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je eigen
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STELLING

11 GRIJS

1120 GRIJS-ZWART

1120 GRIJS-ZWART

1120 GRIJS-ZWART

10 WIT

1012 WIT-ANTRACIET

1012 WIT-ANTRACIET

1012 WIT-ANTRACIET

1012 WIT-ANTRACIET

11 GRIJS

10 WIT

1220 ANTRACIET-ZWART

1220 ANTRACIET-ZWART

1220 ANTRACIET-ZWART

1220 ANTRACIET-ZWART

12 ANTRACIET

12 ANTRACIET

2520 GROEN-ZWART

1320 BEIGE-ZWART

1320 BEIGE-ZWART

1320 BEIGE-ZWART

2520 GROEN-ZWART

19029 TOM werkjack 2 in 1

2520 GROEN-ZWART

78518 WALTER softshell 380

2520 GROEN-ZWART

79105 JANNIK softshell 320

33 ROOD

33 ROOD

3320 ROOD-ZWART

3320 ROOD-ZWART

3320 ROOD-ZWART

3320 ROOD-ZWART

78461 RALF jersey-fleece-jack fhb fastdry

1320 BEIGE-ZWART

79498 TIMO sweater

25 GROEN

90490 JENS t-shirt uni

25 GROEN

3620 KORENBLAUW-ZWART

3620 KORENBLAUW-ZWART

3620 KORENBLAUW-ZWART

3620 KORENBLAUW-ZWART

36 KORENBLAUW

36 KORENBLAUW

1620 MARINE-ZWART

1620 MARINE-ZWART

16 MARINE

16 MARINE

1520 OLIJF-ZWART

1520 OLIJF-ZWART

1520 OLIJF-ZWART

15 OLIJF

15 OLIJF

1220 ANTRACIET-ZWART

fleece-jack

20 SCHWARZ

20 ZWART

12 ANTHRAZIT

19029 TOM werkjack 2 in 1

16 MARINE

softshell waterdicht

20 ZWART

78658 MIKA

75023 VOLKER werkjack met reflectoren

werkgilet

20 ZWART

softshell 380

20 ZWART

75024 GUIDO

20 ZWART

78517 MARTIN

20 ZWART

hybrid-softshell-jack

16 MARINE

micro-double-fleece-jack

77360 LOTHAR

20 SCHWARZ

1620 MARINE-ZWART

79900 MAXIMILIAN

20 ZWART

78519 DIRK

softshell 320

11 GRIJS

78230 ROMAN

12 ANTHRAZIT

78932 TORBEN

softshell 380

1620 MARINE-ZWART

79597 PATRICK tricotfleece-troyer

1120 GRIJS-ZWART

20 ZWART

softshell 320

1220 ANTRACIET-ZWART

79595 CHRISTOPH herenvest tricotfleece

1120 GRIJS-ZWART

79105 JANNIK

jersey-fleece-jack fhb fastdry

78461 RALF

20 SCHWARZ

79498 TIMO sweater

20 ZWART

t-shirt uni

90490 JENS

20 ZWART

®

MET HART
EN ZIEL
®

en oog voor detail worden bij FHB de nieuwe producten ontworpen. Soms gaat het in één keer goed, maar
soms belandt een ontwerp in de prullenbak, omdat we niet met half werk tevreden zijn. Wat uiteindelijk in
de catalogus staat, is 100 % FHB.
Binnen de nieuwe collectie zijn er 10 kleuren voor mannen en vrouwen, nieuwe geweven samenstellingen,
nieuwe functies, nieuwe pasvormen en nieuwe maatvoeringen (in totaal 40) voor de Twill 300.
Een overzicht van de producten en het kleurconcept vindt u in de klapper van dit werkboek. Met hart en ziel
zijn onze werkbroeken Sebastian en Sascha ontworpen.
Veel plezier met lezen en ontdekken.

P.S. In de nieuwe uitgave van „Marken des Jahrhunderts stars 2016“ is FHB sinds 2013 voor de tweede keer
uitgeroepen tot merk van het jaar. Wij zijn blij met deze erkenning.
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ZUNFT-KLEDING

®

>>

waarom voel

JE JE

in zunft-kleding eigenlijk
zo lekker?
Ze zijn er nog steeds: vooroordelen. Veel mensen denken dat de typische Zunft-kleding (speciale werkkleding voor
ambachtslieden) alleen in het leerjaar wordt gedragen. Natuurlijk is dat ook zo, maar niet uitsluitend – ze wordt vooral
ook gedragen door mensen die een uitgesproken eigen mening hebben, veel waarde hechten aan echte kwaliteit en
oog hebben voor het bijzondere.
Het dragen van het zogenaamde ‚Englisch Leder‘ (pilo) of trenkercord beperkt zich al lang niet meer tot bepaalde
beroepsgroepen. Het zijn scheepsbouwers in Noorwegen, werfarbeiders in Denemarken of gewoon mensen die het
cool vinden en van onze producten houden. Dank aan allen. DAAR ZIJN WE ERG BLIJ MEE.

>> >> ZUNFT-KLEDING
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SEBASTIAN

11011 zunft-broek, canvas en cordura

NIEUW

materiaal 65% katoen, 35% polyester, 310g/m2.
>> De ergonomische en perfecte pasvorm biedt beduidend
meer bewegingsvrijheid. Elastische tailleband. Verhoogde
achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en
telefoonzak. Duimstokzak voor links- en rechtshandigen.
Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met
mogelijkheid voor FHB kniebeschermer. Voorzien van
diverse opbergzakken. Sluiting van de zakken voorzien
van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen.
Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 12 antraciet / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

SEBASTIAN IS

de toekomst

EDGAR

ALEX

NILS

materiaal 50% polyester, 50% katoen, 250g/m2
>> 3/4 lengte, knie-, achter- en beenzakken 100% polyamide
(cordura), insteekmogelijkheid voor de kniebeschermers van
bovenaf, 1 dubbele duimstok- en 1 volumezak, 1 afsluitbare
gsm-zak aan het been
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114

materiaal 50% polyester, 50% katoen, 250g/m2
>> Knie-, achter- en beenzakken van 100% polyamide (cordura),
insteek-mogelijkheid voor de kniebeschermers van bovenaf,
2 duimstokzakken, 1 been- en een gsm-zak
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 65% katoen, 35% polyester, 310g/m2
>> Pijpwijdte 48cm, 1 duimstokzak, 1 tekenhaak zak,
polyamide (cordura)-kniezakken, zakken polyamide
(cordura) met paspels, 2 achterzakken met klep
kleur 12 antraciet / 13 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

11685 zunft-broek piratenvorm canvas premium

116851 zunft-broek canvas premium

11086 zunft-broek canvas en cordura
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opvolgers van albert en nils zijn sebastian en sascha
>> ZUNFT-KLEDING

Dag Albert. Na 14 jaar bij FHB gaat Albert met pensioen. Nils blijft ons nog wel een beetje van dienst. Voor beiden hebben wij al waardige opvolgers
gevonden: Sebastian en Sascha zijn van precies dezelfde stof gemaakt maar hebben functioneel meer te bieden, o.a. gebruiksvriendelijke drukknopen.

CORD

ARTUR

KAI

materiaal 85% katoen,15% polyester, 440g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 1 duimstokzak ribcord,
zakken met kunstleren paspels
kleur 13 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 80% katoen, 20% polyester, 530g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 1 duimstok-zak, zakken met
kunstleren paspels
kleur 11 grijs / 13 beige / 14 olijfbruin / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30 / 880-1020*
*alleen verkrijgbaar in 20 zwart

materiaal 80% katoen, 20% polyester, 530g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken ribcord kniezakken,
zakken met kunstleren paspels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

20008 zunft-broek genuacord

40008 zunft-broek trenkercord

40088 zunft-broek trenkercord

oud en nieuw in de zunft
De Zunft-kleding is heel traditioneel, ook op het gebied van materialen. Veel soorten stof worden al meer dan 100 jaar gebruikt voor de Zunft-kleding.
Het is dan ook heel bijzonder als een nieuw materiaal daar vaste voet krijgt.
Wij bij FHB hebben als eerste softshell ingezet voor onze jacks in de Zunft- en -werkkleding. Nu is ons softshell-jack een ‚jonge klassieker‘. Ervaring
die je voelt bij het dragen.

PAUL

ULRICH

KLAUS

materiaal 85% katoen, 15% Polyester, 550g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken, zakken met kunstleren
paspels, rits zilverkleur (alleen bij kleur 20)
kleur 13 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 80% katoen, 20% polyester, 530g/m2
>> pijpwijdte 48 cm, 2 duimstokzakken, polyamide
(cordura)-kniezakken, zakken polyamide (cordura) met paspels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken, polyamide (cordura)kniezakken, zakken polyamide (cordura) met paspels
kleur 10 ruwwit / 11 grijs / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

50008 zunft-broek trenkercord

40086 zunft-broek trenkercord

70086 zunft-broek dubbel-pilo

Zo PAST DAT

eigenlijk goed
BIJ ELKAAR

>> ZUNFT-KLEDING
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BOB

HUBERT

BODO

materiaal 100% katoen, 330g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 1 duimstokzak
kleur 11 grijs / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken,
zakken met kunstleren paspels
kleur 10 ruwwit / 11 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30 / 880-1020*
*alleen verkrijgbaar in 20 zwart

materiaal 78% polyester, 22% elasthan, rundleer
>> 45 mm brede Herculesbretels, robuuste lengte-verstelclips
van staal, zuiver leren rugkruis en leren knoopklep,
passen bij 50028 en 70028
kleur 20 zwart
maat 120cm
meer bretels op pag. 34

10008 zunft-broek bombazijn (moleskin)

70008 zunft-broek dubbel-pilo

902922 bretels met leren knoopklep

samen zijn we sterk: five-pocket-jeans en zunft
Friedhelm ziet er aan de voorkant uit als een typische Zunft-broek, maar aan de achterkant als een moderne five-pocket. Het basismateriaal denim is nu
elastischvoor aanzienlijk meer draagcomfort. Het aantal zakken is in vergelijking met het voorgaande model bijna verdubbeld. Bijzondere touch zijn
de oudzilverkleurige ritsen: de edelklasse van YKK uit Duitsland is nikkelvrij, glanzend gepolijst en gegalvaniseerd. Sterk.

ENNO

OLE

HARALD

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken,
zakken met kunstleren paspels, dubbele knie
kleur 10 ruwwit / 11 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken,
zakken met kunstleren paspels
kleur 32 Hamburger strepen
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 97% katoen, 3% elasthan, 410g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken, polyamide (cordura)kniezakken voor het van bovenaf insteken van de kniebeschermers, zakken polyamide (cordura)-paspels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

70083 zunft-broek dubbel-pilo

83208 zunft-broek dubbel-pilo

73086 zunft-broek stretch-pilo

FRIEDHELM
dat noem ik elastisch

>> ZUNFT-KLEDING
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KARL-HEINZ

ANTON

FRIEDHELM

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2
>> pijpwijdte 48cm, zakken met kunstleren paspels, 2 duimstokzakken, hoger getrokken band op de rug, met ascolite-bevestigde
knopen voor het vastzetten van de bretels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 48cm, zakken met kunstleren paspels,
2 duimstokzakken, hoger getrokken band op de rug,
met ascolite-bevestigde knopen voor het vastzetten
van de bretels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal denim-lycra-stretch; 98% katoen,
2% elasthan; 340g/m2
>> jeans-Zunft-broek in denim-style; super aangenaam dankzij
lycra-stretch; 2 opgestikte achterzakken; oudzilverkleurige
YKK-ritsen in de luxe versie, 1 duimstok-, 1 multifunctionele
zak met duimstok en gsm-vak, pijpwijdte aan de zoom 42cm
kleur 22 zwartblauw
maat 42-66 / 84-114 / 23-30

50028 zunft-broek trenkercord

70028 zunft-broek dubbel-pilo

22660 stretch-jeans-zunft-broek

IS ER ECHT IEMAND

die zwaarder is dan wij
?
ATLASWEEFSEL – DE GIGANT
ONDER DE ZUNFT-STOFFEN
Atlasweefsel is de waarschijnlijk beste ‘nepverpakking’ van alle textielsoorten: stevig en vast als leer en toch ‘maar’ van katoen en maar liefst voor honderd procent. Atlasweefsel is regelrecht uit pure noodzaak ‘geboren’: tijdens de industrialisatie ontwikkelden
de Engelsen de voorganger van het weefsel, het ‘English leather’, om daarmee de arbeiders aan de hoogovens te beschermen
(en en passant geen dure rundleren schorten meer te hoeven bekostigen). De arbeiders zelf gaven hun schort nog een laatste
‘veredeling’ door ze af te wrijven met vochtig leem.
Daar deden de Duitsers nog een schepje bovenop en ontwikkelden de leervervanging verder. Het resultaat was een extreem robuust weefsel met ongewoon sterke kettinggarens en een hoge dichtheid van inslaggarens – het ‘Deutschleder’ ofwel ‘atlasweefsel’– was geboren. Karakteristiek is de gladde, iets glanzende buitenzijde en de geruwde binnen-zijde. Het atlasweefsel is praktisch onverwoestbaar en een heus ‘zwaargewicht’ met 600 gram per vierkante meter. Een gigant dus. Alleen in de machine maakt
hij zichzelf klein: vanwege de structuur krimpt atlasweefsel in de wijdte circa 2 centimeter.

TRENKERCORD –
CORD VOOR DE EEUWIGHEID
De driedraadsketting – in de 18e eeuw was cord (corduroy) een stofje voor de upper ten. Alleen koningen en goed gesitueerde
edellieden konden zich het edele ribfluweel (cord du roi,corduroy) veroorloven dat toen meestal werd geweven van pure zijde.
In plaats van de schone schijn hadden de Franse landarbeiders en de Engelse mijnwerkers daarentegen een stevige, grovere
stof nodig. Op hun weefstoelen ontwikkelden ze dus een robuust cord. Met het drievoudig getwijnde kettinggaren, de
driedraadsketting, even sterk als een ketting. Met wel 100 inslagdraden per centimeter ongelooflijk poolvast.
Daarmee was de eerste ‘beschermende kleding’ uitgevonden. Broeken van dit robuuste cord geven de drager een gevoel van
veiligheid en - zo lijkt het - een portie moed: ze werden onder andere gedragen door de arbeiders die de Bastille in Parijs bestormden, de matrozen die vochten in de zeeslag bij Trafalger en de ‘koning der bergen’, Luis Trenker bij zijn berg-beklimmingen.
Stuk voor stuk bereikten ze hun doel. Geen wonder dus dat het succesverhaal van het driedraads cord voortleeft tot op de dag
van vandaag. De rondtrekkende ‘gezellen’ geven grotendeels de voorkeur aan dit cord voor hun ‘stageperiode’. Welke andere
®
stof zou namelijk drie jaar en één dag puur avontuur overleven?

®

HENNER

CHRISTIAN

PETER

materiaal 100% katoen, 600g/m2
>> pijpwijdte 65cm, 2 duimstokzakken,
zakken met kunstleren paspels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 100% katoen, 600g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken,
zakken met kunstleren paspels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> pijpwijdte 48cm, 2 duimstokzakken, zuiver leren
stootband, zakken met kunstleren paspels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

80008 zunft-broek atlasweefsel

60008 zunft-broek trenkercord driedraads

14
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op michael kun je vertrouwen
Sommige mensen kunnen maar niet begrijpen dat ik
mijn zware broek zelfs in de zomer draag. Voor mij
moet dat gewoon. Ik kan niet anders.

>> ZUNFT-KLEDING

80004 zunft-broek atlasweefsel

MICHAEL

60004 zunft-broek trenkercord driedraads
materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> pijpwijdte 65cm, 2 duimstokzakken, zuiver leren stootband,
zakken met kunstleren paspels
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

FALK

ALFONS

FRIEDRICH

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 440g/m2
>> pijpwijdte 65cm, 1 duimstokzak, zakken met
kunstleren paspels
kleur 13 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 80% katoen, 20% polyester, 530g/m2
>> pijpwijdte 65cm, 1 duimstokzak, zakken met
kunstleren paspels
kleur 11 grijs / 13 beige / 14 olijfbruin / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30 / 880-1020*
*alleen verkrijgbaar in 20 zwart

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2
>> pijpwijdte 65cm, 2 duimstokzakken, kunstleren paspels
aan de zakken, rits zilverkleurig (alleen bij kleur 20)
kleur 13 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

20004 zunfthose genuacord

40004 zunft-broek trenkercord

50004 zunft-broek trenkercord

wij scheppen

VERTROUWEN
DOOR KWALITEIT

INGO

PIT

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 65cm, 2 duimstokzakken,
zakken met kunstleren paspels
kleur 10 ruwwit / 11 beige / 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30 / 880-1020*
*alleen verkrijgbaar in 20 zwart

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 65cm, 2 duimstokzakken,
zakken met kunstleren paspels
kleur 32 Hamburger strepen
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

70004 zunft-broek dubbel-pilo

83204 zunft-broek dubbel pilo

JOCHEN

WIM

HANS

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> 2 duimstokzakken, bij maat 50 zijlengte 55cm
kleur 10 ruwwit / 11 grijs / 20 zwart
maat 40-64

materiaal 100% katoen, 330g/m2
>> 1 duimstokzak, bij maat 50 zijlengte 48cm
kleur 11 grijs / 20 zwart
maat 40-64

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 440g/m2
>> 1 duimstokzak, bij maat 50 zijlengte 48cm
kleur 20 zwart
maat 40-66

70034 zunft-bermuda dubbel pilo

10033 zunft-shorts bombazijn (moleskin)

20033 zunft-shorts genuacord

16
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Al decennia lang bewijzen wij dat we voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. Toch blijven we voortdurend
zoeken naar verbetering van zelfs kleinste details. Onze FHB-Zunft-broeken bewijzen hun waarde in extreem
zware beroepen vooral door hun aanzienlijke productvoordelen:
2 De FHB-vijfhoeken van kunstleer zijn dubbel gestikt en voorkomen het uitscheuren van de zakhoeken.
3 Het asymmetrische broekpatroon waarborgt absoluut draagcomfort.
4 De FHB-broekklep heeft de nodige houvast door extra stevige YKK-ritsen.
5 De door FHB zelf geconstrueerde weefsels maken de producten uniek.

