gewaarborgd door het gebruik van natuurlijke landbouwprocessen in plaats van giftige 
chemicaliën en GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen). Biologisch katoen heeft 

de volgende, gedocumenteerde, voordelen:

  Vermindert ecologische voetafdruk
Vermindert de druk op lokale watervoorraden

Bevordert veilig werken en een betere gezondheid voor boeren
Bevordert sociaal-economische duurzaamheid
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Premium OC Hoody 021002 
Premium OC Hoody Ladies 021003
Premium kwaliteit sweater met capuchon en een moderne pasvorm. De sweater 
is gemaakt van biologisch katoen en gerecycled polyester in een zware French 
Terry kwaliteit waardoor de sweater een hoogwaardige uitstraling heeft en minder 
milieubelastend is. De sweater is hoogwaardig afgewerkt met twee zakken aan de 
voorzijde met rits, oplossing voor een koptelefoon en visgraad nektape. Het rib in de 
boord en onderaan de mouwen geven de sweater een comfortabele pasvorm.

Kwaliteit: 85% biologisch katoen, 15% gerecycled polyester. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS-4XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 



52 Sweatshirts & Pants

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

99 580 925 955 95

925

955

Premium OC Hoody Full Zip 021004 
Premium OC Hoody Full Zip Ladies 021005
Premium kwaliteit sweater met capuchon en een moderne pasvorm. De sweater 
is gemaakt van biologisch katoen en gerecycled polyester in een zware French 
Terry kwaliteit waardoor de sweater een hoogwaardige uitstraling heeft en minder 
milieubelastend is. De sweater is hoogwaardig afgewerkt met een rits, decoratieve 
flatlock naden, oplossing voor een koptelefoon en visgraad nektape. Het rib in de 
boord en onderaan de mouwen geven de sweater een comfortabele pasvorm. 
Kortom, een unieke sweater met een goed verhaal voor zowel dames als heren.

Kwaliteit: 85% biologisch katoen, 15% gerecycled polyester. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS-4XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 
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Premium OC Cardigan 021006 
Premium OC Cardigan Ladies 021007
Een premium kwaliteit vest met ritssluiting van biologisch katoen en gerecycled 
polyester in een zware French Terry kwaliteit waardoor het vest een hoogwaardige 
uitstraling heeft en minder milieubelastend is. Het vest is hoogwaardig afgewerkt 
met een rits, decoratieve flatlock naden, oplossing voor een koptelefoon en visgraad 
nektape. Het rib in de boord en onderaan de mouwen geven de sweater een 
comfortabele pasvorm.

Kwaliteit: 85% biologisch katoen, 15% gerecycled polyester. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS-4XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 

Premium OC Pants 021008 
Premium OC Pants Ladies 021009
Premium kwaliteit sweatpants met zeer comfortabele en moderne pasvorm. De 
sweatpants is gemaakt van biologisch katoen en gerecycled polyester in een zware 
French Terry kwaliteit waardoor de pants een hoogwaardige uitstraling heeft en 
minder milieubelastend is. De sweatpants heeft een zeer prettig draagcomfort dankzij 
het trekkoord bij de middel en het rib onderaan de broekspijpen. Kortom, een mooie 
toevoeging op de Premium OC collectie.

Kwaliteit: 85% biologisch katoen, 15% gerecycled polyester. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–4XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44 
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Hobart 021022 
Hobart Lady 021023
Hobart is een sweatshirt met hoge kraag in een zacht aanvoelende air-layer stof. De 

luchtlaag tussen de 2-laagse stof biedt extra warmte terwijl het licht aanvoelt. Het 

polyester in deze stof is van gerecycled materiaal. Hobart is voorzien van 2 verborgen 

zijzakken met rits en manchetten en boord in shellstof. Afgewerkt met trekkoord in de 

kraag en een gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding. 

Kwaliteit: 80% gerecycled polyester, 15% viscose, 5% elastaan. 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Hayden 021024 
Hayden Lady 021025
Een jack van zacht aanvoelende air-layer stof met capuchon. De luchtlaag tussen de 

2-laagse stof biedt extra warmte terwijl het licht aanvoelt. Het polyester in deze stof is 

van gerecycled materiaal. Voorzien van 2 verborgen zijzakken met rits, 2 binnen-

zakken, manchetten van shellstof en elastische tape in de boord. De capuchon is te 

verstellen met het trekkoord en het jack heeft een gemakkelijk te verwijderen label 

voor rebranding. 

Kwaliteit: 80% gerecycled polyester, 15% viscose, 5% elastaan. 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Helix 021018
Moderne trui met capuchon en raglan mouwen voor een eigentijdse uitstraling.       
De trui is voorzien van rib in de zijpanelen en boorden. Verder heeft de trui een 
buidelzak, handige oplossing voor een koptelefoon en een verborgen zak. De trui is 
professioneel afgewerkt met visgraad nektape en metalen oog voor het trekkoord. 
De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de trui zacht en glad 
aanvoelt.

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 335 g/m2 
Maten: XS-3XL

Harper 021019
Modern vest met capuchon en raglan mouwen voor een eigentijdse uitstraling. 
Het vest is voorzien van rib in de zijpanelen en boorden. Verder heeft het vest een 
buidelzak, handige oplossing voor een koptelefoon en een verborgen zak. Het vest 
is professioneel afgewerkt met visgraad nektape en metalen oog voor het trekkoord.  
De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het vest zacht en glad 
aanvoelt.

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 
Gewicht: 335 g/m2 
Maten: XS-3XL

Loris 021046 
Loris Ladies 021047
Modern vest gemaakt van slub katoen gemixt met polyester voor een mooie, 
duurzame mélange. Het vest is hoogwaardig afgewerkt met ton sur ton flatlock 
naden en 2x2 rib in de boord, onderaan de mouwen en langs de steekzakken voor 
een unieke uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat 
het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% slub katoen, 20% polyester. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: S–XXL
Maten Dames: XS/34–XL/42
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Basic Active Roundneck 021010
Moderne ronde hals sweater met comfortabele pasvorm dankzij de raglan mouwen. 
De sweater is professioneel afgewerkt met ton sur ton zak met rits op de mouw, 
oplossing voor een koptelefoon, visgraad necktape en rib in de boord en onderaan 
de mouwen. Het sweatshirt is ingeverfd door middel van Spun Dyed, een milieuvrien-
delijke methode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester.
Gewicht: 280 g/m2

Maten: XS-4XL 

DE TOEKOMST VAN KLEUR
Clique streeft er altijd naar om een onderdeel uit te maken van innovaties die leiden tot 

duurzaamheid. Bij de productie van textiel is het proces van het verven van stoffen een onderdeel 
waarbij er een behoefte is aan duurzame innovatie. Bij de conventionele manier van verven wordt 
de vezel eerst geproduceerd om deze vervolgens te kleuren met een kleurstof. Tijdens dit proces 

worden er chemische oplossingen en grote hoeveelheden schoon water verbruikt om stoffen hun 
kleur te geven.

Innovatie heeft ons er nu toe gebracht het hele proces opnieuw te bekijken. Het resultaat is niet 
alleen beter voor het milieu, maar levert bovendien ook meer consistente en levendige kleuren op.

Tijdens het innovatieve spun dye proces wordt de grondstof geverfd voordat deze tot garen 
wordt gesponnen. De vezel wordt volledig verzadigd met kleurstof waardoor er een langdurige en 
heldere kleur ontstaat. De kleding uit de Clique Basic Active collectie voldoet vandaag al aan deze 

toekomstige norm.

De voordelen van de inzet van de spun dyed technologie ten opzichte van 
conventioneel verven zijn:

besparing op het waterverbruik met 75%;
besparing op het gebruik van chemicaliën met 90%;

besparing van het energieverbruik met 25% 
en CO2-uitstoot met 30%.

Uitstekende kleurechtheid – langere levensduur – verbeterde kledingprestaties
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Basic Active Hoody 021011
Moderne sweater met capuchon voorzien van een doorvoer voor een koptelefoon, 
kangaroozak en ton sur ton zak op de mouw met rits. De sweater is ingeverfd door 
middel van Spun Dyed, een milieuvriendelijke methode waarbij minder water, stroom 
en chemicaliën worden verbruikt. Het trekkoord in de capuchon, de rib in de boord 
en onderaan de mouwen en het visgraad nektape geven de sweater een verzorgde 
uitstraling. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie met het milieuvriendelijke 
productieproces maken van deze sweater een gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester.
Gewicht: 280 g/m2

Maten: XS-4XL 
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Basic Active Hoody Full Zip 021014 
Basic Active Hoody Full Zip Ladies 021015
Modern vest met capuchon voorzien van doorvoer voor een koptelefoon, ton 
sur ton rits, twee zakken met rits en een zak met rits op de mouw. De sweater is 
ingeverfd door middel van Spun Dyed, een milieuvriendelijke methode waarbij minder 
water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. Het trekkoord in de capuchon, de 
rib in de boord (heren model) en onderaan de mouwen en het visgraad nektape 
geven de sweater een verzorgde uitstraling. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding in 
combinatie met het milieuvriendelijke productieproces maken van deze sweater een 
gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester.
Gewicht: 280 g/m2

Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44 
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Basic Active Cardigan 021016
Modern unisex vest zonder capuchon met een professionele en verzorgde uitstraling. 
Het vest is voorzien van ton sur ton rits, twee zakken met rits op de voorzijde en 
een zak op de mouw met rits. Het vest is ingeverfd door middel van Spun Dyed, 
een milieuvriendelijke methode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt. De rib in de boord en onderaan de mouwen en het visgraad nektape 
geven de sweater een verzorgde uitstraling. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding 
in combinatie met het milieuvriendelijke productieproces maken van dit vest een 
gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester.
Gewicht: 280 g/m2

Maten: XS-4XL 

Basic Active Half Zip 021013
Moderne sweater met een halve rits verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren. 
De sweater is hoogwaardig afgewerkt met een ton sur ton rits, doorvoer voor een 
koptelefoon, zak met rits op de mouw, visgraad nektape en rib in de boord en 
onderaan de mouwen. De sweater is ingeverfd door middel van Spun Dyed, een 
milieuvriendelijke methode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie met het milieuvriendelijke 
productieproces maken van deze sweater een gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester.
Gewicht: 280 g/m2

Maten: XS-4XL 

Basic Active Pants 021017
Moderne unisex sweatpants met handige zakken met rits. De sweatpants heeft een 
zeer prettig draagcomfort dankzij het trekkoord bij de middel en het elastiek en de rits 
onderaan de broekspijpen. De sweatpants is ingeverfd door middel van Spun Dyed, 
een milieuvriendelijke methode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden 
verbruikt.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester.
Gewicht: 280 g/m2

Maten: XS-4XL 
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Oakdale 021062 
Oakdale Ladies 021063
Hoogwaardig trui met capuchon en een moderne pasvorm. De trui is gemaakt van 
zacht, soepel en comfortabel polyester. De capuchon is gemakkelijk te verstellen 
middels een trekkoord. Verder heeft de trui een buidelzak op de voorzijde met een extra 
zak met rits. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de trui zacht aanvoelt.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 215 g/m2 (kleur 92 en 95: 240 g/m2) 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34–3XL/46

Ottawa 021064 
Ottawa Ladies 021065
Hoogwaardig capuchonvest met een moderne uitstraling. Het vest is gemaakt van 
zacht, soepel en comfortabel polyester. De capuchon is gemakkelijk te verstellen 
middels een trekkoord. Verder heeft het vest twee voorzakken met rits, binnenzakken 
en een handige doorvoer voor bijvoorbeeld een koptelefoon. Het vest sluit mooi aan 
op de Odessa broek. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht 
aanvoelt.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 215 g/m2 (kleur 92 en 95: 240 g/m2) 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34–3XL/46
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Odessa 021066
Hoogwaardige trainingsbroek met een moderne uitstraling. De broek is gemaakt van 
zacht, soepel en comfortabel polyester. De broek is gemakkelijk te verstellen middels 
een trekkoord. Verder is de broek voorzien van ritsen bij de zakken en onderaan de 
broekspijp. De broek sluit mooi aan op het Ottawa vest. De behandeling met softener 
zorgt ervoor dat de broek zacht aanvoelt.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 215 g/m2 (kleur 95: 240 g/m2) 
Maten: XS-XXL
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Ambition Roundneck 021074
De Ambition Roundneck is een unisex sweater met ronde hals en contrasterende 

panelen voor betere zichtbaarheid. Gemaakt van gerecycled polyester dat aanvoelt 

als katoen voor extra draagcomfort. Afgewerkt met een verborgen zijzak met rits, 

manchetten en boord in ribstof en gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding.  

