
B&C HOODED SOFTSHELL/MEN - JM950
Heren | Jassen

B&C HOODED
SOFTSHELL/WOMEN

Hoogpresterende Softshell jas
Afneembare bivakmutskap met
aanpasbare trekkoorden en trendy
stoppers
Perfecte mouwvorm voor armen en
ellebogen 
Ritssluiting over de volledige lengte
met kinbeschermer
Volledige binnenzijde van shell stof 
2 zijzakken vooraan met rits 
1 borstzakje
Ingezette mouwen
Omgekeerde ritssluitingen voor een
trendy look
Manchetten met VelcroÂ®-sluitingen
& versierde plastic ritstrekker
Plat stiksel voor meer comfort 
Verstelbare onderzoom (met
trekkoord). Langer achterpand dan
voorpand.
Ritsopening aan de borst om
gemakkelijk te bedrukken en te
borduren

White (001)
Red (004)
Azure (430)
Navy (003)
Dark Grey (670)
Black (002)

MEMBRAAN: Vast membraan, ademend met
microgaatjes
BINNENKANT: pluisvrije Microfleece,
BUITENKANT: Softshell geweven, 94%
polyester- 6% elastaan
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos



B&C HOODED SOFTSHELL/WOMEN - JW937
Dames | Jassen

B&C HOODED SOFTSHELL/MEN

Prestatievolle softshell jas
Vrouwelijke pasvorm
Perfecte mouwvorm voor armen en
ellebogen 
Afneembare Balaclava kap met
aanpasbare trekkoorden en trendy
stoppers
Volledige ritsopening met
kinbeschermer
Volledige binnenzak van shell stof 
2 zakken opzij met rits 
Raglan mouwen
Omgekeerde ritssluitingen voor een
trendy look
Manchetten met velcrosluitingen
Versierde plastic trekker
Plat stiksel voor meer comfort 
Open boord met â��lage rugâ��,
elastische koorden en 2 gemakkelijke
regelaarstoppers
Vlotte toegang om te bedrukken en te
borduren met ristopening aan de borst

White (001)
Red (004)
Azure (430)
Navy (003)
Dark Grey (670)
Black (002)

MEMBRAAN: Vast membraan, ademend met
microgaatjes
BINNENKANT: pluisvrije Microfleece,
BUITENKANT: Softshell geweven, 94%
polyester- 6% elastaan
XS - S - M - L - XL - XXL 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos



B&C OCEAN SHORE - JU824
Unisex | Jassen

B&C OCEAN SHORE/KIDS

Volledige ritssluiting gecombineerd
met VelcroÂ® sluiting en "puller" in
contrast kleur
Kap ingewerkt in de kraag met
"easy-to-pull" strip
2 zakken aan de buitenkant en 2
binnenzakken (mobiele telefoon en
portefeuille)
Open zoom en elastisch koord
voorzien van 2 stoppers en
"easy-to-pull" ringen 
Manchetten met VelcroÂ® sluiting
Voering in contrast kleur
Openingssysteem met rits onderaan
de voering om gemakkelijk te kunnen
bedrukken en borduren 

White (001)
Orange (235)
Red (004)
Navy (003)
Olive (550)
Dark Grey (670)
Black (002)

100% Taffeta® nylon, waterdicht
S - M - L - XL - XXL - XXXL* 
5 stuks/polybag & 30 stuks/doos

* Only available in : Black, Navy, Red



B&C SIROCCO - JU800
Unisex | Jassen

B&C SIROCCO
/WOMEN

B&C SIROCCO/ KIDS

Ritssluiting over de volledige lengte
met ritstrekker 
Kap ingewerkt in de kraag
Kan worden opgevouwen in een jaszak
(K-WayÂ®-systeem) met dubbele
ritssluiting
Verstelbare zoom onderaan met
trekkoord

White (001)
Gold (210)
Orange (235)
Purple (350)
Red (004)
Atoll (441)
Royal Blue (450)
Navy (003)
Real Green (732)
Bottle Green (540)

camouflage (1000)
Black (002)
Ultra Yellow (770)

100% Taffeta® nylon, waterdicht
S - M - L - XL - XXL - XXXL* 
10 stuks/polybag & 50 stuks/doos

* Only available in : White, Black, Navy, Red,
Royal Blue, Bottle Green



B&C SIROCCO/ KIDS - JK950
Kinderen | Jassen

B&C SIROCCO
/WOMEN

Volledige ritssluiting met â��pullerâ��
in contrasterende kleur   
Kap ingewerkt in de kraag
Kan worden opgevouwen volgens het
in de jaszak geÃ¯ntegreerde
K-WayÂ®-systeem met dubbele
ritssluiting
Open zoom met 2 VelcroÂ® en
ritssluitingen

White (001)
Gold (210)
Orange (235)
Purple (350)
Red (004)
Atoll (441)
Royal Blue (450)
Navy (003)
Real Green (732)
Bottle Green (540)

Black (002)
Ultra Yellow (770)

100% Taffeta® nylon, waterdicht
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14 
10 stuks/polybag & 50 stuks/doos
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