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Handschoen, model M-Safe 
Coldgrip 47-180 Cat.2 

- De polyamide basishandschoen 
houdt de lichaamswarmte vast 
waardoor de handschoen 

uitstekend ingezet kan worden 
bij lage temperaturen 

- Gebreide grijze drager van 
polyamide met een geruwde 
latex coating 

- Uitstekende natte en droge 
grip 

- Kleur: grijs/zwart 
- Min. afname 12 paar 

 
Norm: EN 388:2242 

 

 

 

Thermo onderhemd en -broek, model 
Modi Long Sleeve Crew Neck 1229 
Merk: Odin 

Kwaliteit: 50% Thermo°Cool / 50% Wol 
double-single knit, 220 g/m² 
Bijzonderheden: ergonomische en 
comfortabele pasvorm, mesh inzetstukken 
voor een otimale ventilatie, ‘flatlock’ 
naden voor een glad oppervlak, geen 
naden op de schouderpartij om schuren te 

minimaliseren, verlengd rugpand. 
 
Uiterst functionele onderkleding voor alle 
fysieke activiteiten in normale en koude 
omstandigheden. De twee-laags gebreide 
stof heeft een tweevoudige werking: 
Thermo°Cool aan de binnenzijde zorgt 

voor een uitstekend transport van de 
transpiratiedamp en een zacht contact 
met de huid. Wol aan de buitenzijde zorgt 
voor een perfecte isolatie en 
duurzaamheid van het product. 
 

Kleuren: Zwart, grijs 

 
Maten: XS – 3XL 

 
SET PRIJS! 

 

Midi-Parka, model TMP-2000 
Merk: Tricorp 

Kwaliteit: 100% polyester dobby 
Bijzonderheden: Lichtgewicht midi-
parka, wind- en waterdicht, parka en 
capuchon volledig gewatteerd, getapete 
naden, afritsbare capuchon, 
zichtbaarheid door aangebrachte 
reflectiepiping, 4 buitenzakken voorzien 
van waterafstotende ritsen, 2 

binnenzakken waarvan 1 geschikt voor 
telefoon of mp3-speler, verstelbare 
onderzijde middels elastisch korrd met 
stoppers, tricot windvangers in de 
mouwen, verstelbare manchetten door 
middel van klittenband. 
Kleuren: Zwart, Navy 
Norm: EN343/3-3 

 

 

Fleece muts, model FLM-320 
 
Kwaliteit: 100% polyester, 320 g/m2 
 
Kleuren: Antraciet, zwart, navy 

 
Maten: one size fits all 
 

 

 

Veiligheidslaarzen, model Husky 
 
Merk: Kynox 
 
Kwaliteit: Gevoerd S3 
 

Bijzonderheden:  
- Offshore laars; 
- Extreem waterafstotend en 

waterbestendig honingkleurig 
bovenleer; 

- Makkelijke instap door 

aantreklus; 

- Viervoudige naden aan de 
voorzijde van de schacht voor 
meer duurzaamheid; 

- Texon brandzolen tegen 
doordringing beschermde stalen 
zool; 

- 3-densiteiten Ventosa loopzool, 
extreem slipvast door in de zool 

ingebouwde PUR 
contactgebieden, niet krijtend, 
schokdempend, zelfreinigend 
profiel, hittebestendig tot 
170°C; 

- Met overneus. 
 

Kleur: Honingbruin 
 
Maten: 39 t/m 48 
 

 
 

 

 

 

 
 

Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW en geldig voor levering ex 
works. Deze aanbieding is geldig tot 29 februari 2012 