Kwaliteit: 100% gerecycled polyester. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS-5XL
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Ambition Half Zip 021075
De Ambition Half Zip is een unisex trui met halve rits en contrasterende panelen voor 

betere zichtbaarheid. Gemaakt van gerecycled polyester dat aanvoelt als katoen voor 

extra draagcomfort. Afgewerkt met een verborgen zijzak met rits, manchetten en 

boord in ribstof en gemakkelijk te verwijderen label voor rebranding.  

Kwaliteit: 100% gerecycled polyester. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS-5XL
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Gerry 021051

Opvallend duurzaam en modieus piqué vest met capuchon en een eigentijdse, 
sportieve uitstraling. Het vest is professioneel afgewerkt met contrasterende 
binnenkant van de capuchon, contrasterende ritsen en rib met contraststreep in de 
kraag, boord en onderaan de mouwen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat 
het vest zacht aanvoelt. Het vest is een ware bestseller dankzij de zware, duurzame 
kwaliteit en het unieke design.

Kwaliteit: 80% polyester, 20% katoen. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–XXL
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Craig 021053
Opvallend duurzaam en modieus piqué vest met een eigentijdse en sportieve 
uitstraling. Het vest is professioneel afgewerkt met contrasterende ritsen en rib met 
contraststreep in de kraag, boord en onderaan de mouwen. De behandeling met 
softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. Het vest is een ware bestseller 
dankzij de zware, duurzame kwaliteit en het unieke design.

Kwaliteit: 80% polyester, 20% katoen. 
Gewicht: 300 g/m2 
Maten: XS–XXL (580, 99: XS-4XL)

Danville 021054
Sportieve sweater met capuchon gemaakt van functioneel polyester voor een 
optimaal draagcomfort. De sweater is professioneel afgewerkt met een trekkoord in 
de capuchon, elastiek in de boord en onderaan de mouwen en mesh-voering in de 
capuchon. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. 
De sweater is perfect inzetbaar in zowel werk- als sportgerelateerde doelgroepen 
waarbij intensieve inspanningen een alledaagse uitdaging vormen.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 230 g/m2 
Maten: XS–XXL

Ducan 021055
Sportief vest gemaakt van hoogwaardig functioneel polyester voor optimaal 
draagcomfort. Het vest is professioneel afgewerkt met contrasterende ritsen op de 
voorzijde en op de mouwen, trekkoord in de boord en necktape voor een optimaal 
draagcomfort. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht 
aanvoelt.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 230 g/m2 
Maten: XS–XXL
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Libby 027347
Een tijdloze klassieke blouse. Gemaakt van een lichte en semi-transparante stof 
die mooi soepel valt. De blouse is voorzien van een verborgen knoopsluiting en 
plooien aan de voorzijde en mouwuiteinde. Voorzien van een schouderpas aan de 
achterzijde.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 120 g/m2 
Maten: XS/34-XXL/44
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Stretch Shirt LS 027960 
Stretch Shirt LS Lady 027961
Een regular fit overhemd met een knoopsluiting en lange mouwen. De mouwen zijn te 
verstellen bij de knoopsluiting. Voorzien van een schouderpas aan de achterzijde. Het 
herenmodel heeft een borstzak.

Kwaliteit: 97% katoen, 3% spandex. 
Gewicht: 110 g/m2 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44

Clark 027950 
Clare Ladies 027955
Modern overhemd met lange mouw en een eigentijdse pasvorm voor een 
professionele uitstraling. Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care 
finish zodat het overhemd gemakkelijk gestreken kan worden. Het overhemd is netjes 
afgewerkt met getapete naden aan de binnenkant voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 130 g/m2 
Maten: XS–3XL
Maten Dames: S/36–XXL/44
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Aston 021174 
Aston Ladies 021176
Modieuze V-neck gemaakt van hoogwaardig, geborsteld katoen voor een 
professionele uitstraling. De behandeling met enzymen zorgt ervoor dat de sweater 
glad aanvoelt. De sweater is professioneel afgewerkt met stretch rib bij de kraag, in 
de boord en onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. Deze sweater 
zorgt voor een professionele uitstraling en is mooi te dragen over de Cambridge, 
Oxford, Garland, Clark en de Clare.

Kwaliteit: 100% katoen (12 gauge).  
Maten: S–3XL
Maten Dames: S/36–XL/42 

Cambridge 027310
Klassiek overhemd met korte mouw voor een verzorgde en professionele uitstraling. 
Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care finish zodat het overhemd 
gemakkelijk gestreken kan worden. Verder is het overhemd zorgvuldig afgewerkt met 
een zak op de borst en een verborgen button-down.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 130 g/m2 
Maten: S–4XL

Oxford 027311 
Garland 027321
Klassiek overhemd met lange mouw voor een verzorgde en professionele uitstraling. 
Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care finish zodat het overhemd 
gemakkelijk gestreken kan worden. Verder is het overhemd zorgvuldig afgewerkt met 
een verborgen button-down. Het herenmodel heeft een borstzakje.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 130 g/m2 
Maten: S–4XL
Maten Dames: S/36–XXL/44
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Basic Active Shorts 022053
Spun dye kwaliteit tegen basisprijzen! Unisex short van een soepele interlock 
gebreide kwaliteit. Twee voorzakken en een muntzakje aan de binnenzijde. Elastiek 
en trekkoord in taille. Een eenvoudig te verwijderen label voor re-branding.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 
Gewicht: 135 g/m2 
Maten: XS-4XL



73Shorts & Pants

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

99580 96

96

00/58

580

35/00 58/0035/00 99/0000/58

5535 580

Bend 022054
Stijlvolle shorts gemaakt van comfortabel materiaal en elastiek bij de middel voor een 
optimaal draagcomfort. De short is voorzien van twee zijzakken met rits, een zak op 
het been met rits en een zak op de achterzijde met een verborgen rits. Een ideale 
short voor alledaags gebruik.

Kwaliteit: 92% polyester, 8% spandex. 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: XS-3XL 

Hollis 022057
Sportieve korte broek met contrasterende details voor een subtiele, onderscheidende 
uitstraling. De short is professioneel afgewerkt met twee steekzakken, een achterzak 
met rits en elastiek met een trekkoord in de band voor een optimaal draagcomfort. 
Deze broek is ideaal te dragen bij intensieve inspanningen, zowel in werk als in sport.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 135 g/m2 
Maten: XS–XXL

Kelton 022059
Sportieve korte broek te dragen als zwem- en sportbroek. De broek is voorzien van 
steekzakken aan de voorzijde, een muntzakje met rits en twee achterzakken met 
klittenband. Het elastiek in de band zorgt voor een optimaal draagcomfort, ook in het 
water.

Kwaliteit: 100% nylon-taslan. 
Gewicht: 94 g/m2 
Maten: XS–XXL



YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

99

96

96580 99

74 Shorts & Pants

5-Pocket Stretch 022040 
5-Pocket Stretch Ladies 022041
Broek met een eigentijdse uitstraling en een moderne pasvorm om uw outfit helemaal 
compleet te maken. De broek is voorzien van twee steekzakken met een muntzakje 
aan de voorzijde en twee achterzakken om spullen gemakkelijk in op te bergen. De 
broek is gemaakt van een mooie stretch stof voor een optimaal draagcomfort en een 
verzorgde uitstraling.

Kwaliteit: 98% katoen, 2% elastaan. 
Gewicht: 275 g/m2 
Maten: XS–5XL
Maten Dames: S/36–3XL/46
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MEN XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

EU 44-46  46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 

US W30” L31” W31” L32” W32” L33” W34” L34” W36” L35” W38” L36” W41” L36” W44” L36” W48” L36”

LADIES S M L XL XXL 3XL

EU 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

US W28” L30” W30” L31” W32” L32” W34” L33” W36” L33” W39” L33”
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5-Pocket Stretch Light 022043
Lichtgewicht unisex chino met een eigentijdse uitstraling en een moderne pasvorm 
om uw outfit helemaal compleet te maken. De broek is voorzien van twee 
steekzakken met een muntzakje aan de voorzijde en twee achterzakken om spullen 
gemakkelijk in op te bergen. De broek is gemaakt van een mooie stretch stof voor 
een optimaal draagcomfort en een verzorgde uitstraling.

Kwaliteit: 98% katoen, 2% elastaan. 
Gewicht: 220 g/m2 
Maten: XS–5XL
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Cargo Pocket Stretch 022045
Een eigentijdse cargobroek met rechte pijpen. Geschikt voor zowel vrije tijd als werk. 
Deze unisex broek heeft 2 cargozakken aan de zijkant met klep en klittenband, en 1 
extra verborgen zak met ritssluiting. 2 traditionele zijzakken en 2 achterzakken met 
klep en klittenband. Elastische taille. De broek is behandeld met softener voor soepel 
en optimaal draagcomfort. 

Kwaliteit: 98% katoen, 2% elastaan.  
Gewicht: 275 g/m2  
Maten:  XS-5XL 

Cargo Pocket 022042
Stoere, unisex cargo broek gemaakt van hoogwaardig katoen. De broek is 
professioneel afgewerkt met diverse handige zakken, knopen met een antiek look 
en elastiek in de band voor optimaal draagcomfort. De behandeling met softener 
zorgt ervoor dat de broek zacht aanvoelt. De broek is een uitstekend en betaalbaar 
alternatief voor de werkbroek.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 275 g/m2 
Maten: XS–5XL
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Sebring 020902
Sportieve unisex broek met een moderne pasvorm. De broek is professioneel 
afgewerkt met ritsen in de steekzakken en bij de beenzakken. De broek is ook 
voorzien van ventilerende panelen bij de knieën. De broek is gemakkelijk te verstellen 
voor een optimaal draagcomfort. De broek is ideaal te dragen tijdens diverse 
buitenactiviteiten.

Kwaliteit: 92% polyester, 8% spandex met TPU coating / voering: mesh. 

Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 3000 MVP. 
Maten: XS-3XL

Kenai 022046 
Kenai Lady 022047
Een moderne trekking broek van een comfortabele en ventilerende 4-way stretch 
kwaliteit. Met delen van duurzame wind- en waterafstotende stof. Afgewerkt 
met elastiek in taille en een voorgevormde knie voor verbeterde mobiliteit. Twee 
voorzakken, twee beenzakken met rits en één achter. De onderzijde van de 
broekspijp is verstelbaar met elastiek en klittenband. Met ruimte voor het invoegen 
van kniebeschermers.

Kwaliteit: Shell 1: 65% polyester, 35% katoen. Shell 2: 88% polyester,  
12% elastaan. 

Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Basic Polar Fleece Jacket 023901
Warme en comfortabele polar fleece met een moderne pasvorm. Het fleece vest 
is zorgvuldig afgewerkt met necktape, elastisch tape in de boord en onderaan de 
mouwen, handige doorvoer voor een koptelefoon en ritsen.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–4XL

Basic Polar Fleece Vest 023902
Warme en comfortabele polar fleece bodywarmer met een moderne pasvorm. De 
bodywarmer is zorgvuldig afgewerkt met necktape, elastisch tape in de boord en 
onderaan de mouwen, handige doorvoer voor een koptelefoon en ritsen.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS–4XL

Basic Micro Fleece Jacket 023914 
Basic Micro Fleece Jacket Ladies 023915
Comfortabele micro fleece met een moderne pasvorm. Het fleece vest is zorgvuldig 
afgewerkt met necktape, elastisch tape in de boord en onderaan de mouwen, 
handige doorvoer voor een koptelefoon en ritsen.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 190 g/m2 
Maten: XS–3XL (35, 55, 580, 99: XS–4XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Haines 023946 
Haines Lady 023947
Een warm, gemakkelijk te dragen gebreid fleecejack met delen van softshell, 
drie zakken aan de buitenzijde met een ritssluiting en twee grote binnenzakken. 
De mouwen zijn afgewerkt met elastische manchetten met duimgaten en een 
opvouwbare reflecterende band. Voorzien van een eenvoudig te verwijderen label 
voor re-branding.

