
B&C BODYWARMER EXPLORER - JU880
Unisex | Jassen

1 binnenzak & 4 zakken aan de
buitenkant (waaronder 2 met
ritssluiting) 
2 extra zakjes aan de buitenkant voor
pennen 
Verstelbare windstoppers in de
armsgaten met elastisch trekkoord en
stopper 
Achterzijde langer dan voorzijde

Beige (125)
Red (004)
Navy (003)
Olive (550)
Black (002)

65%-35% licht polykatoen, waterafstotend
en waterdicht
100% zware, gewatteerde nylon voering
voor extra warmte
285g/m²
S - M - L - XL - XXL - XXXL* 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos

* Only available in : Black, Navy, Red



B&C BODYWARMER+ - JU882
Unisex | Jassen

Volledige ritssluiting gecombineerd
met VelcroÂ® sluiting 
2 zakken aan de buitenkant en 1
binnenzak (portefeuille) 
Elastisch koord onderaan 
Openingssysteem met rits onderaan
de voering om gemakkelijk te kunnen
bedrukken en borduren

Real Red (730)
Navy (003)
Black (002)

100% waterafstotend micro-polyester
100% gewatteerde Taffeta® polyester
voering
230g/m²
S - M - L - XL - XXL - XXXL* 
5 stuks/polybag & 10 stuks/doos

* Only available in : Black, Navy, Real Red



BLACK NAVY BROWNDARK GREY RED
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B&c exPerT Pro
JU C40 

out: 100% scheurstop polyester windproof,  
waterafstotend & waterproof 
in: 100% zwaar gewatteerde polyestervoering (200 g/m2) 
Micro fleece voering voor de zakken & kraag 
 

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

Model
/  11 multifunctionele zakken warme werk-bodywarmer
/  Hoge rits door kraag

FoncTionaliTeiT
/  11 brede waaier handige & bruikbare zakken

coMForT
/ Micro fleece gevoerde kraag voor extra warmte en comfort 
/ Ergonomische ritstrekker voor een vlotte toegang
/  Diep uitgesneden armgaten met elastische weer- 

beschermers voor meer comfort & warmte
/  100% zware gewatteerde polyestervoering (200 g/m2)  

voor een optimale isolatie 

BescherMing
/  Bescherming bij zwaar werk
/  Voorkant met reflecterende strepen voor een betere  

zichtbaarheid 
/  Verborgen rits vooraan over de hele lengte  

met kinbeschermer, met 3 Velcro & 2 drukknopen  
(bovenaan & onderaan) -sluiting / vastgemaakte regenflap

duurzaaMheid
/  Dubbel gestikte naden aan schouders, armgat beveiligde 

zakken (“bar tacked”) voor een dubbele sterkte 
/  Versterkte bottom back voering 

decoraTie
/  Toegangspunten voor decorators: Vlotte toegang voor  

bedrukking en borduren dankzij de ritsopening aan de  
onderzijde achter in de voering & aan de borstzak link

onderhoud
/  Wassen op 30°C

3 extra zakken  
voor pennen

GSM zak

Reflecterende strepen vooraan 
voor een grotere zichtbaarheid

Zakken vooraan met dubbele  
opening, fleece handwarmer opening 
opzij en flap met velcrosluiting voor 
extra warmte, vlotte toegang

Kortere voorkant, langere achterkant met versterkte 
voering aan de onderkant achteraan voor duurzaam-
heid, bewegingsvrijheid, warmte & extra bescherming 
aan de lage rug bij het buigen, knielen & zitten

Micro fleece gevoerde kraag  
voor extra warmte & comfort

Diep uitgesneden armsgaten  
met elastische windbeschermers 
voor extra warmte

Opgenaaide binnenzak 
voor portefeuille met 
velcrosluiting

Vlotte toegang  
voor decoratie

oeko-Tex 100 gecerTiFiceerd
.............................................................
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