NOOIT MEER

knopen aannaaien

VOLKMAR

NIEUW

22635 stretch-jeans-zunft-bermuda
materiaal denim-lycra-stretch; 98% katoen,
2% elasthan; 340 g/m2
>> jeans-Zunft-Bermuda in denim-style; superaangenaam
door lycra-stretch; 2 oudzilverkleurige YKK-ritsen in de
luxe versie, 1 duimstok-, 1 multifunctionele beenzak met
duimstok- en gsm-vak
kleur 22 zwartblauw
maat 42-66

SASCHA

11012 zunft-bermuda canvas en cordura
materiaal 65% katoen, 35% polyester, 310g/m2
>> de ergonomische en perfecte pasvorm biedt beduidend
meer bewegingsvrijheid. Elastische tailleband. Verhoogde
achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en
telefoonzak. Duimstokzak voor links- en rechtshandigen.
Sluiting van de zakken voorzien van gepatenteerde
gebruiksvriendelijke drukknopen
kleur 12 antraciet / 13 beige / 20 zwart
maat 40-66

in de loop van 2016
kan FHB nog niet garanderen dat iedere
broek de nieuwe sluiting heeft.

>> ZUNFT-KLEDING

1 De FHB-kapnaadafwerking versterkt het kruis en verhoogt de scheurvastheid.

DETLEF

JAKOB

JAN

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> twee rijen, acht knopen, 2 buitenzakken, 1 binnenzak met
klitsluiting, imitatieparelmoerknopen, rugpand van 300 g/m2
zwaar keper in 100% katoen, 1 gespriem op de rug
kleur 10 ruwwit / 11 beige / 20 zwart
maat 44-66 / 88-110

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> nierbescherming, twee rijen, acht knopen, 2 buitenzakken,
1 binnenzak met klitsluiting, knopen van imitatieparelmoer,
rugpand in dezelfde kwaliteit als het voorpand,
2 gespriemen op de rug
kleur 11 grijs / 20 zwart
maat 44-66 / 88-110

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> nierbescherming, twee rijen, acht knopen, 2 buitenzakken,
1 binnenzak met klitsluiting, knopen van imitatieparelmoer,
rugpand in dezelfde kwaliteit als het voorpand,
2 gespriemen op de rug
kleur 32 Hamburger strepen
maat 44-66 / 88-110

70016 zunft-gilet dubbel pilo

70026 zunft-gilet dubbel pilo

83226 zunft-gilet dubbel pilo

DE ZUNFT
is onvervalste
TRADITIE

HAGEN

HEINER

EMIL

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 440g/m2
>> twee rijen, acht knopen, 2 buitenzakken, 1 binnenzak met
klitsluiting, knopen van imitatie-parelmoer, rugpand van
300 g/m2 zwaar keper in 100% katoen, 1 gespriem op de rug
kleur 13 beige / 20 zwart
maat 44-66 / 88-110

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2
>> twee rijen, acht knopen, 2 buitenzakken, 1 binnenzak met
klitsluiting, knopen van imitatie-parelmoer, rugpand van
300 g/m2 zwaar keper in 100% katoen, 1 gespriem op de rug
kleur 11 grijs / 13 beige / 20 zwart
maat 44-66 / 88-110

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2
>> nierbescherming, twee rijen, acht knopen, 2 buitenzakken,
1 binnenzak met klitsluiting, knopen van imitatieparelmoer,
rugpand in dezelfde kwaliteit als het voorpand,
2 gespriemen op de rug
kleur 13 beige / 14 olijfbruin / 20 zwart
maat 44-66 / 88-110

20016 zunft-gilet genuacord

50016 zunft-gilet trenkercord

50026 zunft-gilet trenkercord

THOMAS

ULF

UWE

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2
>> nierbescherming, binnenvoering imitatiebont: 100% polyester,
twee rijen, acht knopen, 2 buitenzakken, 1 binnenzak, knopen van
imitatieparelmoer, rugpand in dezelfde kwaliteit als het voorpand,
2 gespriemen op de rug
kleur 20 zwart
maat 44-66 / 88-110

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2
>> één rij, drie knopen, 1 borstzak en 2 klepzakken aan de
buitenzijde, 2 binnenzakken, reverskraag, binnenvoering
100% katoen, levertijd 3 weken, ruil uitgesloten
kleur 20 zwart
maat 44-64 / 88-114 / 24-30

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2
>> twee rijen, zes knopen, 1 borstzak en 2 klepzakken
aan de buitenzijde, 2 binnenzakken, reverskraag,
binnenvoering 100% katoen
kleur 20 zwart
maat 44-64 / 88-114 / 24-30

50036 zunft-gilet trenkercord

50013 zunft-jack trenkercord

50014 zunft-jack trenkercord

Daarom heeft het Zunft-colbert ook nu nog zes knopen, symbolisch voor de zesdaagse werkweek van de handwerkers. De acht knopen van het Zunft-gilet vertegenwoordigen de acht uren van een werkdag.
Wij naaien alle knopen aan in de karakteristieke Z-vorm. Dat hebben we afgekeken bij onze timmerlieden van
vroeger. Door de Z-vorm laat de knoop zelfs niet los als een draad los zit. Daarop heeft FHB een merkbescherming.
Veel details zijn verborgen: aan het Zunft-gilet versterkt een nekband de kraag en een extra fixatie van de sjaalkraag garandeert de perfecte pasvorm, ook nog na vele malen wassen.

GERHARD
60614 zunft-jack trenkercord

FRITZ

60616 zunft-gilet trenkercord

driedraads met echt leer

driedraads met echt leer

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> twee rijen, colbert in korte vorm (10cm korter dan 50014),
parelmoerknopen, 4 binnenzakken met rits, 1 kaartvakje,
10cm leren zoomversterking binnen, contouren, mouwen
en zakken met leren bies
kleur 20 zwart
maat 44-64 / 88-114 / 24-30

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> leren bies aan de buitenzakken, 2 binnenzakken,
parelmoerknopen, 1 gespriem op de rug, rugpand van
300 g/m2 zwaar keper in 100% katoen
kleur 20 zwart
maat 44-66 / 88-110

>> ZUNFT-KLEDING
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GRETA
20003

zunft-broek genuacord

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 440g/m2
>> slim fitt, twee duimstokzakken, kunstleren paspels,
zilverkleurige ritsen.
kleur 20 zwart
maat 34-44 / 68-88

NIEUW

PAULINE

20006 zunft-broek genuacord
materiaal 85% katoen, 15% polyester, 440g/m2
>> pijpwijdte 58cm, 1 duimstokzak, ribcord kniezakken,
zakken met kunstleren paspels, zilverkleurige ritsen
kleur 13 beige / 20 zwart
maat 34-44 / 68-88

beste vriendinnen,
eindelijk hebben vrouwen bij FHB de brede keus die ze verdienen. Onze nieuwe werkbroek.
Alma verschijnt in 10 kleuren. Meer hierover op pagina 60. De nieuwe vrouwen Zunft broek
Greta is ons antwoord op de inspanningen van de vrouwen die dagelijks in onze cord broeken werken. Met twee duimstokzakken en smalle broekspijpen.

LUISE

HELENE

materiaal 80% katoen, 20% polyester, 530g/m2
>> pijpwijdte 58cm, 1 duimstokzak, ribcord kniezakken,
zakken met kunstleren paspels, zilverkleurige ritsen
kleur 20 zwart
maat 34-44 / 68-88

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> pijpwijdte 58cm, 1 duimstokzak, kunstleren paspels,
zilverkleurige ritsen
kleur 20 zwart
maat 34-44 / 68-88

40006 zunft-broek trenkercord

70006 zunft-broek dubbel-pilo

sterke vrouwen in het gilde
Tot voor kort mochten vrouwen niet
meereizen in de officieel erkende
beroepsverenigingen.
Een aantal vrije beroepsverenigingen
zijn echter opener geworden tegenover
vrouwen op stage. Daarom vervaardigt
FHB ook steeds vaker speciale kleding
voor dames.
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dat het ook anders kan

EDELGARD

KLARA

HILDE

materiaal 100% katoen (pilo), 520g/m2
>> smalle dames-Zunft-broek uit de oorspronkelijke collectie,
pijpwijdte onder 36cm, 1 duimstokzak, zwarte kunstleerpaspels
aan de zakken, 1 achterzak, matzwarte YKK ritsen in de luxe versie
symmetrische tanden, gegalvaniseerd, gepolijst en extra stevig
door massieve begin- en eindstukken
kleur 20 zwart
maat 34-42 / 68-84

materiaal 100% katoen, 520g/m2
>> dames-Zunft-gilet, twee rijen acht echte hoornknopen,
2 buitenzakken, 1 binnenzak, 2 gespriemen op de rug
kleur 20 zwart
maat 34-44

materiaal 85% katoen 15% polyester, 440g/m2
>> twee rijen, 8 knopen, 2 buitenzakken, 1 binnenzak,
knopen van imitatieparelmoer, 2 gespriemen op de rug
kleur 13 beige / 20 zwart
maat 34-44

700555 smalle-zunft-broek

70015 zunft-gilet dubbel pilo

20015 zunft-gilet genuacord

>> ZUNFT-KLEDING

WIJ DENKEN

MATS

79598 gebreid fleece kinderjack

NIEUW

materiaal 100% polyester, 280g/m2
>> extreem licht en aangenaam fleece. Getailleerde pasvorm.
Twee ruime insteekzakken voorzien van rits. Twee open
binnenzakken, YKK-rits
kleur 11 grijs / 16 marine
maat 98-104 t/m 158-164

nu zie ik er eindelijk
NET UIT ALS PAPA

AUGUST

KURT & EDDY

materiaal 80% katoen, 20% polyester, 400g/m2
>> 1 duimstokzak, 1 achterzak, dubbele knie, kunstleren paspels
kleur 14 olijfbruin / 20 zwart
maat 92 / 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 158 / 164

87800 eddybeer eddy klein 35cm

20183 kinder-zunft-broek fijne cord

BURKHARD

87890 teddybeer kurt groot 110cm

materiaal genuacord, 85% katoen, 15% polyester, 440g/m
>> originele Bielefelder Zunft
kleur 20 zwart
maat 110cm en 35cm

85002 leren riem, enkele doorn
2

materiaal rundleer
>> leren kinderriem, gesp met enkele doorn, 25 mm,
natuurlijke vetwas-optiek
kleur 20 zwart
maat 65

ZUERST KAM EDDY, DANN KAM KURT
Seit gefühlten Ewigkeiten ist Eddy bei uns im
Programm. Dann kam der große Bruder. Er ist
der Hingucker auch für jedes große Kind.

eerst kwam eddy, toen kwam kurt
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>> ZUNFT-KLEDING

Eddy maakt voor ons gevoel al een eeuwigheid
deel uit van ons programma. Toen kwam zijn
grote broer. Hij is de blikvanger, ook voor elk
groot kind.

BOBBY

BENNY

DAVID

materiaal 100% katoen, 330g/m2
>> 1 duimstokzak, 1 achterzak, dubbele knie, kunstleren paspels
kleur 20 zwart
maat 92 / 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 158 / 164

materiaal 100% katoen, gesanforiseerd
>> hemd met staande kraag en lange mouwen
kleur 10 wit
maat 92 / 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 158 / 164

materiaal 80% katoen, 20% polyester, 400g/m2
>> twee rijen, 2 buitenzakken, 1 binnenzak, imitatieparelmoerknopen, 1 gespriem op de rug
kleur 20 zwart
maat 92 / 104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 158 / 164

10083 kinder-zunft-broek bombazijn

900090 kinder-zunft-hemd

20116 kinder-zunft-gilet fijne cord

OP ONZE STAGE TREKTOCHT

ben ik verliefd
GEWORDEN

het beste paard van stal
Deze kledij is het resultaat van vele decennia maatwerk, voornamelijk voor de leerjaren. Nu hebben we echt leer gebruikt. De randen van de
omslag hebben we beschermd met echt leren stootband. De voering van de zak is tweemaal zo sterk als die van een normale werkbroek.
De extra grote zakken ‘slikken’ alles wat je voor het werk nodig hebt. De riemlussen zijn maar liefst 3 centimeter breed. Dat tref je in geenenkele
andere serie aan. Daarbij past het juiste gilet en daar overheen het 2 kg zware colbert. Onze meesterklasse.

GUSTAV

GERHARD

driedraads, met echt leer

driedraads, met echt leer

driedraads, met echt leer

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> pijpbreedte 72cm, leren hoeken en paspels, leren stootband
rondom, 3cm brede riemlussen, zakvoering van dubbel pilo, rechts
1 grote duimstokzak + 1 potloodvak, links 1 grote en 1 normale duimstokzak, 2 achterzakken, muntenvakje, haaksluiting binnen
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> twee rijen, colbert in korte vorm (10cm korter dan 50014),
parelmoerknopen, 4 binnenzakken met rits, 1 kaartvak, 10cm
leren zoomversterking binnen, contouren, mouwen en z
akken met leren paspels
kleur 20 zwart
maat 44-64 / 88-114 / 24-30

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> leren bies aan de buitenzakken, 2 binnenzakken,
parelmoerknopen, 1 gespriem op de rug, rugpand
van 300g/m2 zwaar keper in 100% katoen
kleur 20 zwart
maat 44-66 / 84-110

60064 zunft-broek trenkercord

60614 zunft-jack trenkercord

FRITZ

60616 zunft-gilet trenkercord

>> ZUNFT-KLEDING
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het boek bij de broek
Op veelvuldig verzoek bieden we het FHB-notitieboekje met kalender ook als losse elementen aan.
Dat wil zeggen: je kunt de omslag van pilo, het
notitieboekje met 190 pagina’s of de 48 pagina’s
tellende kalender 2017 / 2018 los bestellen.
BERNHARD 94001 / OMSLAG MET DUIMSTOKVAK
94001 VAN PILO
CLEMENS 94002 / KALENDER 2017/2018,
48 PAGINA‘S
		
/ FHB-NOTITIEBOEK,
ERWIN 94003
190 PAGINA‘S

EGON

ROLF

60068 zunft-broek trenkercord
driedraads, met echt leer

94000 fhb-notitieboek
met kalender 2017/2018

materiaal 85% katoen, 15% polyester, 600g/m2
>> pijpbreedte 48cm, leren hoeken en paspels, leren stootband
rondom, 3cm brede riemlussen, zakvoering van dubbel pilo,
rechts 1 grote duimstokzak + 1 potloodvak, links 1 grote en 1 normale
duimstokzak, 2 achterzakken, muntenvakje, haaksluiting binnen
kleur 20 zwart
maat 40-66 / 84-114 / 23-30

materiaal omslag 100% katoen(pilo)
>> 48 kalenderpagina‘s voor 2017/2018 (uitneembaar),
190 pagina‘s voor notities, met 2 vakjes voor visitekaartjes
kleur buitenzijde zwart, binnenzijde wit
maat 18cm x 23,5cm x 3cm

vroeger werden de broeken alleen maar uitgeborsteld, nu worden ze gewassen – maar dat moet wel goed gebeuren.
Om de duurzaamheid van de oppervlaktestructuur en de kleurechtheid van de FHB-Zunft-broeken te behouden, moet u de broek absoluut binnenstebuiten draaien en de ritsen sluiten. Belangrijk! Gebruik géén wasverzachter! Vooral bij de artikelen 100, 700 en 800 voorkomt u zo de anders optredende, witte wasstrepen. Bij weefsels van 100 % katoen tracht men door vroegtijdig sanforiseren het krimpproces bij het wassen tegen te gaan.
Maar hoe zwaarder een stof is, hoe moeilijker dat wordt. Hogere krimpwaarden zijn dan ook onvermijdbaar en absoluut normaal. Houd daar bij
de maatkeuze dus rekening mee. Elke broek moet na de was in vochtige toestand gerekt worden. Zo kunt u de krimp grotendeels compenseren.