Kwaliteit: Shell 1 breisel: 100% polyester. Shell 2: 100% polyester. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Classic Softshell Jacket 0200910 
Classic Softshell Jacket Lady 0200915
Het Classic Softshell Jacket is een 3-laagse softshell jas van gerecycled polyester. 

Ton sur ton omgekeerde rits middenvoor en voorzien van 2 zijzakken en borstzak 

met rits en 2 binnenzakken. De boord en mouwen zijn afgewerkt met een elastische 

band. 

Kwaliteit: 96% gerecycled polyester, 4% spandex. Waterdichtheid 3000mm / 

ademend: 1000 MVP. 

Maten: XS-3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 99: XS-5XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 (580, 99: XS/34-3XL/46)
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Classic Softshell Hoody 0200912 
Classic Softshell Hoody Lady 0200917
De Classic Softshell Hoody is een 3-laagse softshell jas met afneembare capuchon 

van gerecycled polyester. Ton sur ton omgekeerde rits middenvoor en voorzien van 

2 zijzakken en borstzak met rits en 2 binnenzakken. Elastische band in de boord en 

verstelbare manchetten met klittenband onderaan de mouw. 

Kwaliteit: 96% gerecycled polyester, 4% spandex. Waterdichtheid 3000mm / 

ademend: 1000 MVP. 

Maten: XS-3XL (35, 55: XS-4XL) (580, 99: XS-5XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 (580, 99: XS/34-3XL/46)
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Classic Softshell Vest 0200911 
Classic Softshell Vest Lady 0200916
Het Classic Softshell Vest is een 3-laagse softshell vest van gerecycled polyester. Ton 

sur ton omgekeerde rits middenvoor en voorzien van 2 zijzakken en borstzak met rits 

en 2 binnenzakken. De boord en mouwen zijn afgewerkt met een elastische band. 

Kwaliteit: 96% gerecycled polyester, 4% spandex. Waterdichtheid 3000mm / 

ademend: 1000 MVP. 

Maten: XS-3XL (00, 35, 55: XS-4XL) (580, 99: XS-5XL)

Maten Dames: XS/34-XXL/44 (580, 99: XS/34-3XL/46)
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Padded Softshell Vest 020958 
Padded Softshell Vest Lady 020959
Een modern gesneden, gewatteerde softshell bodywarmer. De bodywarmer is 
voorzien van drie zakken met omgekeerde SBS-ritsen en één binnenzak. De 
bodywarmer heeft een zwarte voering en is gemakkelijk te veredelen dankzij de 
borduurrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 85% polyester, 15% spandex gelamineerd met 100% polyester 

fleece. Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 1000 MVP. 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34–XXL/44

Padded Hoody Softshell 020952 
Padded Hoody Softshell Lady 020953
Een modern gesneden, gewatteerd softshell jack met capuchon. Dit jack is voorzien 
van drie buitenzakken met omgekeerde SBS-ritsen en één binnenzak. Het heeft 
een zwarte voering en is gemakkelijk te veredelen dankzij de borduurrits aan de 
binnenzijde.

Kwaliteit: 85% polyester, 15% spandex gelamineerd met 100% polyester 

fleece. Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 1000 MVP. 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Padded Softshell 0200954 
Padded Softshell Lady 0200957
Een modern gesneden, gewatteerd softshell jack. Dit jack is voorzien van drie buiten-
zakken met omgekeerde SBS-ritsen en één binnenzak. Het heeft een zwarte voering 
en is gemakkelijk te veredelen dankzij de borduurrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 85% polyester, 15% spandex gelamineerd met 100% polyester 

fleece. Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 1000 MVP. 
Gewicht: 315 g/m2 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Grayland 020980 
Grayland Ladies 020981
Comfortabel, gewatteerd softshell jack met moderne uitstraling. Het jack heeft 
een afneembare en verstelbare capuchon en voorgevormde mouwen voor meer 
bewegingsvrijheid. Dit jack biedt voldoende opbergruimte met vier buitenzakken met 
waterdichte ritsen en twee binnenzakken waarvan één met rits en één met mesh. De 
manchetten zijn met klittenband verstelbaar. Het jack heeft een reflecterend detail op 
de rug, een zwarte voering en een borduurrits om het veredelen te vereenvoudigen.

Kwaliteit: 100% polyester met TPU-membraan, gelamineerd met 100% poly-

esterfleece. Waterdichtheid: 10000mm / ademend: 5000 MVP. 
Maten: XS-4XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Milford Jacket 020927 
Milford Jacket Ladies 020928
Hoge kwaliteit 3-laags softshell voor degene die op zoek is naar nét dat beetje extra. 
Deze hoogwaardige softshell met afneembare capuchon en reflecterende details 
biedt bescherming tegen regen en blijft ademend . De jas is professioneel afgewerkt 
met klittenband bij de mouwen, ton sur ton ritsen en diverse handige zakken met en 
zonder rits. De Milford is een mooie jas met een professionele, tijdloze uitstraling die 
perfect past in het klimaat van de Benelux.

Kwaliteit: Shell: 96% polyester, 4% spandex / voering: 100% polyester. Water-
dichtheid: 3000mm / ademend: 3000 MVP. 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS-3XL (580, 99: XS-4XL)
Maten Dames: S/36-XXL/44 (580, 99: S/36-3XL/46)

Sanders  010177 
Sparta  010179
Uitgebreide, gevoerde softshell jas die bescherming biedt tegen wind en regen. 
De 2-laags softshell is voorzien van diverse zakken met rits, waaronder twee 
steekzakken, twee borstzakken, een zak op de mouw en twee binnenzakken. Verder 
is de jas uitgerust met ritsen en klittenband onderaan de mouwen, trekkoord in de 
boord en een afneembare capuchon voor een optimaal draagcomfort. De jas is 
gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenkant.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester met PU coating / voering: 100% polyester / 
wattering: 100% polyester. Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 
5000 MVP. 

Maten: S–XXL (99: S–4XL)
Maten Dames: S/36-XL/42 (99: S/36–3XL/46)
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Basic Rain Jacket 020929
Basic, unisex regenjas met getapete naden en PU coating. De jas is voorzien van  
1 zak en kan opgeborgen worden in een tasje met lus waarmee deze gemakkelijk te 
bevestigen is aan een riem of tas. Het opbergtasje is bedrukbaar waarmee het mooi 
aansluitbaar is op de huisstijl. De jas is zeer gunstig geprijsd en een mooie toevoeging 
aan iedere outfit.

Kwaliteit: 100% polyester 210T met PU coating. Waterdichtheid: 3000mm. 
Maten: XS/S-3XL/4XL

Classic Rain Jacket 020939
Klassieke halflange regenjas voorzien van metalen drukknopen voor een unieke 
uitstraling. De jas is uitgerust met een verstelbare capuchon en twee zakken aan de 
voorzijde. Verder is er gedacht aan de ademendheid door de metalen ventilatiegaten 
onder de armen. De getapete naden dragen bij aan de bescherming tegen wind en 
water.

Kwaliteit: 100% polyester met polyurethane. Waterdichtheid: 8000mm. 
Gewicht: 136 g/m2 
Maten: XS/S–3XL/4XL
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Willmar 0200964 
Willmar Lady 0200965
Functioneel reflecterend windjack met capuchon. Dit jack heeft een bird’s eye-voering 

in de capuchon en bij de oksel voor meer comfort en ademend vermogen. Voorzien 

van 2 zijzakken en borstzak met rits en 2 binnenzakken. Afgewerkt met contrastband 

rond de capuchon, onderboord en mouwen. 

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 135 g/m2 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Hardy 020961
Modern windjack met opvallende contrasterende details bij de ritsen, capuchon 
en onderaan de mouwen. De jas is zorgvuldig afgewerkt met metallic-look ritsen, 
mesh-voering en elastisch tape onderaan de mouwen. Dit lichtgewicht windjack zorgt 
voor een mooie, verzorgde uitstraling in weer en wind.

Kwaliteit: 100% polyester met transparante coating. 
Maten: XS–3XL

Hardy Reflective 020964
Opvallend, reflecterend windjack met contrasterende details bij de ritsen, capuchon 
en onderaan de mouwen. De jas is zorgvuldig afgewerkt met metallic-look ritsen, 
mesh-voering en elastisch tape onderaan de mouwen. Dit lichtgewicht windjack zorgt 
voor optimale zichtbaarheid met een reflective index van 250.

Kwaliteit: 100% polyester met transparante coating. Reflective index: 250. 
Maten: XS–3XL

Key West 020956
Moderne, unisex jas met PU coating voor bescherming tegen wind en water. De jas 
heeft een eigentijdse uitstraling dankzij de moderne pasvorm en het hedendaagse 
design met contrasterende elementen aan de binnenkant van de mouw, onderaan en 
in de kraag. De jas is voorzien van twee steekzakken met rits en een binnenzak. De 
jas is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 100% nylon-taslan 196T met PU coating / voering: mesh.   
Waterdichtheid: 3000mm / ademend: 3000 MVP. 

Maten: XS–3XL
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Webster 020936
Sportieve, waterproof, unisex jas hoogwaardig afgewerkt met getapete naden en  
2 zakken met rits aan de voorzijde. De jas is gemakkelijk te verstellen met klitteband 
onderaan de mouwen en een trekkoord in de capuchon. De jas biedt veel ruimte voor 
bedrukking en is dankzij de commerciële kleuren zeer breed inzetbaar.

Kwaliteit: 100% polyester met TPU coating. Waterdichtheid 3000mm.
Maten: XS-3XL 
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Classic Shell Jacket 0200923 
Classic Shell Jacket Lady 0200924
Zeer functioneel en gedetailleerd shelljack gemaakt van 100% gerecycled polyester. 

Voorzien van 2 zijzakken met waterdichte ritsen en 2 binnenzakken. Het jack heeft 

een oprolbare capuchon met trekkoord, met klittenband verstelbare manchetten, een 

trekkoord in de zoom en getapete naden.  

Kwaliteit: 100% gerecycled polyester. Waterdichtheid 3000mm / ademend: 

800 MVP. 

Maten: XS-4XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Stafford 020901
Sportieve unisex jas met een moderne pasvorm. De jas is professioneel afgewerkt 
met waterproof ritsen op de voorzijde en bij de steekzakken. Verder is de jas 
afgewerkt met een trekkoord aan de achterzijde voor een betere pasvorm. De jas is 
ook voorzien van twee borstzakken met rits, ventilerende panelen onder de armen en 
een binnenzak met rits. De jas is ideaal te dragen tijdens diverse buitenactiviteiten.

Kwaliteit: 92% polyester, 8% spandex met TPU coating / voering: mesh. 
Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 3000 MVP.

Maten: XS-3XL

Waco 020923 
Waco Ladies 020924
Moderne, functionele shell jas met diverse handige details. De jas is zorgvuldig 
afgewerkt met getapete naden, een trekkoord in de capuchon en in de boord, 
klittenband onderaan de mouwen en ventilerende panelen onder de armen. De jas 
is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde. Verder is 
de jas voorzien van waterproof ritsen op de voorzijde en bij de steekzakken, twee 
borstzakken met rits en een zak aan de binnenzijde met rits.

Kwaliteit: 100% polyester. Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 3000 MVP. 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34-3XL/46
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Newport 020969
Moderne, unisex jas met fleece voering gemaakt van hoogwaardig materiaal met PU 
coating voor bescherming tegen wind en water. De jas heeft een eigentijdse uitstraling 
dankzij de moderne pasvorm en het hedendaagse design met contrasterende 
elementen aan de binnenkant van de mouwen en onderaan de jas. De jas is voorzien 
van twee steekzakken met daaronder zakken met rits en een binnenzak met rits. De jas 
is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 100% nylon-taslan 196T met PU coating / voering 1: 100% micro 
fleece (190 g/m2 / mouwen: 60 g/m2) / voering 2: 100% polyester 210T 
/ wattering: 100% polyester. Waterdichtheid: 3000mm / ademend: 
3000 MVP. 

