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Uitvoering damesbroek, dames-winterbroek
en damesshort e.s.vision:
•I duurzaam stofmengsel van Re/Wear TC®, perfecte mix
van natuurlike katoen en polyester deels van gerecycled
materiaal
•I slanke look
•I minder zakken, daardoor extreem licht
1I hoge bewegingsvriheid en optimaal draagcomfort door
stretch-inzetten
2I comfortabele EAZYFIT-band, die elke beweging volgt
3I 2 achterzakken
4I 2 steekzakken
5I ruime dibeenzak met versterkte afsluiting
6I opgestikte zak met ritssluiting
7I meerdelige dibeenzak met CORDURA® onderstof
8I op kleur aangepaste refecterende biezen
Materiaal: 65% polyester/35% katoen (ca. 235 g/m²),
deels van gerecycled materiaal.
Dames-winterbroek met:
•I ingewerkte, zachte feecevoering
Materiaal: 65% polyester/35% katoen (ca. 235 g/m²),
deels van gerecycled materiaal, voering 100% polyester.

versterkte afwerking van de zakken van
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Uitvoering dames-softshelljack e.s.vision:
•I super licht en elastisch, met sportieve look
•I waterafstotend, winddicht en ademend
door dryplexx®-uitvoering
•I extra bewegingscomfort door
EAZYFIT-inzetten aan de schouder-en rugdelen

Uitvoering dames-winter-softshelljack e.s.vision:
•I waterafstotend, winddicht en ademend door
dryplexx®-uitrusting
•I extreme warmte-isolatie door ISOFILL® 300-voering

•I van binnen compleet van feece
1I elastische mouwboorden door EAZYFIT
2I instelbare capuchon met feecevoering aan de binnenzide en korte klep
3I 2 steekzakken met feecevoering en borstzak,
elk met ritssluiting
4I instelbare zoom
•I alle ritssluitingen water- en vuilafstotend
•I op kleur aangepaste refecterende biezen
Materiaal: 100% polyester (ca. 290 g/m2).

2I mouwzak met pennenvakjes
3I brede zoom en mouwboorden met elastische gebreide
inzetten
4I afneembare, verstelbare en aan de voorkant

1I 2 steekzakken en borstzak aan de binnenkant, elk met rits

•I vast te zetten capuchon met korte klep
•I decente refectoren
2 binnenzakken, een met ritssluiting
Materiaal: 100% polyester (ca. 335 g/m²), voering en
wattering: 100% polyester.