GENUACORD

DRIEDRAATSCORD

TRENKER
CORD

600

400 / 500

materiaal 20-25 ribbels op 10cm lengte,
85% katoen, 15% polyester, 600g/m2,
krimpwaarde: ca. 1% in de lengte
eigenschappen meest robuuste en zwaarste cordkwaliteit in het
FHB-assortiment, drievoudig kettingdraad, extreem trekvast

materiaal 20-25 ribbels op 10cm lengte,
400 = 80% katoen, 20% polyester, 530g/m2;
500 = 85% katoen, 15% polyester, 550g/m2,
krimpwaarde ca. 1% in de lengte
eigenschappen traditionele FHB-cordkwaliteit voor
de Zunft, toenemende scheurvastheid van 400 tot 500,
uitermate robuust

DUBBEL PILOT

STRETCH-PILO

ATLASWEEFSEL

(OOK WEL ENGELS LEER GENOEMD) 700

730

800

materiaal 100% katoen, 520 g/m2,
Krimpwaarde: ca. 4% in de lengte
eigenschappen zeer robuust, hoge schuurvastheid,
luchtdoorlatend, aangenaam draagcomfort door
geruwde binnenzijde, vochtabsorberend

materiaal 97% katoen, 3% elasthan, 410g/m2,
geringe krimpwaarde: minder dan 2%.
eigenschappen uitstekend rekbaar, max. 15%,
luchtdoorlatend, aangenaam zacht draagcomfort,
hoge scheurvastheid, tot op max. 60° wasbaar

materiaal 100% katoen, 600g/m2, hoge krimpwaarde:
5% in de breedte en 3% in de lengte door speciale
structurering; opmerking: kies een maat groter
dan gewoonlijk.
eigenschappen extreem robuuste, luchtdoorlatende,
zeer zware weefselconstructie in de Zunft-kleding,
aangenaam draagcomfort door geruwde binnenzijde

200
materiaal 24-43 ribbels op 10cm lengte, 85% katoen,
15% polyester, 440g/m2, krimpwaarde: ca. 1% in de lengte
eigenschappen luchtdoorlatend door hoog katoengehalte,
robuust, aangenaam draag-comfort, minder warmend dan
Trenkercord (zomerkwaliteit)

BOMBAZIJN CANVAS
100

110

materiaal 100% katoen, 330g/m2,
Krimpwaarde: ca. 3% in de lengte
eigenschappen luchtdoorlatend,
robuust, vochtabsorberend

materiaal 65% katoen, 35% polyester, 310g/m2
Krimpwaarde: minder dan 2% in de lengte
eigenschappen zeer robuust, hoge scheurvastheid door polyestergehalte, langere kleurechtheid
en vuilafstotender dan zuiver katoen,
gemakkelijk te onderhouden

CANVAS
PREMIUM
116
materiaal 50% polyester, 50% katoen,
250g/m2, krimpwaarde 1%
eigenschappen superlicht en oersterk de
unieke vezelcombinatie, het zomermateriaal
bij uitstek

TWILL
125
materiaal 50% polyester, 50% katoen,
250g/m2, krimpwaarde 2% in de lengte.
eigenschappen voor FHB nieuw onwikkelde workwear
kwaliteit, het perfecte draagcomfort: aan de binnenkant
meer katoen, aan de buitenkant meer polyester,
vuilafstotend en makkelijk te onderhouden,
het hele jaar door

traditie
IS GEEN KWESTIE
van leeftijd
>> KWALITEIT EN VERZORGING
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HANDGEMAAKT

in duitsland

zit als gegoten
Bij ons zijn extra wensen welkom. In onze Duitse productievestiging wordt jouw kleding helemaal naar jouw wensen gemaakt. Voor de maatkleding
kun je kiezen tussen genuacord, trenkercord, bombazijn, canvas, atlasweefsel of dubbel-pilo in alle beschikbare kleuren. Vaak voldoen we ook aan
de vraag naar echt leer, omdat dat natuurlijk de langste levensduur heeft.
Als je jouw individuele lievelingsstuk hebt gekozen, neemt jouw FHB-specialist de maat. Natuurlijk kosten speciale wensen ook extra. Jouw FHB-specialist kan die precies voor je berekenen. Wij bij FHB maken dan binnen ongeveer drie weken jouw maatpak voor je klaar.

zunft-broek

zuiver leer aan zunft-broek

zunft-colbert

Normale duimstokzak extra (11cm breed)
Brede duimstokzak extra (16cm breed)
Cordura duimstok-/gsm-zak (alleen zwart)
Dijbeenzak plat opgestikt (19 x 18cm)
Dijbeenzak met plooi
Klitbandklep voor dijbeenzak
Cordura dijbeenzak met klep (alleen zwart)
Potloodzak
Gsm-zak met plooi en klep
Extra achterzak
Achterzak opgestikt
Klep met knoop, voor achterzak
Opgestikte cordura-achterzak met klep
(alleen zwart)
3cm brede riemlussen
Knopen voor bretels / 6 stuks
Knopen aan broekspijp
Knieversterking binnen
Cordura-versterking op het zitvlak
Fluweel- of ribbiezen aan de zijnaden
Extra pijpwijdte
Extra pijpwijdte vanaf 90cm
Hoger getrokken band op de rug
Pijpzoom van cordura, ca. 12cm

Zakbeleg leer
Leren hoeken / 10 stuks 			
Leren hoeken / 12 stuks 		
Leren hoeken / 16 stuks 		
Zijzakpaspel, leer
Duimstok-zakpaspel, leer 		
Belegsel achterzak leer 			
Kniezakken van leer
Leren stootband omzoomd 		
Leren stootband normaal / achter 		
Leren stootband normaal / rondom 		
Zak-binnenzijde onder van leer 		

Binnenzak ingezet 			
Binnenzak ingezet met rits 		
Kaartzak opgezet in rugvoering (34 X 24cm)
Extra borstzakje 		
Steekzakken opzij 		
Mouwen en zakken gebiesd met fluweel of rips
Contour gebiesd met fluweel of rips 		
Ringbies aan de mouw fluweel of rips
Zoomhoeken van het colbert afschuinen 		
Kraag van fluweel 				
Kraag van contrasterende stof 			
Manchetten van fluweel 			
Manchetten van contrasterende stof
Schouderpas van fluweel		
Schouderpas van contrasterende stof
Parelmoerknopen / 8 grote, 6 kleine,
inclusief aannaaien

zunft-gilet
Binnenzak ingezet 		
Binnenzak ingezet met rits 		
Fluweel- of ribbies aan de zak 		
Contour met fluweel of rips
Parelmoerknopen / 6 grote,
inclusief aannaaien

zuiver leer aan zunft-gilet
Armsgat gebiesd met leer 		
Nekband van leer
Contour (voorrand, kraag, zakken)
gebiesd met leer
Zakken gebiesd met leer			
Rug van bovenmateriaal		
Rugpand van leer

zuiver leer aan zunft-colbert
Manchetten van leer 			
Zakkleppen van leer 			
Kraag van leer 				
Revers van leer 				
Leerzoom binnen 10cm breed 			
Contour gebiesd met leer 			
Rugpas van leer 			
Ophanglus van leer 			
Mouwen gebiesd met leer 		
Zakken gebiesd met leer

1 rugbreedte
Meet de afstand van het linker- tot het rechter schoudergewricht.

2 borstomvang
Meet vlak onder de oksels horizontaal rondom op borsthoogte. Daarbij moeten
de onderste uiteinden van de schouderbladen worden meegeteld.

3 tailleomvang
Meet ongeveer 3 cm boven het heupbot horizontaal rondom het lichaam.
Leg het meetlint daarbij dicht tegen het lichaam aan.
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4 buitenbeenlengte
Meet vanaf het hoogste punt van het heupbot tot aan de voetzool. Bij een
goed zittende broek is dit de totale lengte vanaf de band-bovenzijde tot

5 kraagwijdte
Meet de afstand van het linker- tot het rechter schouder- gewricht.

6 mouwlengte
Meet van het schoudergewricht recht omlaag tot aan het handwortelbeentje.
Meet bij een goed zittend colbert of hemd vanaf de okselnaad tot aan de
onderkant van de mouw

7 heupwijdte / heupomvang
Meet horizontaal op het dikste gedeelte van de billen.
Meet nauw op het lichaam

8 binnenbeenlengte
Van het kruis tot aan de voetzool. Meet bij een goed passende broek aan
de binnennaad vanaf het kruis tot aan de onderkant van de broekspijp.

>> MAAT BEPALEN

aan de onderkant van de broekspijp.

®

>>

ACCESSOIRES

®

>>

ook bij de

ACCESSOIRES
zijn wij betrouwbaar

>> ACCESSOIRES
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Nodig - en nuttigheden
Werken is leuk, vooral als elke handgreep zit. De accessoires van FHB kunnen je daarbij een handje helpen. Van de
leren spijkertas, de hamerhouder en de passende riem tot en met de prettige kniebeschermers.
kleine multitalenten zijn de holstertassen van cordura-1000. Zij zijn soepel en passen aan de riem van elke FHB-broek.
Met FHB gaat het werk je beter af.

KOPPELSLOT

KOPPELSLOT

DIETMAR

87011 timmerman / heiko

87010 timmerman / dominik

87021 dakdekker / holger

87020 dakdekker / eike

87031 stratenmaker / jobst

87030 stratenmaker / einhardt

87041 loodgieter / hasso

87040 loodgieter / florenz

materiaal rundleer
>> 40 mm breed, gecombineerde looiwijze,
vochtbestendig, door en door geverfd
kleur 20 zwart
maat 70-140, bandwijdte = riemlengte

87051 steigerbouwer / herold

87050 steigerbouwer / freddy

87061 meubelmaker / herbert

87060 meubelmaker / gerrit

87071 steenhouwer / beeldhouwer / lennart

87070 steenhouwer / beeldhouwer / arved

materiaal metaal
kleur 81 zilver

materiaal metaal
kleur 80 goud

87001 metselaar / gregor

87000 metselaar /alwin

85000 koppel

HULP,

als je die
NODIG HEBT

KOPPELSLOT

KOPPELSLOT

CARSTEN

872242 brandweerman / elmar

materiaal metaal
kleur 80 goud

materiaal rundleer
>> gesp met dubbele doorn, 40 mm breed, rundleer,
gecombineerde looiwijze, door en door geverfd
kleur 20 zwart
maat 70-140cm, bandwijdte = riemlengte

872241 parketlegger / lorenz

872243 rk-hulpverlener / henry
872244 bouwvakker / magnus
872245 vloerenlegger / norman
materiaal metaal
kleur 81 zilver

87100 neutraal / edwin

87110 neutraal / henning
materiaal metaal
kleur 81 zilver

85001 leren riem, dubbele doorn

BURKHARD

MAX

MORITZ

materiaal rundleer
>> gesp met enkele doorn, 40 mm breed,
natuurlijke vet-was-optiek
kleur 17 bruin / 20 zwart
maat 65*, 70-140, bandwijdte = riemlengte
*alleen verkrijgbaar in 20 zwart

materiaal 100% polyamide (cordura 1000),
>> 2 ruime, op elkaar liggende volumetassen, klep met
klitsluiting als afdekking van de tassen, FHB-snelsluiting
voor de bevestiging aan de riemlussen van de FHB-broeken
kleur 20 zwart
afmetingen 19 x 23cm (B x H)

materiaal 100% polyamide (cordura 1000)
>> 1 ruime volumetas, reflecterende hamer- en
gereedschap shouder op de voorzijde van de tas,
klep met klitsluiting als afdekking van de tassen,
FHB-snelsluiting voor de bevestiging aan de
riemlussen van de FHB-broeken
kleur 20 zwart
afmetingen 19 x 23cm (B x H)

85002 leren riem, enkele doorn

89231 holstertas rechts

89241 holstertas links
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Cordura is niet meer uit de werkelijk robuuste
werkkleding weg te denken. Wat niet veel mensen
weten: er zijn verschillende weefselstructuren en
daarmee sterk variërende belastbaarheden. In onze
holstertassen, die met een door FHB en YKK gezamenlijk ontwikkelde snelsluiting aan de riemlussen bevestigt kunnen worden, zijn spijkers en andere
scherpe voorwerpen veilig opgeborgen. Vergelijk
dus goed, het is de moeite waard.

NIEUW

ANDRE
85203 stretchriem

materiaal 100% polyester
>> 38 mm brede, elastische riem voor bijzonder aangenaam
draagcomfort. Door de speciale structuur is de elasticiteit
duurzaam gewaarborgd. U kunt de riem zelfs samen met
de broek wassen.
kleur 20 zwart
maat 70,80,90,100,110,120,130,140

CASPAR

89912 kniebescherming type 2
din en 14404:2004
materiaal 80% ethyleenvinylacetaat (EVA), 20% rubber,
>> 42 g licht, duurzaam zacht en elastisch, geringe drukvervorming, past zich ergonomisch aan de knie aan in elke positie,
passend voor alle FHB-broeken
kleur 12 antraciet
maat 285 x 175 x 15 mm

WOLFGANG
85004 lederen riem enkele doorn
materiaal rundleder
>> gesp met enkele doorn, 40 mm breed.
Leerdikte: 3,2-3,5 mm
kleur 20 zwart
maat 70-140, bandwijdte = riemlengte

>> ACCESSOIRES

meer kun je niet wensen: cordura 1000

SÖNKE

BRETELS

ACHIM

materiaal 78% polyester, 22% elasthan
>> 5cm brede, éénkleurige Hercules-bretels,
oudzilverkleurige, stalen FHB-clips, zuiver leren rugkruis
kleur 20 zwart
maat 140cm

90210 timmerman / dietrich

materiaal 78% polyester, 22% elasthan
>> 4cm brede, eenkleurige bretels, robuuste,
stalen FHB-clips, zuiver leren rugkruis
kleur 11 grijs, 13 beige, 15 olijf, 16 marine,
20 zwart, 25 groen, 33 rood
maat 120cm

902911 bretels extra lang en breed

90200 metselaar / alexander
90220 dakdekker / eduard
materiaal 78% polyester, 22% elasthan
>> 4cm brede bretels, robuuste,
stalen FHB-clips, zuiver leren rugkruis
kleur 20 zwart
maat 120cm

90290 bretels

samen (door)

DIK EN DUN
Sönke is nu superbreed en superlang. Theodor blijft
iets bescheidener en is modisch smal. Trouwens: de
elastische bretels komen uit België, de clips uit Duitsland en in elkaar gezet worden ze in Oost-Europa.
Topkwaliteit.

NIEUW

THEODOR

BODO

FRIDo

materiaal 81% polyester, 19% elasthan
>> 1,8cm brede, gestreepte bretels, oudzilverkleurige,
stalen FHB-clips, zuiver leren rugkruis
kleur 1112 grijs-antraciet
maat 120cm

uni, leren knooppat

materiaal 78% polyester, 22% elasthan
>> 4cm breed. Eénkleurig met doorlopende
reflectiestreep. Robuuste stalen clips
kleur 20 zwart
maat 120cm

902933 bretels extra smal

902922 bretels

materiaal 78% polyester, 22% elasthan
>> 4cm brede bretels, robuuste, stalen verstelclips, zuiver
leren rugkruis en zuiver leren knooppatten, bretels passend
bij Zunft-broeken 50028 en 70028 (pag. 15)
kleur 20 zwart
maat 120cm

902940 bretels reflectie

CAP

UDO

NIKLAS

91110 timmerman / tim

materiaal 100% katoen
>> geruwd oppervlak, zachte grip,
voorgevormde klep,
hoogwaardige metalen klepsluiting
voor de wijdteregeling
kleur 13 beige / 20 zwart
maat eenheidsmaat

materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan
>> waterdicht, luchtdoorlatend, winddicht, 60 g licht,
gelaste naden, reflecterende klepbies en sluiting
kleur 20 zwart / 34 oranje
maat eenheidsmaat

91100 metselaar / simon
91120 dakdekker / luis
91160 meubelmaker / noah
materiaal 100% katoen
>> geborduurd gilde-embleem op de voorzijde, geruwd
oppervlak, zachte grip, voorgevormde klep, hoogwaardige
metalen klepsluiting voor de wijdteregeling
kleur 20 zwart
maat eenheidsmaat

91190 cap uni

91090 cap waterdicht
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zo vertrouwd als een

>> ACCESSOIRES

OUDE HOED
Sommige dingen veranderen nu eenmaal niet. Ik heb het
liefst 100% scheerwol - dat was zo en dat blijft zo.