Maten: XS–3XL

Bomber 020955
Klassiek bomber jack met originele oranje binnenvoering. Het jack heeft een 
comfortabele pasvorm, twee steekzakken met drukknoop, een zak op de mouw 
met rits en een binnenzak met rits. De jas is verder afgewerkt met elastisch rib in 
de kraag, boord en onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De PU 
coating zorgt ervoor dat de jas bescherming biedt bij wisselvallig weer.

Kwaliteit: 100% polyester, 200D Oxford. 
Maten: XS–3XL

Weston 020989
Eigentijdse, gewatteerde bodywarmer met reflecterende details voor een extra 
opvallende uitstraling. De bodywarmer is professioneel afgewerkt met ritsen voorop 
en bij de steekzakken. Verder is de jas voorzien van een binnenzak met rits en 
reflecterende zipper pullers. De bodywarmer is gemakkelijk te veredelen dankzij de 
borduurrits aan de binnenkant.

Kwaliteit: 100% polyester, 240T Pongee met AC coating. 
Maten: XS–3XL
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Seabrook 020937 
Seabrook Ladies 020938
Opvallende, lichtgewicht jas met rits die tot en met de capuchon dicht kan. De jas 
is uitgerust met opvallende contrasterende strepen die langs de rits lopen voor een 
unieke, opvallende uitstraling. De jas is gemaakt van hoogwaardig ripstop polyester 
met PU coating ter bescherming bij regenachtig weer. De jas is gemakkelijk te 
veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 100% nylon ripstop met PU coating / voering: mesh. Waterdichtheid: 
600mm. 

Gewicht: 82 g/m2 
Maten: S–XXL
Maten Dames: S/36-XL/42

Arock 020903
Luchtige jas met dunne voering en eigentijdse uitstraling door de afwerking met 
duurzame metalen ritsen en drukknopen. De jas is voorzien van een capuchon die kan 
worden weggestopt in de kraag. De zakken op de borst, voorzijde, mouw en aan de 
binnenzijde zorgen voor voldoende opbergruimte. De jas is gemakkelijk te veredelen 
dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde. Kortom, de ideale tussenjas. 

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen T/C twill. 
Gewicht: 245 g/m2 
Maten: XS-3XL
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Custer 020933 
Custer Ladies 020934
Opvallende licht gewatteerde jas met reflecterende print op de voorzijde. De jas 
is professioneel afgewerkt met een verborgen zak op de mouw met rits, twee 
binnenzakken met rits en twee steekzakken met rits. Deze jas is een mooie en 
comfortabele blikvanger, ideaal te dragen als het buiten donkerder wordt.

Kwaliteit: 100% polyester. 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34-3XL/46

Utah Vest 020940 
Utah Vest Ladies 020941
Een licht gewatteerde bodywarmer met moderne snit en grote reflecterende vlakken 
voor extra zichtbaarheid. De bodywarmer heeft een volledig deelbare, waterdichte 
rits, twee zijzakken met ritssluiting, een verborgen borstzak en twee binnenzakken. 
Verder is deze afgewerkt met een doorvoer voor een koptelefoon en een eenvoudig 
te verwijderen label.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester, 100% polyester, met reflecterende 
coating. 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44

Utah Jacket 020942 
Utah Jacket Ladies 020943
Een licht gewatteerd jack met moderne snit. Kleur 949 heeft grote reflecterende 
vlakken voor extra zichtbaarheid. De rits aan de voorzijde en de twee zijzakken zijn 
waterdicht. Verder is deze afgewerkt met een doorvoer voor een koptelefoon en een 
eenvoudig te verwijderen label.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester, 100% polyester, met reflecterende 
coating. 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Idaho Vest 0200974 
Idaho Vest Lady 0200975
Een warm en toch lichtgewicht vest met donsachtige vulling gemaakt van 

100% gerecycled polyamide. Voorzien van 2 zijzakken en borstzak met rits en 2 

binnenzakken. De boord en armgaten zijn afgewerkt met een elastische band. 

Het damesmodel heeft een afneembare capuchon. Afgewerkt met doorvoer voor 

koptelefoon, ophanglusje in de nek en zipperpuller in een contrasterende kleur. 

Kwaliteit: 100% gerecycled polyamide. 

Maten: XS-4XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Idaho 0200976 
Idaho Lady 0200977
Een warm en toch lichtgewicht jack met donsachtige vulling gemaakt van 

100% gerecycled polyamide. Voorzien van 2 zijzakken en borstzak met rits en 2 

binnenzakken. De boord en mouwen zijn afgewerkt met een elastische band. Het 

jack heeft een afneembare capuchon. Afgewerkt met doorvoer voor koptelefoon, 

ophanglusje in de nek en zipperpuller in een contrasterende kleur. 

Kwaliteit: 100% gerecycled polyamide. 

Maten: XS-4XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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Hudson Vest 020974 
Hudson Vest Ladies 020975
Moderne bodywarmer gevoerd met imitatie dons voor een aangenaam warm gevoel. 
De bodywarmer is voorzien een rits aan de voorzijde, twee steekzakken met rits, een 
borstzak met rits en 2 binnenzakken. Verder is de bodywarmer behandeld met een 
AC coating voor bescherming tegen wind en regen. De bodywarmer is zeer breed 
inzetbaar dankzij het eigentijdse design en de moderne pasvorm.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester / voering: 100% polyester / wattering: 100% 
polyester. 

Maten: XS–3XL (580, 99: XS-4XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44

Hudson 020976 
Hudson Ladies 020977
Moderne jas gevoerd met imitatie dons voor een aangenaam warm gevoel. De jas is 
voorzien van een afneembare capuchon, rits aan de voorzijde, twee steekzakken met 
rits, een borstzak met rits en 2 binnenzakken. Verder is de jas voorzien van een AC 
coating voor bescherming tegen wind en regen. De jas is zeer breed inzetbaar dankzij 
het eigentijdse design en de moderne pasvorm.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester / voering: 100% polyester / wattering: 100% 
polyester. 

Maten: XS–3XL (580, 99: XS-4XL)
Maten Dames: XS/34–XXL/44

Lemont 020918 
Lemont Ladies 020919
Opvallende gewatteerde jas met eigentijds design en een moderne pasvorm. De 
jas is zorgvuldig afgewerkt met elastiek in de boord en onderaan de mouwen, 
zijpanelen van softshell, necktape en ritsen. De jas is voorzien van twee steekzakken 
met rits, een borstzak met rits en binnenzakken. Deze moderne jas zorgt voor een 
professionele en eigentijdse uitstraling. Ideaal voor degene die op subtiele wijze op 
wil vallen.

Kwaliteit: Shell 1: 100% polyester / shell 2: 96% polyester, 4% spandex / 
voering: 100% polyester / wattering: 100% polyester. 

Maten: S–XXL
Maten Dames: XS/34–XXL/44



103Jackets & Vests

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER



104 Jackets & Vests

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER



105Jackets & Vests

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

WP 5000

MVP 3000

580

945

949

949

REFLECTIVE INDEX: 250

WP 5000

MVP 3000

945580 99

Colorado 020931 
Colorado Ladies 020932
Gewatteerde winterjas voor een aangenaam warm gevoel, ook tijdens de koudere 
dagen. De waterafstotende rits in de zakken aan de voorzijde en op de borst dragen 
bij aan de bescherming tegen water en wind. Verder is de jas voorzien van twee 
ruime mesh binnenzakken, trekkoord bij de middel en rib onderaan de binnenzijde 
van de mouw. De jas is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de 
binnenzijde. Kortom, een ideale jas voor als het buiten kouder wordt.

Kwaliteit: 100% polyester 50D rib-stop met TPU film, schouder: 
  100% polyester met TPU coating 50D*50D.
 Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 3000 MVP. 
Maten: XS-3XL
Maten Dames: XS/34-XXL/44

Dumas 020998 
Dumas Ladies 020999
Een warme gewatteerde jas afgestemd op koude en donkere omstandigheden. Zo 
heeft de jas reflecterende eigenschappen en waterdichte SBS-ritsen op de borst- en 
voorzakken. Verder is de jas afgewerkt met een afneembare, verstelbare capuchon 
en twee grote mesh binnenzakken. Het herenmodel heeft een trekkoord in de 
zoom terwijl dit bij het damesmodel in de taille zit. De manchetten zijn verstelbaar 
met klittenband en hebben een 2x2 rib in de mouw. Twee borduurritsen maken het 
veredelen van de jas eenvoudig.

Kwaliteit: 100% polyester + TPU-coating 50D*50D, 100% polyester met 
reflecterende coating. Waterdichtheid: 5000mm / ademend:  
3000 MVP.  

Maten: XS–3XL
Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Creston 020913
Hoogwaardige, gevoerde parka die bescherming biedt tegen wind en water. 
De parka is afgewerkt met een zachte voering in de capuchon en quilt voering op het 
lijf voor een optimaal draagcomfort. Daarnaast is de jas afgewerkt met verstelbare 
manchetten, een handige oplossing voor de koptelefoon en een trekkoord in de 
zoom. De borstzak met rits, twee zakken aan de voorzijde met magneten en een 
binnenzak met rits bieden voldoende opbergruimte. De jas is gemakkelijk te veredelen 
dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 100% nylon-taslan full dull 70D*320D met PU coating.  
Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 3000 MVP. 

Maten:  XS-3XL

Lindy 020985
Een gewatteerde damesparka die bescherming biedt tegen wind en water. De 
parka is afgewerkt met een afneembare en verstelbare capuchon gevoerd met 
een zachte teddystof, een gewatteerde binnenkant en een trekkoord in de taille en 
zoom. De borstzak met ritssluiting, twee voorzakken met een magneetsluiting, twee 
binnenzakken met rits en twee mesh binnenzakken bieden voldoende opbergruimte. 
De manchetten zijn verstelbaar met klittenband en hebben een 2x2 rib in de mouw. 
De parka heeft een doorvoer voor een koptelefoon en is dankzij de borduurrits 
eenvoudig te veredelen. De stijl van deze parka sluit perfect aan bij de Creston of de 
Eskie.

Kwaliteit: 100% nylon; full dull taslon; 70D*320D + PU transparante coating. 
Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 3000 MVP.

Maten: XS/34-XXL/44
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Kingslake 020970 
Kingslake Ladies 020972
Moderne, gevoerde jas die bescherming biedt tegen wind en water. De jas heeft 
een moderne pasvorm voor een aangenaam draagcomfort. De jas is zorgvuldig 
afgewerkt met ritsen, een trekkoord in de boord en bij de capuchon, verborgen 
boord in de mouw en klittenband op de mouw. De jas is voorzien van diverse 
zakken, waaronder: steekzakken met rits, een borstzak met rits, een binnenzak met 
rits en mesh-binnenzakken. De jas is ideaal te dragen ter bescherming van diverse 
weersomstandigheden.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester met PU coating / voering: 100% polyester 
/ wattering 100% polyester. Waterdichtheid: 3000mm / ademend: 
3000 MVP. 

Maten: XS–3XL
Maten Dames: XS/34–XXL/44   

Malamute 020997
Warme, unisex parka speciaal ontworpen voor een winters klimaat. De jas is voorzien 
van diverse zakken, waaronder: multifunctionele zakken aan de voorzijde, diverse 
binnenzakken en een uitgebreide borstzak. De imitatie bontkraag en capuchon zijn 
afneembaar zodat de jas perfect kan worden afgestemd op de activiteit waarvoor 
deze nodig is. De jas is professioneel afgewerkt met een dubbel-deelbare rits, 
trekkoord bij de middel, fleecevoering in de kraag en 1x1 rib onderaan de mouwen 
voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: Shell: nylon-taslan 189 T met PU coating / voering: 100% polyester 
/ wattering: 100% polyester. Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 
3000 MPV. 

Maten: XXS–3XL



109Jackets & Vests

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

99

WP 5000

MVP 3000

Eskie 020996
Een zwaar gewatteerde, unisex parka in expeditie-stijl. De parka is voorzien van 
een afneembare en verstelbare capuchon, voorgevormde mouwen voor meer 
bewegingsvrijheid en een trekkoord in de taille en in de zoom. De manchetten zijn 
verstelbaar met klittenband en hebben een 2x2 rib in de mouw. Verder biedt de parka 
genoeg opbergruimte met vier buitenzakken met waterdichte ritsen, twee buiten-
zakken met magneetsluiting, een verborgen veiligheidszak met een doorvoer voor 
een koptelefoon aan de binnenzijde van de sluiting, twee binnenzakken met een rits 
en twee binnenzakken van mesh. De borduurrits vereenvoudigt het veredelen van de 
parka.

Kwaliteit: 100% nylon; full dull taslon; 70D*320D   + PU transparante coating. 
Waterdichtheid: 5000mm / ademend: 3000 MVP. 

Maten:  XS–3XL
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Basic-T Junior 029032
Modern, lichtgewicht T-shirt voor kinderen met comfortabele pasvorm. Zeer breed 
inzetbaar als basis T-shirt in tal van doelgroepen en zeer aantrekkelijk geprijsd. De 
behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad 
aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 
katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 145 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Classic OC-T Junior 029362
Een eigentijdse versie van het klassieke T-shirt, uitgevoerd in 100% biologisch katoen. 
Het shirt heeft een dubbele 1x1 rib boord. Verstevigde necktape en schoudernaden. 
Het neklabel is eenvoudig te verwijderen voor het opnieuw labelen. Het kledingstuk is 
voorgekrompen en met enzymen behandeld. 

Kwaliteit: 100% biologisch katoen.  
Gewicht: 160 g/m2  
Maten:  90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 
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Basic Active-T Junior 029037
Sportief basis T-shirt met een moderne pasvorm voor kinderen. Het T-shirt is 
zorgvuldig afgewerkt met zijnaden, necktape en een gemakkelijk te verwijderen label. 
Daarnaast is het T-shirt ingeverfd door middel van Spun Dyed, een milieuvriendelijke 
methode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. Het T-shirt 
is een gegarandeerde bestseller dankzij het merkloze ontwerp, de sterke prijs-/
kwaliteitverhouding en de duurzame verfmethode.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 
Gewicht: 135 g/m2 
Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Neon-T Junior 029347
Opvallend T-shirt in neon wit voor kinderen. Het T-shirt is hoogwaardig afgewerkt 
met necktape, zijnaden en stretch rib in de kraag. De behandeling met softener zorgt 
ervoor dat het T-shirt zacht aanvoelt.  

Kwaliteit: 100% polyester (voelt aan als katoen). 
Gewicht: 160 g/m2 
Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Ice-T Kids 029332
Sportief, luchtig T-shirt voor kinderen gemaakt van ademend materiaal voor een 
optimaal draagcomfort, ook tijdens de meest intensieve inspanningen. Het T-shirt 
is professioneel afgewerkt met necktape en aparte panelen op de schouders. De 
behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad 
aanvoelt. 

Kwaliteit: 100% polyester. 
Gewicht: 150 g/m2 
Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Basic Polo S/S Junior 028232
Aantrekkelijke junior basis polo, uitermate geschikt voor alledaags gebruik. De polo 
is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, ton sur ton knopen, zijsplitjes en 
necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de polo zacht aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 190 g/m2  
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Polo L/S Junior 028233
Aantrekkelijke junior basis polo met lange mouwen, uitermate geschikt voor alledaags 
gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, ton sur ton 
knopen, zijsplitjes en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de polo 
zacht aanvoelt. 

Kwaliteit: 100% katoen. 
Gewicht: 190 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Basic Roundneck Junior 021020
Aantrekkelijke ronde hals sweater met een comfortabele pasvorm voor kinderen. De 
sweater is professioneel afgewerkt met necktape en 1x1 stretch rib in de boord, bij 
de kraag en onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De stof is van 
hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief 
wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. 

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Basic Cardigan Junior 021028
Modern vest zonder capuchon met een verzorgde uitstraling voor kinderen. Het vest 
is gemaakt van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook 
bij intensief wassen. Het vest is afgewerkt met steekzakken, een doorvoer voor de 
koptelefoon en ritsen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht 
aanvoelt. 

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 
katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

ZONDER KOORD IN 
CAPUCHON IN VERBAND 

MET REGELGEVING 
VEILIGHEID!

Basic Hoody Junior 021021
Moderne sweater met capuchon voor kinderen verkrijgbaar in diverse commerciële 
kleuren. De sweater is hoogwaardig afgewerkt met een doorvoer voor een koptele-
foon, necktape en 1x1 stretch rib in de boord en onderaan de mouwen. De stof is 
van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief 
wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. De 
sweater is niet voorzien van een trekkoord in verband met de veiligheids regelgeving.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Pants Junior 021027
Comfortabele sweatpants met handige steekzakken voor kinderen. De sweatpants 
heeft een zeer prettig draagcomfort dankzij het trekkoord bij de middel en het elastiek 
in de broekspijpen. De stof is van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit 
die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat 
de sweatpants zacht aanvoelt. De sweatpants is een mooie en vooral comfortabele 
toevoeging aan het Basic-Sweat-programma.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Basic Active Half Zip Junior 021072
Spun dyed sweater met halve rits voor kinderen. De sweater is hoogwaardig 

afgewerkt met ton sur ton ritssluiting, zak met rits op de mouw, visgraat necktape 

en rib in de boord en onderaan de mouwen. De sweater is ingeverfd door middel 

van Spun Dyed, een milieuvriendelijke methode waarbij minder water, stroom en 

chemicaliën worden verbruikt.  

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Basic Active Cardigan Junior 021068
Spun dyed cardigan met ritssluiting voor kinderen. Deze cardigan heeft een ton sur 
ton ritssluiting en twee voorzakken afsluitbaar met rits. De cardigan is afgewerkt met 
een visgraat necktape en ribboorden aan de mouw en zoom in dezelfde stof. Inclusief 
een doorvoer voor koptelefoon en een eenvoudig te verwijderen label.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Active Hoody Junior 021067
Spun dyed sweater met capuchon en buidelzak voor kinderen. Afgewerkt met 
een visgraat necktape, boorden aan de mouw en de zoom van dezelfde stof, een 
doorvoer voor koptelefoon en een eenvoudig te verwijderen label. De sweater is niet 
voorzien van een trekkoord in de capuchon voor betere kinderveiligheid. 

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Active Pants Junior 021069
Spun dyed sweatpants voor kinderen. De sweatpants is voorzien van twee 
voorzakken en elastische uiteinden aan de pijp. Maat 90/100 is niet voorzien van een 
trekkoord voor betere kinderveiligheid. Het label is gemakkelijk te verwijderen.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 
Gewicht: 280 g/m2 
Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Basic Active Shorts Junior 022055
Spun dye kwaliteit tegen basisprijzen! Junior short van een soepele interlock gebreide 
kwaliteit. Voorzien van twee voorzakken. Elastiek en trekkoord in taille. Een eenvoudig 
te verwijderen label voor re-branding.

Kwaliteit: 100% spun dyed polyester. 
Gewicht: 135 g/m2

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Willmar Junior 0200963
Functioneel reflecterend windjack met afneembare capuchon voor betere 

kinderveiligheid. Dit jack heeft een bird’s eye-voering in de capuchon en bij de oksel 

voor meer comfort en ademend vermogen. Voorzien van 2 zijzakken met rits en 2 

binnenzakken. Afgewerkt met contrastband rond de capuchon, boord en mouwen. 

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 135 g/m2 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Classic Softshell Jacket Junior 0200909
De Classic Softshell Jacket is een 3-laagse softshell jas met afneembare capuchon 

van gerecycled polyester. Ton sur ton omgekeerde rits middenvoor en voorzien van 

2 zijzakken en borstzak met rits en 2 binnenzakken. Elastische band in de boord en 

onderaan de mouw. 

Kwaliteit: 96% gerecycled polyester, 4% spandex. Waterdichtheid 3000mm / 

ademend: 1000 MVP. 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Hudson Junior 020905
Moderne jas gevoerd met imitatie dons voor een aangenaam warm gevoel voor 
kinderen. De jas is voorzien van een afneembare capuchon, rits aan de voorzijde, 
twee steekzakken met rits, een borstzak met rits en 2 binnenzakken. Verder is de jas 
voorzien van een AC coating voor bescherming tegen wind en regen. 

Kwaliteit: Shell: 100% polyester / voering: 100% polyester / wattering: 100% 
polyester. 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Idaho Junior 0200905
Een warm en toch lichtgewicht jack met donsachtige vulling gemaakt van 

100% gerecycled polyamide. Voorzien van 2 zijzakken en borstzak met rits en 2 

binnenzakken. De boord en mouwen zijn afgewerkt met een elastische band. Het 

jack heeft een afneembare capuchon. Afgewerkt met doorvoor voor koptelefoon, 

ophanglusje in de nek en zipperpuller in een contrasterende kleur. 

Kwaliteit: 100% gerecycled polyamide. 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Davis Kids 024036
Klassieke cap gemaakt van katoenen twill voor kinderen voor optimaal draagcomfort 
en duurzaamheid. De verdeling van 6 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte 
voor borduring. De pet is gemakkelijk te verstellen middels de metalen gesp aan 
de achterzijde. Verder is de pet voorzien van contrasterende details voor een extra 
onderscheidende uitstraling. 

Kwaliteit: 100% twill katoen. 
Maten: One Size
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Basic Backpack 040161
Opvallende, duo kleur rugzak voor extra herkenbaarheid. De tas heeft een hoofd 
compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een mesh zak aan de 
zijkant voor bijvoorbeeld een flesje. Afmetingen en volume: 29x18x42cm ≈ 21L.

Kwaliteit:        600D polyester

Basic Backpack Reflective 040164
Opvallende, reflecterende rugzak voor extra zichtbaarheid. De tas heeft een hoofd 
compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een mesh zak aan de 
zijkant voor bijvoorbeeld een flesje. Afmetingen en volume: 29x18x42cm ≈ 21 L

Kwaliteit: 600D polyester met reflecterende PU coating. Reflective index: 250. 
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Smart Backpack 040163
Kleinere, duo kleur rugzak voor extra herkenbaarheid. De tas heeft een hoofd 
compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en twee mesh zakken aan 
de zijkant voor bijvoorbeeld een flesje. Afmetingen en volume: 48x35.5cm ≈ 10 L

Kwaliteit: 600D polyester.

Smart Backpack Reflective 040165
Opvallende, reflecterende rugzak voor extra zichtbaarheid. De tas heeft een hoofd 
compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een handige oplossing 
voor een koptelefoon. Afmetingen en volume: 48x35,5cm ≈ 10 L

Kwaliteit: 100% polyester. Reflective index: 250. 

Basic Bag 040162
Ruime, duo kleur sporttas voor extra herkenbaarheid. De tas heeft een hoofd 
compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een mesh zak aan de 
zijkant voor bijvoorbeeld een flesje. Afmetingen en volume: 50x30x25cm ≈ 35 L

Kwaliteit: 600D polyester. 
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Backpack II 040207
Functionele rugzak met diverse verstel mogelijkheden voor een optimaal 
draagcomfort. De rugzak is professioneel afgewerkt met reflecterende piping, een 
opvallende rits op de voorzijde en een stevig handvat aan de bovenkant. De rugzak is 
ideaal als toevoeging aan iedere outfit. Afmetingen en volume: 46x28x13cm ≈ 16 L

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Sportbag 040208
Functionele sporttas met diverse verstel mogelijkheden voor een optimaal 
draagcomfort. De tas is professioneel afgewerkt met reflecterende piping, een 
afneembare draagband, apart vak voor schoenen en een aparte zak met rits aan de 
voorzijde. Afmetingen en volume: 54x30x27cm ≈ 41 L

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Backpack 040103
Klassieke rugzak met diverse compartimenten en diverse verstelbare banden voor 
een optimaal draagcomfort. De tas is verder voorzien van een geheim vak op de rug 
voor het opbergen van bijvoorbeeld een telefoon en een verstelbare band die om de 
middel geklikt kan worden voor extra ondersteuning. De tas is ideaal te gebruiken 
voor zeer uiteenlopende activiteiten dankzij de diverse compartimenten en het hoge 
draagcomfort. Afmetingen en volume: 33x42x17cm ≈ 23 L

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 
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2-in-1 bag 42L 040235
Duurzame, 2-in-1 tas met een innovatief ontwerp. De tas is gemaakt van 
hoogwaardig materiaal met waterafstotende eigenschappen. De tas is perfect te 
gebruiken als schoudertas of als rugzak. De tas biedt voldoende mogelijkheid tot 
veredeling. De tas is perfect voor degene die op zoek is naar duurzame artikelen die 
echt in het oog springen. Afmetingen en volume: 51cm, ø 33cm ≈ 42 L

Kwaliteit: Shell: PVC tarpaulin / onderkant en zijkanten: polyester. 