NIEUW

JOHANN

MICHEL

Wendelin

materiaal 100% scheerwol
>> robuuste FHB-kwaliteit
kleur 12 antraciet / 16 marine / 20 zwart
maat eenheidsmaat

materiaal 100% acryl
>> thinsulate-binnenfleece, winddicht,
luchtdoorlatend
kleur 11 grijs / 16 marine / 20 zwart
maat eenheidsmaat

materiaal 100% Merino scheerwol
>> geproduceerd in Duitsland.
Hoogwaardig en aangenaam draagcomfort
kleur 16 marine / 20 zwart
maat eenheidsmaat

92190 wollen muts

92290 gebreide muts

92390 wollen muts

GABRIEL

LASSE

LEVIN

materiaal metaal, rundleer, gecombineerde looiwijze
kleur 81 zilver
afmetingen 4,5 x 18cm (B x H)

materiaal metaal
kleur 81 zilver
afmetingen 5 x 14cm (B x H)

materiaal rundleer, gecombineerde looiwijze
kleur 20 zwart
maat 9 x 16cm (B x H)

TRISTAN

HENRIK

MALTE

materiaal achterzijde stevig rundleer,
voorzijde massief rundleer
>> 5-voudig geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 6 x 19,5 x 3cm (B x H x T)

materiaal achterzijde stevig rundleer,
voorzijde massief rundleer
>> 5-voudig geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 5,5 x 27,5 x 3cm (B x H x T)

materiaal achterzijde stevig rundleer,
voorzijde massief rundleer
>> 5-voudig geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 8 x 22,5 x 3cm (B x H x T)

88700 karabijnhaak aan leren lus

88810 meshouder kort

88710 karabijnhaak aan leeuwenkopring

88820 meshouder lang

88800 tanghouder

88840 meshouder speciaal

KARLO

VALENTIN

PEPE

materiaal achterzijde stevig rundleer, voorzijde massief rundleer
>> 5-voudig geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 10 x 20,5 x 7cm (B x H x T)

materiaal rundleer
>> robuuste metalen beugel als hamerhouder
kleur 20 zwart
afmetingen 15 x 10 x 4cm (B x H x T)

materiaal rundleer, gecombineerde looiwijze
>> met metalen beugel
kleur 20 zwart
afmetingen 10 x 15cm (B x H)

88850 hamerhouder met meshouder

89120 hamerhouder speciaal

89110 hamerswinger
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ENORME HULP

SAMUEL

JASPER

KILIAN

materiaal messing, vernikkeld
kleur 81 zilver
maat totale lengte 32cm

materiaal metaal
>> driedubbel, zware uitvoering
kleur 81 zilver
maat totale lengte 42cm

materiaal rundleer, gecombineerde looiwijze
kleur 20 zwart
afmetingen 8 x 15,5 x 4,5cm (B x H x T)

88900 leeuwenkopketting

89000 hamerketting

89100 hamerlus

>> ACCESSOIRES

kleine accessoires,

FRANZ

STEFAN

ARNO

materiaal massief rundleer
>> binnendelen met hoeknaad-bescherming,
naaduiteinden geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 18 x 12 x 0,5cm (B x H x T)

materiaal massief rundleer
>> zijdelen van de tas van robuust
koppelrundleer, volledig geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 15 x 17 x 7cm (B x H x T)

materiaal massief rundleer
>> met klep en steeksluiting, zijden van de
tas van robuust koppelrundleer
kleur 20 zwart
afmetingen 15 x 13 x 5cm (B x H x T)

LUKAS

ARMIN

BASTIAN

materiaal massief rundleer
>> binnendelen met hoeknaad-bescherming, binnenvak
geklonken, naaduiteinden geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 18 x 12 x 0,5cm (B x H x T)

materiaal massief rundleer
>> zijden van de tas van robuust koppelrundleer,
helemaal geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 15 x 11 x 6cm (B x H x T)

89200 spijkertas enkel

89210 spijkertas dubbel

89300 spijkertas enkel geklonken

89310 spijkertas dubbel geklonken

89320 spijkertas enkel met klep

89330 spijkertas dubbel

geklonken met klep
materiaal massief rundleer
>> met klep en steeksluiting, zijden van de tas van
robuust koppelrundleer
kleur 20 zwart
afmetingen 15 x 13 x 8cm (B x H x T)

HARTWIG

SEPP

PHILIPP

materiaal massief rundleer
>> gestikte naden, één vak. Tas voorzien van afsluitbare klep
kleur 20 zwart
afmetingen 15 x 17 x 1,5cm (B x H x T)

materiaal massief rundleer
>> afknoopbare bevestiging, 6-voudig geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 9 x 20 x 5cm (B x H x T)

materiaal massief rundleer
>> genaaid en geklonken, groot binnenvak,
2 voorvakken met hamerhouder
kleur 20 zwart
afmetingen 27 x 27 x 9cm (B x H x T)

89380 spijkertas enkel met klep

89360 tas voor lange spijkers

89370 multifunctionele tas

NIEUW

producten uit
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ja, het is een goed gevoel
dat we nog steeds zo veel onderdelen in Duitsland vervaardigen. Natuurlijk streven we ernaar om ook onze materialen hier te kopen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor onze leren accessoires

NIEUW

GOTTFRIED

SILAS

NIKOLAUS

materiaal massief rundleer
>> gestikte naden, twee vakken. Tas voorzien van afsluitbare klep
kleur 20 zwart
afmetingen 15 x 17 x 2,5cm (B x H x T)

materiaal rundleer
>> gecombineerde looiwijze, beugel 6-voudig geklonken
kleur 20 zwart
afmetingen 5,5 x 27cm (B x H)

materiaal hout
>> origineel FHB-timmermanspotlood
kleur 33 rood
maat 24,5cm

89390 spijkertas dubbel met klep

88830 ratelhouder

91600 fhb-timmermanspotlood

>> ACCESSOIRES

DUITSLAND

SIERSPELDEN

OORHANGERS

OORCLIPS

89410 timmerman / frederik

99510 timmerman / chris

99610 timmerman / gunnar

89420 dakdekker / hellfried

99520 dakdekker / colin

99620 dakdekker / sören

89430 stratenmaker / gottwald

99530 stratenmaker / albrecht

99630 stratenmaker / holm

89460 meubelmaker / tillmann

materiaal messing, verguld
kleur 80 goud

materiaal messing, verguld
kleur 80 goud

MANCHETKNOPEN

SIER-HORLOGEKETTING

ZAKHORLOGE

90110 timmerman / leonard

89510 timmerman / ignatz

90120 dakdekker / jost

89520 dakdekker / jonny

materiaal messing, verguld
kleur 80 goud

materiaal messing, verzilverd
>> vernikkeld
kleur 81 zilver
maat lengte 29cm

89400 metselaar / eberhard

materiaal messing, verguld
kleur 80 goud

90100 metselaar / matti

99500 metselaar / aaron

89500 metselaar / hanno

99600 metselaar / gisbert

89600 METSELAAR / HEINFRIED
89610 TIMMERMAN / FRIEDEL
89620 DAKDEKKER / JUPP
materiaal messing, verzilverd
>> zwitsers uurwerk, 1 jaar garantie
kleur 81 zilver
maat diameter ca. 5cm

LUDWIG

JOACHIM

FERDINAND

materiaal 100% wollen vilt
>> 12cm rand, geimpregneerd, binnenvoering
kleur 20 zwart
maat 53-62

materiaal 100% wollen vilt
>> 9cm rand, geïmpregneerd, binnenvoering
kleur 11 grijs / 20 zwart
maat 53-62

materiaal hout
>> wandelstok van de gildebroeders, gedraaide stok
van natuurlijk hout, met metalen punt
kleur 17 bruin
maat lengte ca. 108cm

89800 timmermanshoed

89700 metselaars-/timmermanshoed

85500 wandelstok

een doek voor
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In deze doek, de ‘Charlottenburger’, dragen de gezellen hun hebben en houwen tijdens de stage met zich mee. Gereedschap, wasspullen, kleding
en wat verder zo alles nodig is. Hoe de 80 x 80cm grote doek wordt gevouwen, brengen de gildegezellen elkaar bij. Op andere plaatsen wordt de
Charlottenburger ook wel ‘Berliner’ of ‘Charly’ genoemd.

VEIT

ROLAND

ELIAS

materiaal 100% katoen
kleur 33 rood
afmetingen 76 x 76cm

materiaal 100% katoen
kleur 33 rood
afmetingen 82 x 83cm

materiaal 100% katoen
>> zakdoek
kleur 16 marine / 19 geel / 33 rood / 20 zwart
afmetingen 53 x 53cm

18099 charlottenburger boetticher

91300 charlottenburger

91200 bandana‘s

>> ACCESSOIRES

ALLES EN NOG WAT

KURT

EDDY

ZUNFT-LOGO

materiaal genuacord, 85% katoen, 15% polyester, 440 g/m2
>> originele Bielefelder Zunft
kleur 20 zwart
maat 110cm

materiaal genuacord, 85% katoen, 15% polyester, 440 g/m2
>> originele Bielefelder Zunft
kleur 20 zwart
maat 35cm

90520 dakdekker / bjarne

87890 teddybeer kurt groot

87800 teddybeer eddy klein

90510 timmerman / lenni

>> reflecterend gilde-emblemen om op te naaien
of te patchen
kleur 20 zwart
maat diameter ca. 4cm

kurt en eddy zijn voor

100% TROUW

SHIRT GILDEEMBLEEM
90410 timmerman / klaas
90420 dakdekker / till
materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals , de mouwen en de zoom
kleur 10 wit / 20 zwart / 33 rood
maat S-3XL

BEN

90009 hemd met opstaande kraag;

FINN

90010 hemd met opstaande kraag,

lange mouw

korte mouw

materiaal 100% katoen, gesanforiseerd
>> hemd met staande kraag en lange mouwen,
met plooi op de borst
kleur 10 wit
maat 37/38 – 49/50

materiaal 100% katoen, gesanforiseerd
>> hemd met staande kraag en korte mouwen,
met plooi op de borst
kleur 10 wit
maat 37/38 – 49/50

RUBEN

GERD

XAVER

materiaal hout
>> ovale, onbehandelde timmermanspotloden (20cm lang) met
FHB-opdruk
in een presentatiebox
kleur 00 naturel
afmetingen 8,5cm x 26cm

materiaal 100% katoen (pilo), 520g/m2
>> iPad-tas van het Zunft-broekmateriaal pilo, met de
karakteristieke duimstokzak voorop, ook te gebruiken als
iPhone-vak, rode katoenen binnenvoering, afsluitbaar
met een robuuste FHB-tuinbroekgesp
kleur 20 zwart
afmetingen 21 x 27cm

materiaal hout
>> originele FHB-duimstok
kleur 00 naturel

91652 box met timmermanspotloden

94100 ipad-tas

91500 fhb-duimstok
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Ik houd van het Duitse materiaal pilo. Daarvan draag ik een Zunftbroek en een maatjack. Het is gemaakt voor de eeuwigheid en heeft
helemaal geen franjes nodig. Geniaal. Ik heb weliswaar geen iPad, maar
is geloof dat ik Gerd toch nodig heb. Hij is nu eenmaal gemaakt van pilo.

het boek bij de broek
Op uw verzoek kunnen zowel de omslag, het notitiegedeelte en de kalender van het FHB-notitieboek apart besteld worden.
BERNHARD 94001 / OMSLAG MET DUIMSTOKVAK
94001 VAN PILO
CLEMENS 94002 / KALENDER 2017/2018, 48 PAGINA‘S
ERWIN 94003
/ FHB-NOTITIEBOEK, 190 PAGINA‘S

ROLF

94000 fhb-notitieboek
met kalender 2017/2018
materiaal omslag 100% katoen (pilo)
>>g 48 kalenderpagina‘s voor 2017/2018 (uitneembaar),
190 pagina‘s voor notities, met 2 vakjes voor visitekaartjes
kleur buitenzijde zwart, binnenzijde wit
afmetingen 18cm x 23,5cm x 3cm

HERMANN

TONI

materiaal 100% katoen, pilo
>> ruime tas met 1 binnenvak, 1 buitenvak met
de karakteristieke 2 ritsen
kleur 20 zwart
afmetingen 50cm x 32cm x 30cm

materiaal roestvrij staal
>> inhoud: 0,5 l
kleur 20 zwart
maat 25cm hoog

700700 fhb-reistas

8 thermoskan

>> ACCESSOIRES

ECHTE LIEFDE

®

>>

WERKSCHOENEN

®

>>

de s3 moet

GEWOON
alles kunnen

>> Werkschoenen
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ALS JE OOK MAAR
één keer zelf bij extreem weer op een dak gewerkt of alleen maar gestaan hebt, weet je, wat mens en materiaal uit
moeten kunnen houden.
De zool moet slipvast genoeg zijn om ook bij nat weer veiligheid te bieden en bij dakdekkerswerk ook nog bestand
zijn tegen een contacthitte van wel 300 C. Het leer moet niet alleen bescherming bieden, maar ook flexibel genoeg
zijn voor het werk op steile daken. De S3 van FHB kan dat.

NORBERT

WILFRIED

EN ISO 20345-S3 HRO

EN ISO 20345-S3 HRO

83963 s3 lage schoen met veters
EN ISO 20345-S3 HRO

materiaal rundleer
>> lange nitril-sleezool, tot 300 °C hittebestendig, niet krijtend,
textiele veiligheidszool, kunststof kap, voetwijdte 11, luchtdoorlatende binnenvoering en inlegzool
kleur 20 zwart
maat 39-47

materiaal rundleer
>> lange nitril-sleezool, tot 300 °C hittebestendig, niet krijtend,
textiele veiligheidszool, kunststof kap, voetwijdte 11, luchtdoorlatende binnenvoering en inlegzool
kleur 20 zwart
maat 39-47

materiaal rundleer
>> lange nitril-sleezool, tot 300 °C hittebestendig, niet krijtend,
textiele veiligheidszool, kunststof kap, voetwijdte 11, luchtdoorlatende binnenvoering en inlegzool
kleur 20 zwart
maat 39-47

83960 s3 laars met gespen

83962 s3 laars met veters

RÜDIGER

DE S3 DAKDEKKERSPECIALISTEN:
NORBERT, WILFRIED EN RÜDIGER.
kunststof neuskap
Een slechts 110 g lichte neuskap van kunststof beschermt de drager volgens de strengste veiligheidsnormen. Elke kap is bestand tegen een kracht
van 200 kj. Als de dakdekker moet lassen, draagt de schoen de temperatuur niet over op de voet.

flexibel en veilig
In tegenstelling tot de stalen zool kan de textiele, doorslagveilige brandzool direct met de schacht verbonden worden en zo het loopvlak voor 100%
afdekken. Hij is aanzienlijk lichter, maar vooral flexibeler en neemt niet meteen de temperatuur op zoals een stalen zool doet.

antislip loopzool
Het kanaliserende profiel voert het vocht optimaal af. De lange sleezool (geen hak) en de hoedanigheid van het nitril zorgen voor optimale slipvastheid.
Trouwens: hij is ook nog hittebestendig tot 300 C.

luchtdoorlatend
De binnenvoering van microvezels met ventilatiekanalen en een luchtdoorlatende, anatomische inlegzool vormen samen een hygiënisch systeem
waarin de voet niet transpireert en zich juist gewoon lekker voelt.

voetwijdtevorm 11
Na een werkdag wordt de voet breder en heeft dan ruimte nodig om geen drukplekken te ontwikkelen. Een voetwijdte van 11 biedt het nodige draagcomfort.

OSKAR

MANFRED

materiaal buitenleer: rundleer Binnenleer: varkensleer
>> autobandzool ook verkrijgbaar met lamsvachtvoering: 840/63
kleur 20 zwart
maat 38-48

materiaal buitenleer: rundleer
Binnenleer: varkensleer
>> autobandzool ook verkrijgbaar met lamsvachtvoering: 840/64
kleur 20 zwart
maat 38-48

84060 dakdekkerslaars autoband
dubbele gesp

84062 dakdekkerslaars autoband met veters

WILLI

84061 lage dakdekkersschoen autoband
met dubbele gesp
materiaal buitenleer: rundleer
Binnenleer: varkensleer
>> autobandzool
kleur 20 zwart
maat 38-48

JULIAN

83865 s3 sneaker laag EN ISO 20345-2011-S3
materiaal buffel leder
>> robuuste sneaker van buffel leder. Zool voorzien van antislip.
Loopcomfort door schokdemping. Kwaliteit zool: PU/TPU. Textielen
veterringen. Kunststof kap. Schokdempende en ademende inlegzool. Voetwijdte: 11
kleur 20 zwart
maat 39 – 47

NIEUW

Je zou het niet zeggen, maar Julian en Linus
zijn s3 veiligheidsschoenen; tijdloos, comfortabel. Slijtvaste, maar niet hittebestendige
zool, zoals onze dakdekkersschoenen.
Robuust en toch soepel.

LINUS

NIEUW

83864 s3 sneaker hoog EN ISO 20345-2011-s3
material buffel leder
>> robuuste sneaker van buffel leder. Zool voorzien van antislip.
Loopcomfort door schokdemping. Kwaliteit zool: PU/TPU.
Textielen veterringen. Kunststof kap. Schokdempende en
ademende inlegzool. Voetwijdte: 11
kleur 20 zwart
maat 39 – 47
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>> Werkschoenen

INNERLIJKE
WAARDEN

®

>>

OORSPRONG

®

>>

DE SIMPELE GEDACHTE IS /
FHB PAST OVERAL.