2-in-1 bag 75 L 040236
Duurzame, 2-in-1 tas met een innovatief ontwerp. De tas is gemaakt van 
hoogwaardig materiaal met waterafstotende eigenschappen. De tas is perfect te 
gebruiken als schoudertas of als rugzak. De tas biedt voldoende mogelijkheid tot 
veredeling. De tas is perfect voor degene die op zoek is naar duurzame artikelen die 
echt in het oog springen. Afmetingen en volume: 66cm, ø 38cm ≈ 75 L

Kwaliteit: Shell: PVC tarpaulin / onderkant en zijkanten: polyester. 
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Street Backpack 040223
Moderne rugzak met verstelbare schouderbanden voor een optimaal draagcomfort. 
De rugzak is zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers 
en diverse compartimenten waaronder een verborgen vak op de achterkant om 
kostbare spullen in op te bergen. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de 
professionele uitstraling en diverse opbergmogelijkheden. Afmetingen en volume: 
29,5x45,5x12cm ≈ 16 L

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 
onderkant: 1680D polyester.

Roll-Up Backpack 040220
Moderne rugzak, gemakkelijk aan te passen naar het benodigde volume. De rugzak 
heeft verstelbare schouderbanden voor een optimaal draagcomfort. De rugzak 
is zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers en diverse 
compartimenten waaronder een verborgen vak op de achterkant om kostbare spullen 
in op te bergen. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de professionele 
uitstraling en diverse opbergmogelijkheden. Afmetingen en volume: 29x42x15cm ≈ 
18 L

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 
onderkant: 1680D polyester. 

City Backpack 040224
Moderne rugzak met verstelbare schouderbanden voor een optimaal draagcomfort. 
De rugzak is zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers 
en diverse compartimenten waaronder een verborgen vak op de achterkant om 
kostbare spullen in op te bergen. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de 
professionele uitstraling en diverse opbergmogelijkheden. Afmetingen en volume: 
34,5x47x15,5cm ≈ 25 L

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 
onderkant: 1680D polyester. 
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Laptop Bag 040221
Ruime, klassieke laptoptas met voldoende ruimte voor onder andere een 15” 
laptop, brochures, gadgets en andere zaken die nodig zijn gedurende de dag. De 
tas is zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers en diverse 
compartimenten. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de professionele 
uitstraling en diverse opbergmogelijkheden. Afmetingen en volume: 42x33x9cm ≈ 
12,5 L

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 
onderkant: 1680D polyester.

Weekend Duffle 040222
Ruime, klassieke weekendtas met afneembare schouderband. De tas is zorgvuldig 
afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers en diverse compartimenten. 
De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de professionele uitstraling en diverse 
opbergmogelijkheden. Afmetingen en volume: 57x43x21cm ≈ 51,5 L

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 
onderkant: 1680D polyester. 
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Melange Backpack 040302
Een moderne city style backpack. De tas heeft een hoofdcompartiment dat 
wordt afgesloten met een trekkoord en een vak aan de buitenzijde afsluitbaar met 
SBS-ritssluiting. Het hoofdcompartiment kan worden afgesloten met twee banden 
om je spullen op z’n plek te houden.  Open zijvak biedt extra opbergruimte. Licht 
gevoerde en verstelbare schouderbanden.     
Afmetingen en volume: 32x42x15cm - 20 Liter

Kwaliteit: 100% polyester, 600D met TPE.  

Melange Daypack 040301
Een stijlvolle daypack voor dagelijks gebruik. Deze tas heeft een afsluitbaar hoofd-
compartiment met SBS-ritssluiting en een voorvak. Een open zijvak biedt extra op-
bergruimte. Met een draagband en licht gewatteerde en verstelbare schouderbanden. 
Afmetingen en volume: 28x42x12cm - 12 Liter

Kwaliteit: 100% polyester, 600D met TPE.  



132 Bags

YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

95

95

Melange Computer Case 040303
Zakelijke laptoptas in een strak design. Het hoofdcompartiment is gevoerd en is 
afsluitbaar met een stevige SBS-ritssluiting. Afsluitbaar vak met SBS-rits voor het 
opbergen van belangrijke documenten. Wordt geleverd met stevige handvatten. 
Afmetingen en volume: 36x26x3cm - 3 Liter

Kwaliteit: 100% polyester, 600D met TPE.  

Melange Travel Bag 040304
Dit is de perfecte weekendtas. Deze tas heeft een groot compartiment en een 
voorvak beide afsluitbaar met een SBS-ritssluiting. Wordt geleverd met stevige 
handvatten en een verstelbare schouderband.   
Afmetingen en volume: 48x22x26cm - 24 Liter

Kwaliteit: 600D polyester met TPE. 
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Prestige Backpack 040311
Deze stijlvol ontworpen rugzak heeft een groot hoofdcompartiment en twee 
buitenzakken met SBS-ritssluiting. Een royaal stevig zijvak biedt extra opbergruimte. 
De bovenkant, onderkant en zijkanten zijn PU-gecoat voor extra stevigheid. Wordt 
geleverd met een handvat, stijlvolle gewatteerde en verstelbare schouderbanden. 
Afmetingen en volume 30x44x16cm - 18 Liter

Kwaliteit:  100% polyester, 300D met TPE den PU coating.   

Prestige Briefcase 040313
Deze stijlvol ontworpen aktetas heeft een gevoerd vak en een voorvak met 
SBS-ritssluiting. De bovenkant, onderkant en zijkanten zijn PU-gecoat voor extra 
duurzaamheid. Wordt geleverd met stijlvolle handvatten en schouderriem met 
metalen mat zilveren clips. Afmetingen en volume 39x31x9cm - 8 Liter

Kwaliteit: 100% polyester, 300D met TPE en PU coating.  

Prestige Dufflebag 040312
Deze stijlvol ontworpen duffletas heeft een groot hoofdcompartiment en een voorvak 
met SBS-ritssluiting. De bovenkant, onderkant en zijkanten zijn PU-gecoat voor 
extra stevigheid. Wordt geleverd met stijlvolle handvatten en een schouderriem met 
metalen clips. Afmetingen en volume 50x27x23cm - 28 Liter

Kwaliteit: 100% polyester, 300D met TPE den PU coating.  
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Prestige Trolley 040314
De perfecte trolley voor uw reizen, geschikt als handbagage. Deze stijlvol ontworpen 
trolley heeft een afsluitbaar gevoerd hoofdcompartiment met SBS-rits. Banden 
houden uw spullen op z’n plaats terwijl u onderweg bent. Aan de binnenzijde heeft 
de trolly een met rits afsluitbaar groot vak. Een royaal buitenvak met rits aan de 
voorkant voor snelle toegang. De twee wielen maken de trolly licht en wendbaar. De 
telescopische handgreep kan ter bescherming worden opgeborgen in een aflsluitbaar 
compartiment. De bovenkant, onderkant en zijkanten zijn PU-gecoat voor extra 
stevigheid. Wordt geleverd met een stijlvolle, met stof gevoerd handvat. Wanneer 
deze niet wordt gebruikt, kan deze worden samengevouwen om opslagruimte 
te besparen. Gewicht 1,8 kg. Afmetingen en volume inclusief wielen en handvat: 
35x54x19cm - 32 Liter.

Kwaliteit: 100% polyester, 300D met TPE en PU coating. 

Prestige Toilet Case 040315
De perfecte aanvulling op de prestige bagagelijn is deze stijlvol ontworpen toilettas. 
Deze beschikt over een compartiment met SBS-rits, een gaasvak en een stijlvol 
handvat. De bovenkant, onderkant en zijkanten zijn PU-gecoat voor extra stevigheid. 
Afmetingen en volume 25x15x9cm - 3 Liter 

Kwaliteit: 300D polyester met TPE en PU coating.     
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2.0 Daypack 040242
Lichtgewicht en flexible rugzak ideaal te gebruiken bij een actieve levenstijl. De tas is 
voorzien van drie grote compartimenten met een extra mesh zak met rits. Het derde 
compartiment zit verborgen onder de schouderband. Verder is de tas voorzien van 
o.a. functionele zakken bovenop en twee ruime mesh zakken aan de zijdes met 
elastieke banden voor het opbergen van spullen die binnen handbereik opgeborgen 
moeten worden. De tas is uitgerust met een band die om de middel bevestigd kan 
worden zodat de tas op zijn plek blijft ook tijdens meer intensieve bewegingen. 
Afgewerkt met reflecterende details voor betere zichtbaarheid. Afmetingen en volume: 
41x23x14cm – 12 L

Kwaliteit: 100% polyester 150D met PU coating.  

2.0 Backpack 040241
Functionele rugzak met een doordachte pasvorm inzetbaar voor diverse doeleinden. 
De tas is voorzien van diverse compartimenten voor het overzichtelijk opbergen van 
uw spullen. De tas is onder andere voorzien van twee grote compartimenten voor het 
veilig opbergen van bijvoorbeeld een laptop. Verder is de tas voorzien van verborgen 
zakken voor het veilig opbergen van waardevolle spullen. De tas is zo ontworpen 
dat hij gemakkelijk aan een rolkoffer bevestigd kan worden. De tas is hoogwaardig 
afgewerkt met reflecterende details voor betere zichtbaarheid.    
Afmetingen en volume: 45x23x20cm – 28 L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.  
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2.0 Travel Bag Small 040244
Klein formaat reistas, ideaal voor bijvoorbeeld een weekend weg. De tas is voorzien 
van diverse zakken en compartimenten voor het overzichtelijk opbergen van uw 
spullen. De tas is uitgerust met een stevige schouderband met een zakje voor 
bijvoorbeeld een visitekaartje. De hengsels zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden 
voor het gemakkelijk dragen van de tas. Afmeting en volume: 46x25x25cm – 29L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.  

2.0 Travel Bag Medium 040245
Medium formaat reistas met genoeg ruimte om diverse zaken in op te bergen. De tas 
is voorzien van diverse zakken en compartimenten voor het overzichtelijk opbergen 
van je spullen. De tas is uitgerust met een stevige schouderband met een zakje voor 
bijvoorbeeld een visitekaartje. De hengsels zijn gemakkelijk met elkaar te verbinden 
voor het gemakkelijk dragen van de tas. Afmeting en volume: 53x31x28cm – 46L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.
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2.0 Cooler Backpack 040243
Deze koeltas is ideaal voor het opbergen van eten en drinken. De tas is voorzien van 
een goed geïsoleerd compartiment die verkoelend werkt. Daarnaast is de tas ook 
voorzien van diverse andere zakken en compartimenten om uw spullen overzichtelijk 
op te bergen. De tas is uitgerust met een flessenopener aan de rits in het midden-
compartiment en de reflecterende details zorgen voor een goede zichtbaarheid. 
Afmeting en volume: 43,5x31x17cm – 23L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.  

2.0 Combi Bag 040250

Een tas die voor een breed scala aan toepassingen gebruikt kan worden doordat 
deze op meerdere manieren gedragen kan worden. Zo heeft de tas een handvat 
aan boven- en voorkant, maar kan het ook als rugzak gedragen worden. De 
schouderbanden zijn voorzien van twee D-ringen en een borstband voor meer 
stabiliteit onderweg. De tas bevat twee grote zijzakken met rits, waarvan één 
geïsoleerd - perfect voor koude dranken en etenswaren. Verder heeft de tas een 
grote u-vormige ritssluiting voor gemakkelijke toegang en snel inpakken. De tas 
is voorzien van een geventileerd schoenen-/handdoek vak, een bovenvak met 
ritssluiting en een sleutelhangerhaak, een verborgen veiligheidsvak achter de 
schouderbanden en een groot zijvak van mesh. Afgewerkt met reflecterende details. 
Afmetingen en volume: 54x28x34cm ≈ 51 L 

Kwaliteit: 100% polyester met PU-rug en PU-coating. 
 

Gemakkelijke toegang tot het 
geïsoleerde vak.

Borstband voor meer stabiliteit 
onderweg.

Geventileerd vak voor schoenen / 
handdoeken.
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2.0 Duffle 040246
Veelzijdige duffle bag met goede ventilerende eigenschappen, goed in te zetten als 
bijvoorbeeld sport tas. De tas is voorzien van diverse zakken en compartimenten 
voor het overzichtelijk opbergen van je spullen. Een van de compartimenten is goed 
te gebruiken om bijvoorbeeld een handoek of schoenen in op te bergen. De tas 
is uitgerust met een stevige schouderband met een zakje voor bijvoorbeeld een 
visitekaartje. Afmeting en volume: 48 x 25,5 x 28,5 – 34L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.  

2.0 Computer Bag 040248
Zakelijke laptoptas met professionele uitstraling. De tas is voorzien van meerdere 
zakken en compartimenten inclusief een gewatteerd compartiment voor het veilig 
opbergen van een laptop. De tas is afgewerkt met een schouderband met ruimte 
voor het opbergen van een visitekaartje. De tas is gemakkelijk te bevestigen aan 
bijvoorbeeld een rolkoffer. Afmeting en volume: 40x32x11cm – 14L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.  
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2.0 Tote Bag 040247
Moderne laptoptas. De tas is voorzien van een groot compartiment met een 
gewatteerde afscheiding voor het veilig opbergen van een laptop. Verder is de tas 
voorzien van twee zakken met rits aan de buitenzijde voor het overzichtlijk opbergen 
van uw spullen. Verder is de tas uitgerust met een schouderband met ruimte voor het 
opbergen van een visitekaartje. De tas is gemakkelijk te bevestigen aan bijvoorbeeld 
een rolkoffer. Afmeting en volume: 38x33x14,5cm – 18L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.  

2.0 Toilet Bag 040249
Moderne toilettas voorzien van diverse vakken en compartimenten voor het 
overzichtelijk opbergen van uw toiletspullen. Op de buitenzijde van de tas zit een 
vak met rits. De tas is verder voorzien van een stevige lus en een haak om de tas 
gemakkelijk op te hangen als deze geopend is.     
Afmeting en volume: 25x19x10cm – 5L

Kwaliteit: 100% polyester, Shangtung Pongee, 150D met PU coating.  
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Davis 024035
Klassieke cap gemaakt van katoenen twill voor optimaal draagcomfort en 
duurzaamheid. De verdeling van 6 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte 
voor borduring. De pet is gemakkelijk te verstellen middels de metalen gesp aan 
de achterzijde. Verder is de pet voorzien van contrasterende details voor een extra 
onderscheidende uitstraling. Deze pet is de ideale toevoeging op iedere outfit of als 
onvergetelijke weggever.

Kwaliteit: 100% twill katoen. 
Maten: One Size

Texas Cap 024065
Klassieke cap gemaakt van katoenen twill voor optimaal draagcomfort en 
duurzaamheid. De verdeling van 5 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte 
voor veredeling. De pet is gemakkelijk te verstellen middels de klittenband sluiting aan 
de achterzijde. Deze pet is de ideale toevoeging op iedere outfit of als onvergetelijke 
weggever.

Kwaliteit: 100% katoen. 
Maten: One Size
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Classic Cap 024078
Klassieke cap met 6 panelen van ongeborstelde katoenen twill. Op iedere maat af te 

stellen dankzij de klittenbandsluiting aan de achterzijde.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Maten: One Size

Street Cap 024079
Streetstyle cap met 6 panelen en een platte klep. Ongeborstelde katoenen twill en 

een verstelbare sluiting met drukknopen.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Maten: One Size
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Melange Cap 024066
Eigentijdse cap gemaakt van polyester mélange met een eigentijdse uitstraling. De 
verdeling van 6 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte voor veredeling. 
Daarnaast is de pet eenvoudig te verstellen middels het klittenband aan de 
achterzijde. De cap is perfect in te zetten als onvergetelijke weggever.

Kwaliteit: 100% polyester.
Maten: One Size 

Flexifit Cap 024067
Comfortabele cap gemaakt van katoen en elastaan voor een zeer comfortabele 
pasvorm. De verdeling van 6 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte voor 
veredeling. De cap is perfect in te zetten als onvergetelijke weggever.

Kwaliteit: 97% katoen, 3% elastaan.
Maten: S/M 57cm and L/XL 59cm 

Reflective Cap 024068
Unieke cap met reflecterende eigenschappen waardoor de drager goed opvalt.  
De cap is gemakkelijk te verstellen dankzij het klittenband op de achterzijde. De cap 
is de ideale toevoeging op iedere outfit of als onvergetelijke weggever.

Kwaliteit: 50% katoen, 50% polyester / mesh: 100% polyester.
Maten: One Size 
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Moody 024133
Veelzijdige kol gemaakt van elastisch fleece. Ideaal in te zetten in tal van promotionele 
doeleinden. De hoogwaardige afwerking met reflecterende flatlock naden zorgen 
ervoor dat deze kol echt opvalt.

Kwaliteit: 92% polyester, 8% elastaan. 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: One Size

George 024132
Warme muts gemaakt van elastisch fleece voor een comfortabele bescherming 
tegen de kou. De muts is opvallend afgewerkt met reflecterende flatlock naden op de 
bovenzijde voor optimale zichtbaarheid.

Kwaliteit: 92% polyester, 8% elastaan. 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: One Size

Kyle 024131
Moderne muts gemaakt van single jersey voor een optimaal draagcomfort. De 
muts is afgewerkt met opvallende flatlock naden op de bovenzijde voor een unieke, 
onderscheidende uitstraling.

Kwaliteit: 95% polyester, 5% elastaan. 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: One Size
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Otto 024136
Gebreide muts met dubbele structuur. Afgewerkt met vier naden aan de bovenkant 

voor een mooie pasvorm.

Kwaliteit: 100% acryl. 

Maten: One Size

Milas 024137
Rib gebreide muts met een omslag. Afgewerkt met vier naden aan de bovenkant 

voor een mooie pasvorm.

Kwaliteit: 100% acryl. 

Maten: One Size
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Hubert Patch 024129
Klassieke, gebreide muts met een patch (9,5 x 4,5 cm) aan de voorzijde voor het 
gemakkelijk veredelen. De muts is voorzien van een omgevouwen rand voor een 
optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 100% acryl. 
Maten: One Size

Hubert 024128
Klassieke, gebreide muts met een omgevouwen rand voor een optimaal 
draagcomfort. De muts is een mooie toevoeging op iedere winterse outfit.

Kwaliteit: 100% acryl. 
Maten: One Size

Milton 024122
Klassieke, gebreide muts van zware kwaliteit voor optimale bescherming tegen de 
kou. De muts is een mooie toevoeging op iedere winterse outfit.

Kwaliteit: 100% acryl. 
Maten: One Size
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Hubert Reflective 024134
Klassieke, gebreide muts met omgeslagen rand voor een optimaal draagcomfort. 
De muts is gemaakt van acryl verweven met reflecterend draad voor optimale 
zichtbaarheid. 

Kwaliteit: 100% acryl. Reflective index: 250. 
Maten: One Size

Hubert Patch Reflective 024135
Klassieke, gebreide muts met omgeslagen rand voor een optimaal draagcomfort. 
De muts is gemaakt van acryl verweven met reflecterend draad voor optimale 
zichtbaarheid. Gemakkelijk te veredelen aan de voorzijde dankzij de patch van 9,5 bij 
4,5cm.

Kwaliteit: 100% acryl. Reflective index: 250. 
Maten: One Size

Grover Reflective 024164
Klassieke, fijngebreide muts met reflecterende details voor optimale zichtbaarheid. De 
muts is professioneel afgewerkt met katoen voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 100% acryl / voering: 100% katoen. Reflective index: 250. 

Maten: One Size 
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Baily 024125
Comfortabele, lichtgewicht single jersey muts met fleece voering voor optimaal 
draagcomfort. De muts is ideaal te dragen onder een helm op een winterse dag.

Kwaliteit: 100% single jersey katoen / voering: 100% polyester fleece. 
Gewicht: 180 g/m2 
Maten: One Size

Grover 024119
Nauwsluitende muts gemaakt van fijn gebreid acryl met een katoenen voering voor 
een optimaal draagcomfort. De muts is gemakkelijk te veredelen middels borduring.

Kwaliteit: 100% acryl / voering: 100% katoen. 
Maten: One Size

Saco 024130
Moderne muts van dubbele single jersey voor optimaal draagcomfort. De 
commerciële kleuren en langere pasvorm geven deze muts een eigentijdse uitstraling. 
De muts sluit mooi aan op de Basic-lijn.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan (kleur 11, 170 en 955: 62% polyester, 
33% katoen, 5% elastaan). 

Gewicht: 180 g/m2 
Maten: One Size

Elastic Belt 024205
Unisex riem met metalen gesp, gemaakt van elastisch materiaal voor optimaal 
comfort.

Kwaliteit: 53% polyester, 47% rubber / uiteinde band: 100% PU / gesp: 100% 
metaallegering (nikkel vrij). 

Maten: 105 cm, 120 cm
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Zip puller 50-p 024201
Zipperpullers die gemakkelijk toegevoegd kunnen worden aan de artikelen met 
een rits uit de Clique collectie om deze nog beter aan te laten sluiten op de 
bedrijfskleuren. De pullers zijn leverbaar in maar liefst 9 kleuren en leverbaar per 50 
stuks.

Maten: 50-p

Drawstring 50 m 024200
Polyester trekkoord om hoodies nog beter aan te laten sluiten op de bedrijfskleuren. 
Het koord is leverbaar per 50 meter (ongeveer 40 hoodies).

Kwaliteit: 100% polyester. 
Maten: 50 m
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Basic, Classic of Premium?
Alle kleding van Clique® is ontwikkeld vanuit één hoofddoel: het moet een goede drager zijn voor uw merk 
en uw boodschap. Dit houdt in dat de kleding gemaakt wordt van een mooi materiaal wat op verschillende 
manieren veredeld kan worden. Het brede kleurenpalet maakt het mogelijk om mooi aan te kunnen sluiten bij 
uw huisstijl. En de ruime maatbogen en verschillende pasvormen voor dames, heren en kinderen zorgen ervoor 
dat iedereen in uw bedrijf uw merk en uw boodschap met trots kan dragen. Wij bieden ook de mogelijkheid 
tot het samenstellen van volledige outfits in dezelfde kleur, stijl en pasvorm. Om u daarbij nog beter te kunnen 
helpen hebben wij Clique® Basic, Classic en Premium. Deze drie lijnen zijn opgebouwd uit verschillende 
artikelen die voldoen aan de verschillende wensen. Het slimme ontwerp zorgt ervoor dat de kleding mooi op 
elkaar aansluit in zowel uitstraling, kwaliteit en kleur als prijsklasse. Zo kunt u gemakkelijk kiezen wat het beste 
bij uw bedrijf past.

Clique® Basic representeert de kern waar Clique® voor staat: goede 
kwaliteit, een breed assortiment en veel verschillende kleuren voor een 
hele mooie prijs. Veel van de Basic items zijn verkrijgbaar voor dames, 
heren en kinderen met meer dan genoeg ruimte om uw bedrijfslogo 
duidelijk te kunnen presenteren.

Clique® Classic is de beste keuze voor wie meer verwacht van 
kleding. De Classic items hebben een top kwaliteit, mooie pasvorm, 
breed kleurenpalet, ruime maatboog en goede voorraad voor een 
snelle levering. Ook de Classic lijn heeft veel artikelen die leverbaar 
zijn voor dames, heren en kinderen.

Met hoge kwaliteits-artikelen, mooie decoratieve 
details en voorbehandelde materialen is Clique® 
Premium de beste lijn van Clique®.  
Deze lijn is een slimme keuze om het beste uit de 
kleding en uw huisstijl te halen.
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Wetenswaardigheden over  
bedrukken en borduren.