OORSPRONG
MET PILO (ENGLISH LEATHER) LEVEN WE AL JAREN
IN EEN HAAT-LIEFDE-VERHOUDING.
We houden van pilo omdat het zo heerlijk robuust is en je je erin bijna onkwetsbaar voelt. We haten deze stof
omdat onze naaisters moeten zwoegen om hem te verwerken.
In onze ‘Oorsprong’-collectie combineren we deze historische stof met klassieke en modische vormen uit de wereld
van de jeans- en werkkleding. Eerst maken we van dit materiaal zes modellen: een Caban-jack met echte hoornknopen voor heren en een Zunft-gilet voor dames, een schier onverslijtbare werkbroek en een modisch smalle Zunftbroek voor dames en heren.
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>> OORSPRONG

is een echte vriend

FIETE

GUSTL

KLARA

materiaal 100% katoen (pilo),
520g/m2, binnenvoering: 100% katoen
>> werkgilet in zijn oorspronkelijke vorm, antracietkleurige,
robuust, doorgestikte binnenvoering van werkbroekmateriaal
130 in 300 g/m², opgestikte, grote kangoeroe-zakken, geïntegreerde, met matzwarte YKK-rits afsluitbare buitenzak, robuust en
aangenaam te dragen, gebreide kraag van 100% polyamide,
1 naturelkleurige binnenzak met knoopsluiting, geweven, historisch
FHB-binnenetiket, 2 zwarte YKK-gespen op de heupen voor de
wijdteregeling, individuele maten voor een betere pasvorm
kleur 20 zwart
maat 44-66

materiaal 100% katoen (pilo), 520g/m2,
binnenvoering: 100% katoen
>> kort Caban-jack, aansluitende pasvorm, typische reverskraag,
hoogwaardig gepolijste hoornknopen, binnenzak opzij, 1 rugsplit,
antracietkleurige binnenvoering van 100% katoen, 1 naturelkleurige binnenzak met knoopsluiting, geweven historisch FHB-binnenetiket,individuele maten voor een betere pasvorm
kleur 20 zwart
maat 44-64

materiaal 100% 100% katoen (pilo), 520 g/m2
>> dames-Zunft-gilet, twee rijen acht echte hoornknopen,
2 buitenzakken, 1 binnenzak, 2 gespriemen op de rug
kleur 20 zwart
maat 34-44

700222 werkgilet

700333 caban-jack

70015 zunft-gilet dames

OORSPRONG
natuurlijk alles in zwart, ALLES FHB. We zijn er benieuwd naar, wanneer en hoe je de kleding uit onze ‘Oorsprong’ draagt.VOOR

DE PLOOIEN MOET JE WERKEN. Als je voor het eerst een kleding-stuk uit de Oorsprong-collectie aantrekt, is je eerste gedachte: hemel, wat
is dat materiaal stijf. Hier komt het aan op uithoudingsvermogen. Na een paar dagen ontstaan de bekende draagplooien en past het nieuwe
lievelingsstuk als een tweede, dikkere huid.

EWALD

TORGE

EDELGARD

materiaal 100% katoen (pilo), 520g/m2
>> smalle heren-Zunft-broek uit de oorspronkelijke collectie,
pijpwijdte onder 40cm, 1 duimstokzak, zwarte kunstleer paspels
aan de zakken, 1 achterzak, matzwarte YKK ritsen in de luxe versie:
symmetrische tanden, gegalvaniseerd, gepolijst en extra stevig
door massieve begin- en eindstukken
kleur 20 zwart
maat 42-56 / 84-110

materiaal 100% katoen (pilo), 520g/m2
>> de waarschijnlijk sterkste werkbroek ter wereld. Door de
constructie van de zakken zijn alle binnenzakken ook van het
bovenmateriaal pilo, ongelooflijk robuust, grote multifunctionele
voorzakken met een mes- en een gsm-vak, ook geschikt voor
grotere Smart-Phones, opgestikte duimstokzak, ruime achterzakken, dubbele gereedschapslussen op de achterpas, 2cm
brede riemlussen, pijpwijdte onder 44cm
kleur 20 zwart
maat 42-64 / 84-114 /23-30

materiaal 100% katoen (pilo), 520g/m2
>> smalle dames-Zunft-broek uit de oorspronkelijke
collectie, pijpwijdte onder 36cm, 1 duimstokzak, zwarte
kunstleer paspels aan de zakken, 1 achterzak, matzwarte
YKK ritsen in de luxe versie: symmetrische tanden,
gegalvaniseerd, gepolijst en extra stevig door massieve
begin- en eindstukken
kleur 20 zwart
maat 34-42 / 68-84

700444 smalle zunft-broek heren

700111 werkbroek

700555 smalle zunft-broek dames
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>> OORSPRONG

echte liefde
MOET SOMS
groeien

®

>>

BESCHERMENDE KLEDING

®

>>

wie had eigenlijk

HET IDEE
?
HET IS DUIDELIJK
Nieuwe producten zijn altijd opwindend: in de ontwerpfase en in de uitwerking, maar we zijn vooral benieuwd hoe jij
ze vindt! Wat is goed, wat zou nog beter kunnen of wat bevalt helemaal niet? Laat het ons weten, ook onder fhb.de.
DANK AAN ALLEN.

>> Beschermende kleding
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FELIX WAARSCHUWT

en functioneert

dat noem ik fel! en 20471.
Een compleet nieuwe kleur in ons assortiment en tevens een spannende start in een nieuw segment: warmte-isolatie.
Het materiaal softshell is ons absoluut vertrouwd. Extreem soepel en flexibel, 310g/m2 licht, waterafstotend met een waterkolom van 10.000 mm,
in hoge mate luchtdoorlatend en winddicht. Eerlijk is eerlijk: ons materiaal softshell is met een dergelijke waterkolom weliswaar waterdicht, maar
helaas kunnen wij de naden aan de binnenkant niet lassen vanwege het binnenfleece. DAAROM NOEMEN WE HET ‘IN HOGE
MATE WATERAFSTOTEND’.

FELIX

78718 softshell signaaljack EN20471 3
materiaal 100% polyester, 310g/m2; waterkolom 10.000 mm,
5.000 g/24h ademend, binnenzijde 100% polyesterfleece
>> waterafstotend (geen gelaste naden), luchtdoorlatend en
winddicht softshell-signaaljack EN 20471 klasse 3 gecertificeerd, optimale bewegingsvrijheid dankzij elastisch bovenmateriaal, verdekte rits voor, geheim paspoortvak onder bovenste
reflectiestrook op de borst, gsm-vak op de mouw, 2 afsluitbare
zijzakken, wijdteregeling aan het mouwboord en de jackzoom,
afneembare capuchon, extra reflecterende paspels
kleur 0720 geelzwart EN 20471
maat S - 3XL

RUDOLF PAST

eronder en er overheen
stop mij in mijn tas.
Het Amerikaanse leger gaf PrimaLoft opdracht voor de ontwikkeling van een synthetisch dons dat ook in natte toestand nog zijn warmende
eigenschap behoudt. Sindsdien hebben gerenommeerde outdoormerken gekozen voor PrimaLoft als isolatie voor kleding, slaapzakken,
schoenen en handschoenen. Ook de waseigenschappen zijn aanzienlijk beter dan bij dons: wassen, drogen, klaar.
Met zijn donzig zachte, ultrafijne vezels genereert PrimaLoft een ongelooflijk warmtecomfort en is bovendien luchtdoorlatend, waterafstotend
en uiterst klein samenpersbaar. Daarom hebben we PrimaLoft gekozen voor onze werkkleding. Gewoon goed.

3
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4

5

RUDOLF

78898 thermojack fhb primaloft
materiaal buiten- en binnenzijde 100% polyamide,
35g/m2; vulling: PrimaLoft Sport, 100g/m2 in borst- en ruggedeete,
mouwvoering: 80g/m2
>> licht thermojack als donsvervanging, perfect geschikt als onderjasje of gewoon zo, waterafstotend, luchtdoorlatend, sneldrogend,
ongelooflijk warmte-isolerend dankzij PrimaLoft Sport 100, het
hele jack past in de rode opbergzak, 3 voorzakken, afsluitbaar met
YKK-ritsen, wijdteregeling aan de zoom
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

>> Beschermende kleding

1

RAINER

77938 pu-stretch regenjack EN343 3/1
materiaal 100% polyurethaan. Binnenzijde: 100% polyester.
Gewicht: 170g/m2
>> PU-strech regenjack, wind- en waterdicht. Gecertificeerd EN 343 3/1.
Voorzien met capuchon, verlengd rugpand, reflectie op de armen en
de rug. Voorzien van twee ruime steekzakken met drukknoop. Lussen
in de zakken om de cordura opbergtassen aan te hangen. Voorzien
van taillekoord. Koord in de capuchon. Verstelbare manchetten
kleur 12 antraciet / 20 zwart
maat XS–3XL

NIEUW

NIEUW

BENJAMIN

77939 pu-stretch regenbroek EN343 3/1
materiaal 100% polyurethaan. Binnenzijde: 100% polyester.
Gewicht: 170g/m2
>> PU-stretch regenbroek, wind- en waterdicht. Gecertificeerd
EN 343 3/1. Verstelbare broekspijp met klittenband. Verstelbare
tailleband. Reflectie op beide broekspijpen. Comfortabele
pasvorm, ideaal om te dragen over een werkbroek
kleur 12 antraciet / 20 zwart
maat XS–3XL

BORIS

DIETER

materiaal 100% polyester, 175g/m2
>> high-performance weefsel FHB protect, 3-laags: waterdicht,
winddicht en luchtdoorlatend, 10.000mm waterkolom en
5.000 g/m2 /24h, afgedichte naden, functioneel en superlicht,
verborgen ritsen, 2 voorzakken en een gsm-mouwzak,
1 binnenzak, reflectoren voor- en achterop het jack
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% polyester, 128g/m2
>> high-performance weefsel FHB protect, 2-laags, waterdicht,
winddicht en luchtdoorlatend, 10.000 mm waterkolom en
5.000 g/m2 /24h, afgedichte naden, mesh-binnenvoering,
reflectoren op de bovenbenen en de kuiten, gemakkelijk aan
te trekken door extra lange YKK-ritsen die met patten tegen de
regen worden beschermd, beenwijdte onder verstelbaar door
reflectorpatten met klitsluiting, wijdteregeling in de broekband
kleur 20 zwart
maat S-3XL, M lang, L lang

78335 regenjack fhb protect

®

78337 regenbroek fhb protect

®

FHB protect is een meerlaags, weerbestendig weefsel.
De verschillende lagen zijn direct met elkaar verbonden.
Het jack heeft dus geen binnenjack nodig.
Dat bespaart gewicht. Gewoonweg comfortabel.
®

waterdicht. De regen bereikt het lichaam niet. FHB protect biedt optimale bescherming door een waterkolom van 10.000 mm.

gelaste naden. De zichtbare binnennaden worden uiterst zorgvuldig gelast. Het water kan zo nergens binnendringen. Gewoonweg
perfect.
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luchtdoorlatend. De membraam waarborgt een maximale luchtdoorlatendheid bij 5.000 g/m² binnen 24 uur. Je voelt je gewoon prettig,
ook bij grotere lichamelijke inspanning.

®

®

®

we zijn
WATERDICHT

en ademend

dieter past precies bij boris
Eindelijk in ons assortiment ook een rondombescherming tegen regen. Extreem licht en toch 100% beschermend tegen weer en wind.
FHB protect is uitermate luchtdoorlatend en buitengewoon prettig
te dragen. Desgewenst kunnen de broekspijpen heel nauw worden
gemaakt. De kleine lichtbalken zorgen voor een bescheiden accent en
een betere zichtbaarheid in het donker.

>> Beschermende kleding

winddicht. Het lichaam koelt vooral snel af door een koude wind.
FHB protect beschermt ook hier en houdt de onaangename wind

®

>>

12 Redenen om de juiste
beslissing te nemen
belangrijk
comfortabel draag gevoel door
een hogere achterzijde

®

elastisch
elastische zijpanden voor
nog meer comfort

naadloos
ruime achterzakken
vorm gegeven voor meer
bewegingsvrijheid

aangenaam
stof speciaal voor
fhb ontwikkelt.
binnenzijde meer katoen.
buitenzijde meer polyester.
en dat met 250 gr/m2

beweging vrijheid
nog betere pasvorm voor
langere levensduur en
meer beweging vrijheid

slim
telefoon en duimstok
zak aan beide zijden
van de broek

Veilig
Telefoon, achter en
zijzakken uitgevoerd met
FHB sluitsysteem

sterk
cordura achterkant
bij alle zijzakken

doordacht
van boven te laden
cordura knietassen

zichtbaar
comfortabel

reflecterende design
delen aan achterzijde

door voorgevormde knieën

praktisch
simpele mogelijkheid
om de broek te verlengen

EEN PUZZEL VAN 84 DELEN
Het was een hele klus voordat wij de Florian en
Alma gereed hadden.
Wij hebben getekend, gedacht, genaaid, geprobeerd, gepauzeerd, discussies gevoerd en ook
enkele malen weer opnieuw begonnen.
Aan het eind waren we zelf verrast hoeveel details er samen waren gekomen. Wij geloven dat
dit ons beste artikel is.
Wij verwijzen er ook naar dat voor de nieuwe
broeken in ons assortiment de materialen uit
Duitsland afkomstig zijn, en in Europa worden
geproduceerd. Wel zo zeker en beter.

>>

>> Werkkleding
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wit
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TIMO

79498 sweatshirt
materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater. Getailleerde
pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué structuur waardoor de sweater
ademend is. Brede en elastische manchetten (450g/m2).
kleur 10 wit / 12 antraciet
maat XS–5XL

JANNIK

JENS

DANIEL

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 1012 wit-antraciet
maat XS–5XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 10 whit / 12 antraciet
maat XS-5XL

materiaal 100% katoen, 80g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 10 wit / 12 antraciet
maat XS-3XL

79105 softshell jack

90490 t-shirt

91590 poloshirt
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>> 10 WIT

HET NIEUWE
WIT

MARC

FLORIAN

ALMA

materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 1012 wit-antraciet
maat XS-5XL

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 1012 wit-antraciet
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 1012 wit-antraciet
maat 34–46

90690 t-shirt, tweekleurig

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

MARKUS

BRUNO

ECKHARD

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmoge-lijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 1012 wit-antraciet
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts 1
duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken, met inschuifmoge-lijkheid van
bovenaf voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als
versterking aan de zakhoeken,reflecterende paspels
kleur 1012 wit-antraciet
maat 42-74 / 84-114 / 23-30

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts 1
duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje, grote
borstzak met potloodvakken en klep, voorgevormde kniezakken
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
witte contrastbies als versterking aan de zakhoeken, reflecterende
paspels, robuuste bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 1012 wit-antraciet
maat 42-74 / 84-114 / 23-30

11460 werkbroek

130430 werkbroek

10
wit

130630 tuinbroek
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COOLSPEED

FHB fastdry

ERNST

THEO

RALF

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoom- en
mouwwijdte verstelbaar
kleur 1012 wit-antraciet
maat XS-5XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1012 wit-antraciet
maat 42-74

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buiten jersey, binnen 100% micro-fleece (100% polyester),
luchtdoorlatend en soepel, sneldrogend door FHB fastdry,
reflecterende paspels aan de rits op de voorzijde, de onderarm
en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 1012 wit-antraciet
maat XS-3XL

130730 werkjack

130530 bermuda twill

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry

WALTER

TOM

KONRAD

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 1012 wit-antraciet
maat XS-3XL

materiaal 100% polyester, 260 g/m2,
binnen: doorgestikte voering van 100% polyester
>> afneembare mouwen, extreem robuust, waterafstotend,
binnenkraag van microfleece (100% polyester), reflecterende
paspels, versterkte ellebogen, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
1 potloodvak op de bovenarm
kleur 1012 wit-antraciet
maat S-3XL

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met
potloodvak, dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 1012 wit-antraciet
maat XS-5XL

19029 werkjack 2 in 1

91490 poloshirt
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>> 10 WIT

78518 softshelljack

MARC

90690 t-shirt, tweekleurig
materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 1120 grijs-zwart
maat XS-5XL

11

GRIJS
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TIMO

79498 sweatshirt
materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> Hoogwaardige en bijzonder functionele sweater. Getailleerde
pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué structuur waardoor de sweater
ademend is. Brede en elastische manchetten (450g/m2).
kleur 11 grijs, 20 zwart
maat XS–5XL

JANNIK

JENS

DANIEL

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 1120 grijs-zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 11 grijs / 20 zwart
maat XS-5XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 11 grijs / 20 zwart
maat XS-3XL

79105 softshell jack

90490 t-shirt

91590 poloshirt
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>> 11 GRIJS

HET NIEUWE
KLASSIEKE GRIJS

TORBEN

FLORIAN

ALMA

materiaal 100% polyester, 320g/m2, 100% polyester microfleece
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 11 grijs
maat XS–5XL

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 1120 grijs-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 1120 grijs-zwart
maat 34–46

78932 softshell jack

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

KONRAD

MARKUS

WALTER

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met potloodvak,
dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag en de mouwen,
zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 1120 grijs-zwart
maat XS-5XL

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmoge-lijkheid van bovenaf voor FHB-kniebescher-mers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 1120 grijs-zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (polyester), antipilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 1120 grijs-zwart
maat XS-3XL