Verschillende technieken zijn nodig voor een goede kwaliteit en duurzaam gebruik. Afhan-
kelijk van het produkt kan men verschillende technieken gebruiken. Hieronder vindt u een 

korte opsomming van de mogelijkheden.

[ A ] SCREEN – Simpel en goedkoop, vaak ook de beste 
methode. Te gebruiken bij t-shirts, sweatshirts en andere 
simpele kleding.

[ B ] TRANSFER – Bij voorkeur te gebruiken bij dezelf-
de artikelen als hierboven, maar zorgt voor een gedetail-
leerder resultaat, en duidelijkere kleuren. De transfer kan 
makkelijk bewaard worden om snel te drukken.

[ C ] DIRECTE BORDURING – Geeft een exclusieve 
uitstraling. Te gebruiken bij jacks, badstof, gebreide 
artikelen en shirts. 

[ D ] GEWEVEN BORDURING – Labels met 
geweven borduring zijn zeer gedetailleerd en onders-
cheidend. Deze labels kunnen ook bewaard worden.

[ E ] EMBOSSING – Deze bewerking wordt drie dimen-
sionaal op de stof geponst. Het resultaat is als in reliëf, 
discreet en exclusief. Deze methode kan op beperkte 
materialen worden gebruikt, bij voorkeur volumineus 
materiaal zoals o.a. fleece.
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Verklarende woordenlijst
ACRYL : Synthetische vezels.*

MIX-KWALITEIT: Stof opgebouwd uit verschillende grondstoffen.

EASY CARE: Chemische of mechanische behandeling die   
 het strijken vergemakkelijkt. Het effect van   
 deze behandeling zal verminderen na verloop  
 van tijd.

ELASTAAN: Algemene benaming voor synthetische   
 materialen met een elastische eigenschap.   
 Een van  de meest bekende soorten is Lycra,*  
 ook wel bekend als spandex.

FLEECE: Synthetisch, non-woven materiaal met een   
 hoge isolatiewaarde, gemaakt van   
 synthetischevezels (meestal polyester). 

GAUGE:   Meeteenheid om aan te geven hoe fijn de   
 steken van een bepaald doek is.

GEKAMD KATOEN:  Proces waarbij katoen voor het spinnen wordt  
 gekamd. Hierbij worden de kortste garens  
 verwijderd om zo te komen tot een duurzamer,  
 hoogwaardiger en comfortabeler materiaal.

LYCRA:   Geregistreerde merknaam van INVISTA, zie   
 ook elastaan*.

MESH:   Materiaal met een ‘net-breisel’, wordt veel   
 gebruikt als voering in bijvoorbeeld   
 sportkleding voor extra luchttoevoer.

MICRO FLEECE:   Fleece-soort met een kortere vezel. Zie ook   
 Fleece*.

POLYAMIDE:   Sterk en glad materiaal, ook wel bekend als   
 Nylon. Zie ook Synthetische vezels*.

PIQUÉ:   Materiaal met een specifiek breisel dat zorgt   
 voor een fijne structuur. Wordt veelal toege  
 past op polo’s.

POLYESTER:   Meest voorkomende materiaal in textiel na   
 katoen. Polyester is een duurzaam mate  
 riaal met een hoog draagcomfort en kleurvast 
 heid, zie ook synthetische vezels*.

PU:   Afkorting voor ‘Polyurethaan’. Wordt gebruikt  
 als coating om een waterafstotende laag aan te  
 brengen op textiel.

RIB:   Breisel waarbij hoger liggende verticale   
 strepen worden afgewisseld met lager liggende  
 verticale strepen om de elasticiteit van een   
 materiaal te vergroten. Veel gebruikt bij   
 kragen en boorden.

RINGGESPONNEN:   Katoen wat wordt gesponnen met lange,   
 doorlopende vezels. Het resultaat is een   
 zachter, gladder, rond gesponnen katoen.

RIPSTOP:   Weving waarbij iedere paar millimeter een   
 dikkere draad mee geweven wordt wat ervoor  
 zorgt dat het materiaal niet kan scheuren   
 (vroeger gebruikt bij parachutes).

SINGLE JERSEY:   Fijne breistructuur die ervoor zorgt dat het  
 materiaal elastisch wordt. Wordt veel gebruikt  
 bij het vervaardigen van T-shirts.

SLUB:   Garen dat bewust ongelijkmatig wordt   
 gesponnen als het gaat om lengte en diameter  
 om een stof met een unieke uitstraling te   
 creëren.

SOFTSHELL:  Windwerend, ademend, vochtregulerend en   
 waterafstotend materiaal opgebouwd uit strak  
 op elkaar geweven lagen, verbonden door een  
 membraam. 

SYNTHETISCHE VEZELS:      
 Verzamelnaam voor alle vezels die zijn   
 gefabriceerd uit polymeren. De meest bekende  
 materialen zijn: polyester, polyamide en acryl.

TASLAN:   Synthetische, enkelvoudige, geweven vezels   
 voor een sterk, duurzaam en sneldrogend   
 materiaal met waterafstotende eigenschappen  
 (veel gebruikt voor jassen).

TWILL:   Weefmethode met een diagonaal patroon voor  
 een duurzaam en opvallend materiaal. Ook wel  
 keperbinding genoemd.

VISCOSE:   Synthetische vezels gemaakt van de cellulose uit  
 hout of katoen, wordt behandeld en verwerkt tot  
 kunstzijde voor een aangenaam draagcomfort.

VELCRO:   Merknaam van de meest bekende klittenband.

KAPNADEN:   Plat gestikte naden die door het dubbele stiksel  
 extra sterk zijn. De naden zijn niet alleen extra  
 duurzaam maar zorgen ook voor een beter   
 draagcomfort.

ENZYME:   Behandeling die plaatsvindt tijdens het verf  
 proces. Deze behandeling zorgt ervoor dat de stof  
 gladder wordt. Hiermee krijgt de stof niet alleen  
 een mooiere uitstraling, het draagt ook bij aan  
 het hoogwaardige eindresultaat van een   
 eventuele veredeling middels print.

SOFTENER:   Behandeling die plaatsvindt voordat de stof  
 wordt afgewerkt. Deze behandeling zorgt ervoor  
 dat de stof zachter aanvoelt. Het effect van deze  
 behandeling zal verminderen na verloop van tijd.

VOORGEKROMPEN:  Materiaal wordt behandeld voordat het   
 kledingstuk wordt gefabriceerd waardoor de  
 eerste krimp verminderd. 

WP:  Waterproof (waterbestendig). WP geeft aan   
 hoe waterbestendig een stof is. WP wordt   
 gemeten in milimeters, 3000 WP betekent dat  
 de jas 3000 mm water tegen houdt over een   
 periode van 24 uur per m2.

MVP:  Moisture Vapour Permeablity (vocht damp   
 doordringbaarheid). Dit geeft aan hoeveel vocht  
 de stof afvoert naar buiten. MVP wordt gemeten  
 in gram per m2, 3000 MVP betekent dat de jas  
 3000 gram vocht doorlaat per m2 stof.

DRUKKERSRITS:  Verborgen rits in de voering om het veredelen  
 van een kledingstuk te vergemakkelijken.

WATTERING:  Zachte vezels die worden gebruikt als vulling  
 voor extra warmte. Ook wel bekend als padding  
 of fiber fill.

VOERING:   Vaak gemaakt van een zacht en glad materiaal  
 om het gemakkelijk aantrekken te bevorderen en  
 het draagcomfort te vergroten.

SHELL:   Buitenste laag van een kledingstuk.

SBS-RITS:   Merknaam van een veel voorkomende   
 rits-fabrikant.

YKK-RITS:   Merknaam van een veel voorkomende   
 rits-fabrikant.

AC:  Wordt gebruikt als coating aan één zijde van de  
 stof als beschermende laag tegen water.

SPUN DYED:   Bij dit proces wordt kleurpigment toegevoegd  
 tijdens het spinnen waardoor minder stroom en  
 water wordt verbruikt. Daarnaast zorgt deze   
 milieuvriendelijke techniek voor een betere   
 kleurdiepte en kleurvastheid.

OXFORD:   Grovere weving waardoor een lichtgewicht en  
 duurzame stof ontstaat.

PONGEE:    Dunne, gladde stof, van origine gemaakt van  
 zijde, wordt tegenwoordig vaak geïmiteerd met  
 synthetische materiaal.

240T:  De ‘T’ staat voor draaddichtheid. 240T staat  
 voor 240 draden per vierkante inch.

600D:  De ‘D’ staat voor denier (gewicht). Geeft aan hoe  
 stevig een stof in. Hoe hoger het getal, hoe   
 steviger het materiaal.
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EASY TO IRON

UV

MVP

Nieuw product dit seizoen.

UV beschermend materiaal. De 
genoemde waarde geeft aan hoeveel.

Easy Care - Artikel is gemakkelijk 
te strijken.

Goede vochtafvoerende 
kwaliteiten.

Dames model.

Heren model.

Nieuwe kleur dit seizoen.

Dit symbool wordt gebruikt 
voor waterdichte materialen 
(2000 WP of meer).

Winddicht.

Getapete naden.

Symbolen

Kindermaten

High Visibility kleur

Wij steken veel tijd en aandacht in het kiezen 
van materialen en productiemethoden voor 
onze artikelen om de hoge kwaliteit te kunnen 
waarborgen. Toch blijft het belangrijk om de 
wasinstructies van onze artikelen correct op te 
volgen. U vindt de wasinstructies op het label 
van ieder artikel.

De tobbe laat zien of een artikel in 
de hand- of machinewas mag. Het 
getal in de tobbe laat zien op hoeveel 
graden het artikel gewassen mag wor-
den. Het is belangrijk dat hierbij de 

exacte temperatuur wordt aangehouden. Een 
waskuip met een kruis erdoor betekent dat het 
artikel niet met water gereinigd mag worden. 

Een cirkel betekent dat het artikel 
chemisch gereinigd mag worden (naar 
de stomerij). De letter in de cirkel geeft 
aan welke chemische stof er gebruikt 
mag worden. Een cirkel met een kruis 

erdoor betekent dat het artikel niet chemisch 
gereinigd mag worden.

Een driehoek betekent dat het artikel 
behandeld mag worden met bleek. CL 
staat voor de chemische benaming van 
een bleekmiddel; Chlorine. Een driehoek 
met een kruis erdoor betekent dat het 

niet gebleekt mag worden.

Een cirkel in een vierkant betekent dat 
het artikel in de droger mag. Als er een 
kruis door dit symbool staat betekent 
dit dat het artikel niet in de droger 
mag. Het is belangrijk om dit symbool 

op te volgen omdat kleding drogen in de dro-
ger de enige manier van drogen is waarop het 
artikel kan beschadigen.

Het strijkijzer laat zien dat het artikel 
gestreken mag worden. De stippen in 
het strijkijzer geven aan hoe warm het 
artikel gestreken mag worden.

• • •  Hoge temperatuur (max 200°C)
• •  Middelmatige temperatuur (150°C)
•  Lage temperatuur (max 100°C)

Als er een kruis door het symbool staat betekent 
het dat het artikel niet gestreken mag worden 
(ook niet binnenstebuiten). 

Textiel behandelingssymbolen

Voorbereidingen voor het  
wassen:
•  Sorteer de artikelen  

volgens de was symbolen (40°, 60°C etc.)

•  Was donkere kleuren apart

•  Houd de dosering van de hoeveelheid 
wasmiddel aan zoals op de verpakking 
staat aangegeven.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust 
contact met ons op.

Spun dyed

Biologisch Katoen

Pvc-Vrij

Dit product is reflecterend. 
De Reflective Index geeft 
de mate van reflectie weer.

Gerecyclede synthetische vezels
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Het tijdperk van ambitie
 
Het tegenovergestelde 
van discretie is expressie: 
Opvallen in ieder aspect of 
in een bepaald detail. Voor 
de High Visibility kleuren 
en de nieuwe Ambition 
serie zijn de sterkste 
kleuren geselecteerd en 
doorontwikkeld. Dit levert 
levendige neonkleuren op 
die enige moed vergen om 
te dragen. Voor wie ernaar 
streeft om gezien te worden. 
Voor diegenen met ambitie 
om op te vallen en hun 
stempel willen drukken.
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