91490 poloshirt

11460 werkbroek

78518 softshelljack
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COOLSPEED

FHB fastdry

ECKHARD

RALF

THEO

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
grote borstzak met potloodvakken en klep, voorgevormde
kniezakken met inschuifmogelijkheid voor FHB-kniebeschermers,
witte contrastbies als versterking aan de zakhoeken, reflecterende
paspels, robuuste bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 1120 grijs-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: 100% microfleece
(100% polyester), luchtdoor-latend en soepel, sneldrogend
door FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits de
voorzijde, de onderarm en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 1120 grijs-zwart
maat XS-3XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1120 grijs-zwart
maat 42-74

130630 tuinbroek

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry

130530 bermuda

ERNST
130730 werkjack

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoom- en
mouwwijdte verstelbaar
kleur 1120 grijs-zwart
maat XS-5XL

>> 11 GRIJS

66
67

BRUNO
130430 werkbroek

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts 1
duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor
FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1120 grijs-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35
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de kleur die

OVERAL BIJ
PAST

TIMO

79498 sweatshirt
materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater. Getailleerde
pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué structuur waardoor de sweater
ademend is. Brede en elastische manchetten (450g/m2).
kleur 12 antraciet / 20 zwart
maat XS–5XL

JANNIK

DANIEL

JENS

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 1220 antraciet-zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 12 antraciet / 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 12 antraciet / 20 zwart
maat XS-5XL

79105 softshell jack

91590 poloshirt

90490 t-shirt

NIEUW, TIJDLOOS
EN GEWILD

>> 12 ANTRACIET

68
69

MARC

FLORIAN

ALMA

materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 1220 antraciet-zwart
maat XS-5XL

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 1220 antraciet-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 1220 antraciet-zwart
maat 34–46

90690 t-shirt, tweekleurig

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

KONRAD
91490 poloshirt

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met potloodvak,
dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag en de mouwen,
zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 1220 antraciet-zwart
maat XS-5XL

TOM

JÜRGEN

WALTER

materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: doorgestikte voering van 100% polyester
>> afneembare mouwen, extreem robuust, waterafstotend,
binnenkraag van microfleece, reflecterende paspels,
versterkte ellebogen, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
1 potloodvak op de bovenarm
kleur 1220 antraciet-zwart
maat S-3XL

materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan,
304g/m2, 100% polyamide, 200g/m2
>> buitenjack (langere vorm): waterdicht (10.000mm waterkolom),
winddicht, luchtdoorlatend (5.000 g/m² in 24h), gelaste naden,
slijtvast bovenmateriaal aan schouders en armen, vuilafstotende
tefloncoating, 4 bui-tenzakken plus Napoleon-zak, capuchon
opbergbaar in de kraag; binnenjack: uitneembaar microfleece-jack
van 100% polyester, zwart, antipilling, 330 g/m²
kleur 1220 antraciet-zwart
maat S-3XL

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), anitpilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 1220 antraciet-zwart
maat XS-3XL

19029 werkjack 2 in 1

78130 regenjack 1+1

78518 softshelljack

MARKUS

THEO

ECKHARD

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 1220 antraciet-zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300 g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1220 antraciet-zwart
maat 42-74

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
grote borstzak met potloodvakken en klep, voorgevormde
kniezakken met inschuifmoge-lijkheid voor FHB-kniebeschermers,
witte contrastbies als versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels, robuuste bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 1220 antraciet-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

11460 werkbroek

130530 bermuda

130630 tuinbroek twill

70
71
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FHB fastdry

ERNST

BRUNO

RALF

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>>g 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoom- en
mouwwijdte verstelbaar
kleur 1220 antraciet-zwart
maate XS-5XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van
bovenaf voor FHB-kniebescher-mers, witte contrastbies als
versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1220 antraciet-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: microfleece (100%
polyester), luchtdoorlatend en soepel, sneldrogend dankzij
FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits voor,
de onderarm en op de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 1220 antraciet-zwart
maat XS-3XL

130730 werkjack

130430 werkbroek

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry

>> 12 ANTRACIET
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wat we ook nog kunnen doen
Bij dit jack zitten de reflecterende strepen er al ‘ingebakken’. Dat is handig.
Toch willen veel mensen later nog extra reflecterende strepen op de werkbroek en het werkjack.

ROBERT

HINNERK

MARKUS

materiaal 85% polyester, 15% polyacryl, 420 g/m2
>> klassieke trui in grove ribstructuur, licht, aangenaam
zachte binnenvacht, warm en comfortabel
kleur 11 grijs gemêleerd / 12 antraciet
maat XS-3XL

materiaal 80% scheerwol, 20% polyacryl
Totaalgewicht: 1 kg
>> originele zeemanstrui – klassieke optiek, aansluitende
pasvorm, nieuw uitgebracht in de speciale FHB-afwerking,
zeewaterbestendig, alleen per wolprogramma wassen
kleur 11 grijs / 12 antraciet (Meer kleuren op pagina 96)
maat S-3XL

materiaal 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 12 antraciet
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

33344 imitatiebont-trui

34145 trui

11460 werkbroek canvas

72
73

herken je meteen

>> 12 ANTRACIET

VOLKER

VOLKER

ROMAN

BENNO

materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: imitatiebontvoering
>> robuust, luchtdoorlatend, waterafstotend en reflecterend,
2 multifunctionele zakken en een grote borstzak, robuuste
zakvoering, 3 potloodvakken voor, 1 zak op de arm, reflectoren
op mouwen en schouders, antipilling-fleece aan de kraag,
tricotboord aan mouwen en zoom, 1 binnenzak
kleur 12 antraciet
maat XS-3XL

materiaal 100% polyester 330g/m2
>> antipilling, 4 buitenzakken:
2 voor en 2 op de rug, 1 Napoleon-binnenzak,
binnenvoering van 100% polyester
kleur 12 antraciet
maat XS-3XL

materiaal 90% katoen, 10% polyester, 310g/m2
>> de alle-seizoenen-hoody met vlotte deelnaden voor een
figuuraccentuerende pasvorm, grote kangoeroezakken, geruwde,
grijze binnenzijde; brede, stabiele mouw- en zoomboorden, rood
capuchonkoord, ook in zwart voor de afwisseling
kleur 11 grijs
maat XS-3XL

75023 werkjack met reflectoren

78230 fleecejack

79494 sweatjack met capuchon

DE NIEUWE
KLASSIEKER

MIKA

78658 softshell winterjack
materiaal 100% polyester, 135g/m2.
Gewatteerde voering van 100% polyester
>> Wind- en waterdicht en ademend. Voorzien van FHB-membraam
(10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 per 24 uur). Elastisch materiaal,
afgetapte stiknaden, ultralicht en bijzonder warm. Onderste gedeelte
van de binnenzijde voorzien van microfleece. Reflectieborstzak
voorzien van rits. Twee steekzakken, vaste capuchon, verstelbare
tailleband, verstelbare manchetten en windvangers in de mouwen
kleur 20 zwart
maat XS–3XL

20
ZWART
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TIMO

79498 sweatshirt
materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 20 zwart
maat XS–5XL

JANNIK

FLORIAN

ALMA

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 20 zwart
maat XS–5XL

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 20 zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 20 zwart
maat 34–46

79105 softshell jack

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

74
75

Mika is eerder de uitzondering

>> 20 ZWART

Eindelijk een waterdicht softshell jack. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Allereerst hebben we de softshell dubbel geweven en vervolgens
de derde laag toegevoegd. Klaar is de perfecte bescherming tegen regen en kou. Licht en ongelooflijk warm.

WERNER

MAXIMILIAN

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen en
polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde,
voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak. Duimstokzak
voor links- en rechtshandigen. Voorzien van diverse opbergzakken.
Sluiting van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 20 zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal softshell: 96% polyester, 4% elasthan, 360g/m2.
Materiaal gebreid fleece: 100% polyester, 420g/m2
>> nieuwe combinatie van gebreid fleece met functioneel
softshell. Getailleerde pasvorm. Vaste capuchon met
verstelbaar koord, ruime insteekzakken, 1 borstzak voorzien
van rits, 2 open binnenzakken, YKK-ritsen en
verstelbaar taillekoord
kleur 20 zwart
maat XS–5XL
Ook op pagina 109

125700 werkbroek

79900 hybride softshell jack

DANIEL

DENNIS

JENS

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 20 zwart
maat XS-5XL

91590 poloshirt

91585 poloshirt met lange mouw

90490 t-shirt

altijd een statement

DAT IS ONZE
LIEVELINGSKLEUR

WILHELM

MARKUS

DIRK

materiaal denim-lycra-stretch, 98% katoen,
2% elasthan 340g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken
met klep, 1 duimstokzak + gsm-vakje, 1 grote beenzak met klep
en potloodzakken, binnenliggende kniezakken
kleur 22 zwart-blauw
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 20 zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), anitpilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), reflecterende
paspels, 2 zijzakken + gsm-zakje, 1 binnenzak, 1 opbergvakje
op de rug, taillewijdte regelbaar
kleur 20 zwart
maat XS-5XL

22659 stretchjeans werkbroek

11460 werkbroek

78519 softshell jack

RALF

ROMAN

TOM

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: microfleece (100% polyester),
luchtdoorlatend en soepel, sneldrogend door FHB fastdry,
reflecterende paspels aan de rits op de voorzijde,
de onderarm en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% polyester, 330g/m2
>> antipilling, 4 buitenzakken: 2 voor en 2 op de rug,
1 Napoleon-binnenzak, binnenvoering van 100% polyester
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: doorgestikte voering van 100% polyester
>> afneembare mouwen, extreem robuust, waterafstotend,
binnenkraag van microfleece (100% polyester), reflecterende
paspels, versterkte ellebogen, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
1 potloodvak op de bovenarm
kleur 20 zwart
maat S-3XL

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry

78230 fleecejack

19029 werkjack 2 in 1
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>> 20 ZWART

ZWART

MEER

MARTIN

LOTHAR

HINNERK

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
100% microfleece (100% polyester), anitpilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), reflecterende paspels,
2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak, regelbare taillewijdte
kleur 20 zwart
maat XS-5XL

met membraan

materiaal 80% scheerwol, 20% polyacryl
Totaalgewicht: 1 kg
>> originele zeemanstrui – klassieke optiek, aansluitende
pasvorm, nieuw uitgebracht in de speciale FHB-afwerking,
zeewaterbestendig, alleen per wolprogramma wassen
kleur 20 zwart
maat S-3XL

78517 softshell-gilet

77360 micro-double-fleecejack
materiaal 100% polyester, 430g/m2, antipilling
>> belegsel in 100% polyamide (cordura), winddicht,
waterafstotend en luchtdoorlatend, tussen de zwarte microfleecebuitenzijde (100% polyester) en het rode microfleece van de
binnenlaag bevindt zich een membraan met 10.000 mm waterkolom, schouder-, elleboogen zoomgedeelte van 100% polyamide
(cordura), reflecterende paspels aan alle 4 buitenzakken, op de rug
en aan de ellebogen, 1 binnenzak Voering: 100% polyester
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

34145 trui

BORIS

JÜRGEN

MATTHIAS

materiaal 100% polyester, 175g/m2
>> high-performance weefsel FHB protect: waterdicht,
winddicht en luchtdoorlatend, 10.000 mm waterkolom
en 5.000 g/m²/24h, afgedichte naden, functioneel en
superlicht, verborgen ritsen, 2 voorzakken en een gsmmouwzak, 1 binnenzak, reflectorstrepen voor- en achterop
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan, 304g/m2,
100% polyamide, 200g/m2
>> buitenjack (langere vorm): waterdicht (10.000 mm waterkolom),
winddicht, luchtdoorlatend (5.000 g/m² in 24h), gelaste naden,
slijtvast bovenmateriaal aan schouders en armen, vuilafstotende
tefloncoating, 4 buitenzakken plus Napoleon-zak, capuchon
opbergbaar in de kraag; binnenjack: uitneembaar microfleece-jack
van 100% polyester, zwart, antipilling, 330 g/m²
kleur 20 zwart
maat S-3XL

materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan, 304g/m2
>> extreem slijtvast outdoorjack, waterdicht, winddicht,
luchtdoorlatend (10.000 mm waterkolom), gelaste naden,
vuilafstotende tefloncoating, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
extra robuuste ritsen en knopen, capuchon opbergbaar in
de kraag met reflecterende strepen; binnenjack: uitneembaar
microfleecejack van 100% polyester, zwart, antipilling,
330 g/m², 2 buiten- en 2 binnenzakken
kleur 20 zwart
maat S-3XL

78335 regenjack fhb protect

78130 weerbestendig jack 1+1

78024 werkjack 1+1

®

®

®

GUIDO HEEFT
de perfecte vorm

VOLKER

OLIVER

materiaal 100% polyester, 260g/m2
binnen: imitatiebont, 100% polyester
>> robuust, luchtdoorlatend, waterafstotend en reflecterend,
2 multifunctionele zakken en een grote borstzak, robuuste
zakvoering, 3 potloodvakken voor, 1 zak op de arm, reflectoren
op mouwen en schouders, antipilling-fleece aan de kraag,
tricotboord aan mouwen en zoom, 1 binnenzak
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan, 304g/m2
>> wind- en waterdicht (waterkolom 10.000 mm) en luchtdoorlatend bovenmateriaal, gelaste naden, robuust werkjack,
hoogwaardige voering van imitatiebont: 100% polyester,
tricotboord aan kraag en mouwen, 2 grote binnenzakken,
4 multifunctionele buitenzakken
kleur 20 zwart
maat S-3XL

75023 werkjack met reflectoren

77625 werkjack

JÖRG

79293 sweatjack met capuchon
en imitatiebont
materiaal 70% katoen, 30% polyester; 320g/m2
>> een hoody-klassieker in een nieuw, gevoerd jasje,
grote kangoeroezakken, imitatiebontvoering van
100% polyester 280 g/m², aansluitende pasvorm,
brede en stabiele mouw- en zoomboorden
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

GUIDO
75024 werkgilet

materiaal 100% polyester, 260g/m2. Immitatiebond: 100% polyester
>> robuuste en warme bodywarmer, waterafstotend, voorzien van
2 functionele steekzakken uitgevoerd in fleece, 1 grote borstzak,
3 pennenzakken, elastische tailleband en voorzien van 1 binnenzak
kleur 20 zwart
maat XS–5XL

20
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>> 20 ZWART

NIEUW

12 Redenen

om de juiste beslissing te nemen
belangrijk
comfortabel draag gevoel door
een hogere achterzijde

elastisch

naadloos

elastische zijpanden voor
nog meer comfort

ruime achterzakken
vorm gegeven voor meer
bewegingsvrijheid

aangenaam
stof speciaal voor
fhb ontwikkelt.
binnenzijde meer katoen.
buitenzijde meer polyester.
en dat met 250 gr/m2

beweging vrijheid
nog betere pasvorm voor
langere levensduur en
meer beweging vrijheid

slim
telefoon en duimstok
zak aan beide zijden
van de broek

veilig
Telefoon, achter en
zijzakken uitgevoerd met
FHB sluitsysteem

sterk
cordura achterkant
bij alle zijzakken

doordacht
van boven te laden
cordura knietassen

zichtbaar
reflecterende design
delen aan achterzijde

comfortabel
door voorgevormde knieën

praktisch
simpele mogelijkheid
om de broek te verlengen
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JANNIK

TIMO

DANIEL

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 1320 beige-zwart
maat XS–5XL

materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 20 zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% katoen, 80g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 13 beige, 20 zwart
maat XS-3XL

79105 softshell jack

79498 sweatshirt

91590 poloshirt

80
81

DE NIEUWE FUNCTIE
>> 13 BEIGE

IN DE HOUTKLEUR

MARC

FLORIAN

ALMA

materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 1320 beige-zwart
maat XS-5XL

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 1320 beige-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 1320 beige-zwart
maat 34–46

90690 t-shirt, tweekleurig

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

WALTER

THEO

KONRAD

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), anitpilling
>> FFHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door elastisch
bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 1320 beige-zwart
maat XS-3XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1320 beige-zwart
maat 42-74

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met
potloodvak, dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 1220 beige-zwart
maat XS-5XL

78518 softshelljack

130530 bermuda

91490 poloshirt

BRUNO

MARKUS

ECKHARD

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van bovenaf
voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1320 beige-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken
met klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been
met klep en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide
(cordura) met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, dubbele stof op het zitvlak
kleur 1320 beige-zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, grote borstzak met potloodvakken en klep,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid voor
FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels, robuuste
bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 1320 beige-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

130430 werkbroek

11460 werkbroek

130630 tuinbroek
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COOLSPEED

FHB fastdry

RALF

TOM

ERNST

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: 100% microfleece
(100% polyester), luchtdoor-latend en soepel, sneldrogend
door FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits op de
voorzijde, de onderarm en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 1320 beige-zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnenkant: doorgestikte voering, 100% polyester
>> afneembare mouwen, extreem robuust, waterafstotend,
binnenkraag van microfleece (100% polyester), reflecterende
paspels, versterkte ellebogen, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
1 potloodvak op de bovenarm
kleur 1320 beige-zwart
maat S-3XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoomen mouwwijdte verstelbaar
kleur 1320 beige-zwart
maat XS-5XL

78461 jersey-fleece-jack fhb fastdry

19029 werkjack 2 in 1

130730 werkjack

JANNIK
79105 softshell jack

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit, 10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw geweven
shoft-shell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon,
reflectie op de ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien
van borstzak met rits, verstelbare manchetten en koord aan de
onderzijde van jack
kleur 1520 olijf-zwart
maat XS–5XL

NIEUW EN NIET

ALLEEN VOOR HET WERK

FLORIAN

ALMA

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen en
polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde,
voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak. Duimstokzak
voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van
100% cordura, met mogelijkheid voor FHB kniebeschermer. Voorzien
van diverse opbergzakken. Sluiting van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen. Voorzien van reflectie op
beide broekspijpen
kleur 1520 olijf-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 1520 olijf-zwart
maat 34–46

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

TIMO

DANIEL

ERNST

materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 15 olijf, 20 zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 15 olijf
maat XS-3XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoomen mouwwijdte verstelbaar
kleur 1520 olijf-zwart
maat XS-5XL

79498 sweatshirt

91590 poloshirt

130730 werkjack
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>> 15 Olijf

Olijf

MEER

BRUNO

THEO

ECKHARD

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van bovenaf
voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1520 olijf-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1520 olijf-zwart
maat 42-74

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak
+ gsm-vakje, grote borstzak met potloodvakken en klep,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid voor
FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als versterking aan
de zakhoeken, reflecterende paspels, robuuste bretelgespen,
elastische zij-inzetten
kleur 1520 olijf-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

130430 werkbroek

130530 bermuda

130630 tuinbroek

RALF

WALTER

MARKUS

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: 100% microfleece
(100% polyester), luchtdoorlatend en soepel, sneldrogend
door FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits op de
voorzijde, de onderarm en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 1520 olijf-zwart
maat XS-3XL

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), anitpilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 1520 olijf-zwart
maat XS-3XL

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 1520 olijf-zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

78461 jersey-fleecejack fhb fhb fastdry

78518 softshelljack

11460 werkbroek
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KONRAD

MARC

JENS

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met potloodvak,
dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag en de mouwen,
zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 1520 olijf-zwart
maat XS-5XL

materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 1520 olijf-zwart
maat XS-5XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 15 olijf / 20 zward
maat S-5XL

91490 poloshirt

90690 t-shirt, tweekleurig

90490 t-shirt

>> 15 Olijf
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TIMO

79498 sweatshirt
materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 25 groen, 20 zwart
maat XS–5XL

JANNIK

JENS

DANIEL

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw geweven soft-shell
van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 2520 groen-zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 25 groen/ 20 zward
maat XS-5XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 25 groen/ 20 zward
maat XS-3XL

79105 softshell jack

90490 t-shirt

91590 poloshirt

88
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>> 25 GROEN

DE NIEUWE
GROENE COLLECTIE

MARC

FLORIAN

ALMA

materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 2520 groen-zwart
maat XS-5XL

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 2520 groen-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 2520 groen-zwart
maat 34–46

90690 t-shirt, tweekleurig

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

RALF

TOM

THEO

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: 100% microfleece
(100% polyester), luchtdoor-latend en soepel, sneldrogend
door FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits op de
voorzijde, de onderarm en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 2520 groen-zwart
maat XS-3XL

materiaal 100% polyester, 260g/m2
binnen: doorgestikte voering van 100% polyester
>> afneembare mouwen, extreem robuust, waterafstotend,
binnenkraag van microfleece (100% polyester), reflecterende
paspels, versterkte ellebogen, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
1 potloodvak op de bovenarm
kleur 2520 groen-zwart
maat S-3XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de z
akhoeken, reflecterende paspels
kleur 2520 groen-zwart
maat 42-74

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry

19029 werkjack 2 in 1

COOLSPEED

FHB fastdry

ALLE FARBEN / IN DER
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130530 bermuda

MARKUS

BRUNO

ECKHARD

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 2520 groen-zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van
bovenaf voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als
versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 2520 groen-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met pot-loodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
grote borstzak met potloodvakken en klep, voorgevormde
kniezakken met inschuifmogelijkheid voor FHB-kniebeschermers,
witte contrastbies als versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels, robuuste bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 2520 groen-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

11460 werkbroek

130430 werkbroek

130630 tuinbroek
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>> 25 GROEN

25

MEER

ERNST

WALTER

KONRAD

materiaal teill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoomen mouwwijdte verstelbaar
kleur 2520 groen-zwart
maat XS-5XL

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), anitpilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 2520 groen-zwart
maat XS-3XL

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/qm
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met
potloodvak, dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 2520 groen-zwart
maat XS-5XL

130730 werkjack

78518 softshelljack

91490 poloshirt

KONRAD
91490 poloshirt

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/qm
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met
potloodvak, dubbele siernaden, ribboordjes aan de
kraag en de mouwen, zijsplitten voor meer
bewegingsvrijheid
kleur 1620 marine-zwart
maat XS-5XL

16

MARINE
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ERNST

THEO

BRUNO

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoom- en
mouwwijdte verstelbaar
kleur 1620 marine-zwart
maat XS-5XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1620 marine-zwart
maat 42-74

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van
bovenaf voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als
versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 1620 marine-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

130730 werkjack

130530 bermuda

130430 werkbroek

JANNIK

MARC

RALF

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 1620 marine-zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 1620 marine-zwart
maat XS-5XL

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: 100% microfleece
(100% polyester), luchtdoor-latend en soepel, sneldrogend
door FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits op de
voorzijde, de onderarm en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 1620 marine-zwart
maat XS-3XL

79105 softshell jack

90690 t-shirt, tweekleurig

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry
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FHB fastdry

>> 16 MARINE

DE NIEUWE
FHB KLEUR

ECKHARD

FLORIAN

ALMA

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, grote borstzak met potloodvakken en klep,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid
voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als
versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels,
robuuste bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 1620 marine-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 1620 marine-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 1620 marine-zwart
maat 34–46

130630 tuinbroek

125100 werkbroek

125600 werkbroek dames

HINNERK

MARKUS

WILHELM

materiaal 80% scheerwol, 20% polyacryl
totaalgewicht: 1 kg
>> originele zeemanstrui – klassieke optiek, aansluitende
pasvorm, nieuw uitgebracht in de speciale FHB-afwerking,
zeewaterbestendig, alleen per wolprogramma wassen
kleur 16 marine
maat S-3XL

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken met
klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been met klep
en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide (cordura) met
inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHB-kniebeschermers,
dubbele stof op het zitvlak
kleur 16 marine
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

materiaal denim-lycra-stretch 98% katoen, 2% elasthan,
340g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken
met klep, 1 duimstokzak + gsm-vakje, 1 grote beenzak met
klep en potloodzakken, binnenliggende kniezakken
kleur 22 zwart-blauw
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

34145 trui

11460 werkbroek

22659 jeans-stretch-werkbroek

één voor altijd
Onze trui is een meesterwerk aan betrouwbaarheid.
Hij valt op door zijn kwaliteit. Hij kan zelfs tegen zeewater, maar wel op wolprograma wassen in de wasmachine en niet centrifugeren.

het nieuwe zwart

MARINE

VOLKER

JENS

DANIEL NIEUW

materiaal 100% polyester, 260g/m2, binnen: imitatiebont,
100% polyester
>> robuust, luchtdoorlatend, waterafstotend en reflecterend,
2 multifunctionele zakken en een grote borstzak, robuuste
zakvoering, 3 potloodvakken voor, 1 zak op de arm, reflectoren
op mouwen en schouders, antipilling-fleece aan de kraag,
tricotboord aan mouwen en zoom, 1 binnenzak
kleur 16 marine
maat XS-3XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 16 marine
maat XS-5XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 16 marine
maat XS-3XL

75023 werkjack met reflectoren

90490 t-shirt

91590 poloshirt

MAXIMILIAN
79900 hybride softshell jack

materiaal softshell: 96% polyester, 4% elasthan, 360g/m2. Materiaal
gebreid fleece: 100% polyester, 420g/m2
>> Nieuwe combinatie van gebreid fleece met functioneel softshell.
Getailleerde pasvorm. Vaste capuchon met verstelbaar koord, ruime
insteekzakken, 1 borstzak voorzien van rits, 2 open binnenzakken,
YKK-ritsen en verstelbaar taillekoord
kleur 16 marine
maat XS–5XL
Ook op pagina 109
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NIEUW

TIMO

79498 sweatshirt
materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 16 marine
maat XS–5XL
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ALMA

125600 werkbroek dames
materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> Apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 3320 rood-zwart
maat 34–46

JANNIK

JENS

DANIEL

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 3320 rood-zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 33 rood / 20 zwart
maat XS-5XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen, getailleerde pasvorm
kleur 33 rood / 20 zwart
maat XS-3XL

90490 t-shirt

79105 softshell jack

91590 poloshirt

96
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>> 33 ROOD

HET NIEUWE
FAMILIELID

FLORIAN

MARC

TIMO

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 3320 rood-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 3320 rood-zwart
maat XS-5XL

materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 33 rood / 20 zwart
maat XS–5XL

125100 werkbroek

90690 t-shirt, tweekleurig

79498 sweatshirt

ECKHARD

BRUNO

MARKUS

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, grote borstzak met potloodvakken en klep,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid
voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als
versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels,
robuuste bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 3320 rood-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van bovenaf
voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als versterking aan
de zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 3320 rood-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken
met klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been
met klep en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide
(cordura) met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, dubbele stof op het zitvlak
kleur 3320 rood-zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

130630 tuinbroek

130430 werkbroek

11460 werkbroek
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FHB fastdry

RALF

WALTER

ERNST

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: 100% microfleece
(100% polyester), luchtdoorlatend en soepel, sneldrogend
dankzij FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits voor,
op de onderarm en op de rug, 2 zij-zakken + gsm-vak
kleur 3320 rood-zwart
maat XS-3XL

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
binnenkant: 100% microfleece (polyester),antipilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 3320 rood-zwart
maat XS-3XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoomen mouwwijdte verstelbaar
kleur 3320 rood-zwart
maat XS-5XL

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry

78518 softshell jack

130730 werkjack

KONRAD

THEO

TOM

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met
potloodvak, dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 3320 rood-zwart
maat XS-5XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 3320 rood-zwart
maat 42-74

materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: doorgestikte voering van 100% polyester
>> afneembare mouwen, extreem robuust, waterafstotend,
binnenkraag van microfleece (100% polyester), reflecterende
paspels, versterkte ellebogen, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
1 potloodvak op de bovenarm
kleur 3320 rood-zwart
maat S-3XL

130530 bermuda

19029 werkjack 2 in 1
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>> 33 ROOD

91490 poloshirt

MARC

90690 t-shirt, tweekleurig
materiaal 100% ringspin katoen, 210g,m2,
supergekamd, single jersey
>> ronde kraag voorzien van elasthan. Dubbelgestikte zomen
aan armen en onderzijde shirt. Versterkte kraag. Geen zijnaad.
Getailleerde pasvorm.
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat XS-5XL
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FLORIAN
125100 werkbroek

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor FHB
kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat 42–66 / 84–114 / 23–30

JANNIK

JENS

DANIEL

materiaal 100% polyester, 320g/m2
>> wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van hoge kwaliteit,
10.000 mm waterkolom, 5.000 m2 in 24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit met afneembare capuchon, reflectie op de
ondermouwen, getailleerde pasvorm, voorzien van borstzak met rits,
verstelbare manchetten en koord aan de onderzijde van jack
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat XS–5XL

materiaal 100% ringspinkatoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
>> ronde hals met elasthan, Versterkt met nekband,
dubbele naden aan de hals, de mouwen en de zoom.
kleur 36 korenblauw / 20 zwart
maat XS-5XL

materiaal 100% katoen, 180g/m2
>> extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm
kleur 36 korenblauw / 20 zwart
maat XS-3XL

79105 softshell jack

90490 t-shirt

91590 poloshirt

100
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>> 36 ROYAL

DE NIEUWE
KORENBLAUWE KLEDING

ALMA

TIMO

materiaal twill, 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
>> apart ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van katoen
en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm biedt meer
bewegingsvrijheid. Elastische inzet in tailleband. Verhoogde achterzijde, voorzien van linker- en rechterbeenzak en telefoonzak.
Duimstokzak voor links- en rechtshandigen. Voorzien van
kniezakken, gemaakt van 100% cordura, met mogelijkheid voor
FHB kniebeschermer. Voorzien van diverse opbergzakken. Sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke
drukknopen. Voorzien van reflectie op beide broekspijpen.
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat 34–46

materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 36 korenblauw / 20 zwart
maat XS–5XL

125600 werkbroek dames

79498 sweatshirt

COOLSPEED

FHB fastdry

RALF

THEO

ERNST

materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
>> buitenkant: jersey, binnenkant: 100% microfleece
(100% polyester), luchtdoor-latend en soepel, sneldrogend
door FHB fastdry, reflecterende paspels aan de rits op de
voorzijde, de onderarm en de rug, 2 zijzakken + gsm-vak
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat XS-3XL

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak +
gsm-vakje, witte contrastbies als versterking aan de
zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat 42-74

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels, zoom- en
mouwwijdte verstelbaar
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat XS-5XL

78461 jersey-fleecejack fhb fastdry

130530 bermuda

130730 werkjack

TOM

WALTER

KONRAD

materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: doorgestikte voering van 100% polyester
>> afneembare mouwen, extreem robuust, waterafstotend,
binnenkraag van microfleece (100% polyester), reflecterende
paspels, versterkte ellebogen, 4 buiten- en 2 binnenzakken,
1 potloodvak op de bovenarm
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat S-3XL

materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
binnenkant: 100% microfleece, antipilling
>> FHB-membraan, optimale bewegingsvrijheid door
elastisch bovenmateriaal, luchtdoorlatend, winddicht en
waterafstotend (10.000 mm waterkolom), waterdichte ritsen,
reflecterende paspels, 2 zijzakken + gsm-vak, 1 binnenzak,
afneembare capuchon
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat XS - 3XL

materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
>> tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje met
potloodvak, dubbele siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat XS-5XL

19029 werkjack 2 in 1

78518 softshell jack

91490 poloshirt
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KOREN
BLAUW

KLEUREN

>> 36 KORENBLAUW

36

MEER
OVERZICHT
PAGINA 02/03

ECKHARD

BRUNO

MARKUS

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts 1
duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje, grote
borstzak met potloodvakken en klep, voorgevormde kniezakken
met inschuifmogelijkheid voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels,
robuuste bretelgespen, elastische zij-inzetten
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal twill, 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
>> 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep, rechts
1 duimstokzak met potloodvakken, links beenzak + gsm-vakje,
voorgevormde kniezakken met inschuifmogelijkheid van
bovenaf voor FHB-kniebeschermers, witte contrastbies als
versterking aan de zakhoeken, reflecterende paspels
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat 42-74 / 84-114 / 23-35

materiaal canvas, 65% polyester, 35% katoen, 310g/m2
>> 2 grote zijzakken met 1 kleingeldzak, 2 grote achterzakken
met klep, 1 duimstokzak, 1 gsm-vak, 1 volumezak op het been
met klep en potloodvakken, kniezakken van 100% polyamide
(cordura) met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor
FHB-kniebeschermers, dubbele stof op het zitvlak
kleur 3620 korenblauw-zwart
maat 42-64 / 84-114 / 23-30

130630 tuinbroek

130430 werkbroek

11460 werkbroek

alles

PAST
bij elkaar

MARIEKE

NIEUW

79596 damesvest tricotfleece
materiaal 100% polyester, 280g/m2
>> extreem licht en soepel damesvest van tricotfleece,
voor het hele jaar; figuuraccentuerende, modische pasvorm;
elastische, zwarte zijstukken van 100% polyester; 2 grote
steekzakken voorop met ritsen een flinke mouwzak met
rode rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
kleur 1120 grijs-zwart, 1220 anthraciet-zwart
maat XS-3XL

PATRICK

79597 gebreide fleece-trui
materiaal 100% polyester, 280g/m2
>> extreem licht en soepel herenvest van tricotfleece, voor
het hele jaar; figuuraccentuerende pasvorm; elastische,
zwarte zijstukken van 100% polyester; 2 grote steekzakken
voorop met rits en een flinke mouwzak met rode rits, 2 open
binnenzakken. YKK-rits voorop
kleur 1120 grijs-zwart, 1220 antraciet-zwart, 1620 marine-zwart
maat XS–3XL

NIEUW

>> TRICOTFLEECE
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de gebreide

TWEELING
patrick en christoph

CHRISTOPH
NIEUW 79595 herenvest tricotfleece
materiaal 100% polyester, 280g/m2
>> extreem licht en soepel herenvest van tricotfleece,
voor het hele jaar; figuuraccentuerende pasvorm; elastische,
zwarte zijstukken van 100% polyester; 2 grote steekzakken
voorop met rits en een flinke mouwzak met rode rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
kleur 1120 grijs-zwart, 1220 anthraciet-zwart, 1620 marine-zwart
maat XS-5XL

ERHARD
90700 werkhemd

materiaal 100% katoen, 160 g/m2
>> 2 grote, opgezette klepzakken, robuuste, extra grote
hemdsknopen, ascolite-knoopfixatie, doorlopende
kapnaadafwerking, versterkingsbies aan de zakhoeken
kleur 3320 rood-zwart
maat 37/38 - 49/50

ERHARD EN ALOIS

voor altijd

ALOIS
90800 werkhemd

materiaal 100% katoen, 180 g/m2
>> 2 grote, opgezette klepzakken, robuuste, extra grote
hemdsknopen, ascolite-knoopfixatie, doorlopende
kapnaadafwerking, versterkingsbies aan de zakhoeken
kleur 1636 marine-korenblauw / 2013 zwart-beige / 2515 groen-olijf
maat 37/38 - 49/50

ascolite en meer
De garens in ketting en inslag en de doorlopende kapnaadafwerking maken ons hemd onverwoestbaar.
De zakhoeken zijn versterkt met biezen – de knopen zijn
vastgezet volgens de ascolite-methode: bij deze methode
wordt een speciale draad om de knoop- steel gesponnen
die dan thermisch gefixeerd wordt. Zo ‘zit’ de knoop een
kleine eeuwigheid. Een hemd voor altijd.

HINNERK
34145 zeemanstrui

materiaal 80% scheerwol, 20% polyacryl
Totaalgewicht: 1 kg
>> originele zeemanstrui – klassieke optiek, aansluitende pasvorm,
nieuw uitgebracht in de speciale FHB-afwerking, zeewaterbestendig, alleen per wolprogramma wassen
kleur 11 grijs / 12 antraciet / 16 marine / 17 bruin / 20 zwart
maat S-3XL

zeemannen zijn

TROUW
net als robert

ROBERT
33344 imitatiebont-trui

materiaal 85% polyester, 15% polyacryl, 420 g/m2
>> klassieke trui in grove ribstructuur, licht, aangenaam
zachte binnenvacht, warm en comfortabel
kleur 11 grijs gemeleerd / 12 antraciet
maat XS-3XL

>> WERKHEMD EN TRUI
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BENNO

79494 sweatjack met capuchon
materiaal 90% katoen, 10% polyester, 310g/m2
>> de alle-seizoenen-hoody met vlotte deelnaden voor
een figuuraccentuerende pasvorm, grote kangoeroezakken,
geruwde, grijze binnen-zijde; brede, stabiele mouwen zoomboorden, rood capuchonkoord, ook in zwart
voor de afwisseling
kleur 11 grijs
maat XS-3XL

JÖRG

79293 sweatjack met capuchon
en imitatiebont
materiaal 70% katoen, 30% polyester, 320g/m2
>> een hoody-klassieker in een nieuw, gevoerd jasje,
grote kangoeroezakken, imitatiebontvoering van
100% polyester 280 g/m2, aansluitende pasvorm,
brede en stabiele mouw- en zoomboorden
kleur 20 zwart
maat XS-3XL

TIMO

heeft geen ruwe binnenkant

NIEUW

TIMO

79498 sweatshirt
materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
>> hoogwaardige en bijzonder functionele sweater.
Getailleerde pasvorm. De hoge katoenwaarde waarborgt
antipilling. De binnenzijde is voorzien van een piqué
structuur waardoor de sweater ademend is. Brede en
elastische manchetten (450g/m2).
kleur 10 wit / 11 grijs / 12 antraciet / 15 olijf / 16 marine /
20 zwart / 25 groen / 33 rood / 36 korenblauw
maat XS–5XL

MAXIMILIAN
79900 hybride softshell jack

NIEUW

materiaal softshell: 96% polyester, 4% elasthan, 360g/m2
Materiaal gebreid fleece: 100% polyester, 420g/m2
>> nieuwe combinatie van gebreid fleece met functioneel softshell.
Getailleerde pasvorm. Vaste capuchon met verstelbaar koord,
ruime insteekzakken, 1 borstzak voorzien van rits, 2 open
binnenzakken, YKK-ritsen en verstelbaar taillekoord
kleur 16 marine, 20 zwart
maat XS-5XL

waar

BEN
ik?

Maximilian staat voor het samenbrengen van twee totaal verschillende
materialen; softshell en gebreid fleece. Een materiaal-mix die zowel casual
als functioneel is.

>> SWEATER EN HYBRIDE SOFTSHELL
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®

>>
MAATTABELLEN

voor broeken

®

NORMALE MATEN 40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

29/30
158
TAILLEWIJDTE
76
HEUPWIJDTE
90
BEENLENGTE
75
BEENLENGTE M. BROEKBAND 100

30/30
164
78
94
76
101

31/30
168
82
98
78
103

32/32
171
86
102
79
104

33/32
174
90
106
81
106

34/32
177
94
110
83
108

36/34
180
98
114
85
110

38/34
182
102
118
87
112

40/34
184
107
122
88
114

42/34
186
112
126
89
115

44/36
188
117
130
90
117

62

64

66

68

70

72

74

46/36
189
TAILLEWIJDTE
122
HEUPWIJDTE
134
BEENLENGTE
91
BEENLENGTE M. BROEKBAND 118

48/36
190
126
138
92
119

50/36
190
130
142
92
120

52/36
190
134
146
92
121

54/36
190
138
150
92
122

56/36
190
142
154
92
123

58/36
190
146
158
92
124

84

86

88

90

94

98

102

106

110

29/34
183
TAILLEWIJDTE
74
HEUPWIJDTE
92
BEENLENGTE
85
BEENLENGTE M. BROEKBAND 108

30/34
184
76
96
86
109

31/34
186
80
98
87
111

32/36
188
84
100
88
112

33/36
190
88
104
89
114

34/36
192
92
108
90
115

36/36
194
96
112
92
118

38/36
196
100
116
94
120

40/38
197
105
120
95
122

42/38
197
110
124
95
123

31/36
190
80
98
92
116

32/38
192
84
100
93
117

33/38
195
88
104
94
119

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

33/30
165
TAILLEWIJDTE
90
HEUPWIJDTE
104
BEENLENGTE
75
BEENLENGTE M. BROEKBAND 98

34/30
168
94
108
76
99

36/30
171
98
112
77
101

38/30
174
102
116
79
103

40/32
176
106
120
81
106

42/32
178
111
124
82
108

44/32
180
116
128
82
109

46/32
182
121
132
83
111

48/32
182
125
136
84
112

50/32
183
129
140
85
113

52/32
183
133
144
85
114

54/32
183
137
148
85
115

56/32
183
141
152
85
116

34

36

38

40

42

44

46

68

72

76

80

84

88

26/32
75
BEENLENGTE
84
BEENLENGTE M. BROEKBAND 105

27/32
79
84
105,5

29/32
83
84
106

30/32
87
84
106,5

32/32
91
84
107

33/32
95
84
107,5

34/32
99
84
108

26/34
75
89
112

27/34
79
89
113

29/34
83
89
113

30/34
87
89
113,5

32/34
91
89
114

33/34
95
89
114,5

INCH-MATEN

LICHAAMSLENGTEN

GROTE MATEN
INCH-MATEN

LICHAAMSLENGTEN

LENGTEMATEN
INCH-MATEN

LICHAAMSLENGTEN

KWARTMATEN
INCH-MATEN

LICHAAMSLENGTEN

DAMES
INCH-MATEN

TAILLEWIJDTE

114 880 900 940 980 1020
34/38
197
92
108
95
120

36/38
199
96
112
97
123

MAATTABELLEN

voor boovenkleding

VS-MATEN
LICHAAMSLENGTEN
KRAAGWIJDTE
BORSTOMVANG
TAILLEOMVANG
MOUWLENGTE
RUGBREEDTE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

164
35/36
84
78
59
35

171
37/38
92
86
61
38

177
39/40
100
94
65
40

182
41/42
108
102
67
42

186
43/44
116
116
70
45

189
45/46
124
126
73
48

190
47/48
132
132
75
50

190
49/50
140
140
75
52

190
51/52
148
148
75
54

ALS ER L OP STAAT, PAST L ER DAN OOK IN?

110
111

KINDER

92

104

116

128

140

152

158

164

1–2
92
BORSTOMVANG
56
MOUWLENGTE
32
TAILLEWIJDTE
58
ZITVLAKWIJTE
68
BEENLENGTE
37
BEENLENGTE M. BROEKBAND 53

3–4
104
60
36
60
70
45
60

5–6
116
65
40
62
72
53
69

7–8
128
68
44
64
75
59
76

9–10
140
72
48
68
79
64
82

11 –12
152
76
52
72
83
68
87

13 –14
158
80
56
74
85
70
90

15+
164
84
60
76
87
72
92

LEEFTIJD

LICHAAMSLENGTEN

>> MAATTABELLEN EN KLEUREN

Het geheim van goed zittende werkkleding is de juiste pasvorm. Hier hanteert iedere fabrikant zijn eigen filosofie. Het komt
dan ook vaak voor dat identieke maten van verschillende fabrikanten soms wel en soms niet goed passen. Aan de hand van
onze tabellen kunt u nagaan hoe onze maten uitvallen. Natuurlijk is niets beter dan het persoonlijke passen.

KLEUREN
KLEUREN
NATUREL
WIT
GRIJS
ANTRACIET
BEIGE
OLIJF-BRUIN
Olijf
MARINE
BRUIN

NR.
00
10
11
12
13
14
15
16
17

KLEUREN
GEEL
ZWART
ZWARTBLAUW
GROEN
HAMBURGER STREPEN
ROOD
ORANJE
KORENBLAUW
GOUD

NR.
19
20
22
25
32
33
34
36
80

KLEUREN
ZILVER
GEEL-ZWART
WIT-ANTRACIET
GRIJS-ZWART
ANTRACIET-ZWART
BEIGE-ZWART
OLIJF-ZWART
MARINE-ZWART
MARINE-GROEN

NR.
81
0720
1012
1120
1220
1320
1520
1620
1625

KLEUREN

NR.

MARINE-KORENBLAUW

1636
2013
2033
2515
2520
3320
3620

ZWART-BEIGE
ZWART-ROOD
GROEN-Olijf
GROEN-ZWART
ROOD-ZWART
KORENBLAUW-ZWART

®

>>
ZOEK JE ARTIKELNUMMER

®

ARTIKEL

NAAM

PAGINA

ARTIKEL

10008
10033
10083
11011
11012
11034
11086
11460
11685
18099
19029
20003
20004
20006
20008
20015
20016
20033
20116
20183
22635
22659
22660
33344
34145
40004
40006
40008
40086
40088
50004
50008
50013
50014
50016
50026
50028
50036
60004
60008
60064
60068
60614
60616
70004
70006
70008
70015
70016
70026
70028
70034
70083
70086
73086
75023
75024
77360
77625
77938

BOB
12
17
WIM
23
BOBBY
8
SEBASTIAN
17
SASCHA
ALBERT - ERSATZ 11012 17
NILS
9
MARKUS
62 – 103
EDGAR
9
41
VEIT
TOM
63 – 103
20
GRETA
16
FALK
20
PAULINE
CORD
10
HILDE
21
HAGEN
18
HANS
17
23
DAVID
23
AUGUST
17
VOLKMAR
WILHELM
76, 94
13
FRIEDHELM
ROBERT
73, 107
HINNERK 73, 77, 94, 107
ALFONS
16
LUISE
20
10
ARTUR
10
ULRICH
10
KAI
16
FRIEDRICH
10
PAUL
ULF
19
UWE
19
HEINER
18
EMIL
18
13
KARL-HEINZ
19
THOMAS
15
MICHAEL
15
PETER
25
GUSTAV
EGON
25
GERHARD
19, 25
FRITZ
19, 25
INGO
16
20
HELENE
12
HUBERT
KLARA
21, 50
18
DETLEF
18
JAKOB
ANTON
13
JOCHEN
17
ENNO
12
KLAUS
10
12
HARALD
VOLKER
73, 78, 94
79
GUIDO
77
LOTHAR
78
OLIVER
RAINER
56

77939
78024
78130
78230
78335
78337
78461
78517
78518
78519
78658
78718
78898
78932
79105
79293
79494
79498
79595
79596
79597
79598
79900
8
80004
80008
83204
83208
83226
83864
83865
83960
83962
83963
84060
84061
84062
85000
85001
85002
85004
85203
85500
87000
87001
87010
87011
87020
87021
87030
87031
87040
87041
87050
87051
87060
87061
87070
87071
87100

NAAM
BENJAMIN
MATTHIAS
JÜRGEN
ROMAN
BORIS
DIETER
RALF
MARTIN
WALTER
DIRK
MIKA
FELIX
RUDOLF
TORBEN
JANNIK
JÖRG
BENNO
TIMO
CHRISTOPH
MARIEKE
PATRICK
MATS
MAXIMILIAN
TONI
HENNER
CHRISTIAN
PIT
OLE
JAN
LINUS
JULIAN
NORBERT
WILFRIED
RÜDIGER
OSKAR
WILLI
MANFRED
DIETMAR
CARSTEN
BURKHARD
WOLFGANG
ANDRE
FERDINAND
ALWIN
GREGOR
DOMINIK
HEIKO
EIKE
HOLGER
EINHARDT
JOBST
FLORENZ
HASSO
FREDDY
HEROLD
GERRIT
HERBERT
ARVED
LENNART
EDWIN

PAGINA ARTIKEL
56
78
70, 78
73, 77
57, 78
57
62 – 102
77
63 – 103
76
74
54
55
65
61 – 101
78, 108
73, 108
108
105
104
105
22
75, 95, 109
43
15
15
16
12
18
47
47
46
46
46
46
46
46
32
32
23, 33
33
33
41
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

87110
87800
87890
88700
88710
88800
88810
88820
88830
88840
88850
88900
89000
89100
89110
89120
89200
89210
89231
89241
89300
89310
89320
89330
89360
89370
89380
89390
89400
89410
89420
89430
89460
89500
89510
89520
89600
89610
89620
89700
89800
89912
90009
90010
90100
90110
90120
90200
90210
90220
90290
90410
90420
90490
90510
90520
90690
90700
90800
91090

NAAM
HENNING
EDDY
KURT
GABRIEL
LASSE
LEVIN
TRISTAN
HENRIK
SILAS
MALTE
KARLO
SAMUEL
JASPER
KILIAN
PEPE
VALENTIN
FRANZ
LUKAS
MAX
MORITZ
STEFAN
ARMIN
ARNO
BASTIAN
SEPP
PHILIPP
HARTWIG
GOTTFRIED
EBERHARD
FREDERIK
HELLFRIED
GOTTWALD
TILLMANN
HANNO
IGNATZ
JONNY
HEINFRIED
FRIEDEL
JUPP
JOACHIM
LUDWIG
CASPAR
BEN
FINN
MATTI
LEONARD
JOST
ALEXANDER
DIETRICH
EDUARD
ACHIM
KLAAS
TILL
JENS
LENNI
BJARNE
MARC
ERHARD
ALOIS
NIKLAS

PAGINA ARTIKEL
32
23, 42
23, 42
36
36
36
36
36
39
36
37
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original GmbH & Co. KG

uitgever en copyright
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Blankenfohrweg 7–9, 32139 Spenge, Fon +49.5225.8764-0, info@fhb.de, fhb.de
®

concept en design maiwerk concept + design, Bielefeld; FHB
®

drukwerk Druck- und Verlagshaus Fromm, Osnabrück
foto‘s (produkte) Dieter Wörmann, Georgsmarienhütte; blueprint, Quakenbrück
foto‘s Thorsten Doerk Fotografie, Bielefeld; Ulla Burghardt Fotografie, Köln
teksten Sabine Hoffmann, Bielefeld
Alle gegevens in onze catalogus zijn zorgvuldig gecontroleerd en samengesteld. Vergissingen blijven echter voorbehouden.
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de kwelling van

EEN GROTE
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We willen dat je jouw klanten duidelijk kunt maken, wie voor jouw service verantwoordelijk is, daarom bieden wij van FHB jou een fraaie en veelzeggende
kenmerking aan. Daarmee onderscheid je je van de rest. Vraag het ons.

hoogwaardig geborduurd embleem
Bij FHB kun je kiezen voor een direct in de kleding geborduurd embleem of
een later opgestikt borduurembleem. Het wordt natuurlijk nog individueler met een naambordje dat we bovendien kunnen voorzien van klitband.
Simpel en handig.

goed zichtbare reflectorstrepen
Wij kunnen altijd ook extra reflectorstrepen op de FHB-werkbroeken en
jacks aanbrengen. Daarbij kun je kiezen tussen 2,5 of 5 cm brede strepen.
Dat bepaal je zelf.

flexibele patch- en transferemblemen
Behalve direct ingeborduurde en later opgestikte emblemen biedt FHB ook
de mogelijkheid om emblemen met behulp van warmte op jouw werkkleding aan te brengen. Vooral bij grotere vlakken kan dat soms voordeliger zijn. Vraag het ons.
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