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Kleding heeft altijd deel uitgemaakt van de identiteit: Het geeft uiting aan  

iemands achtergrond en laat zien tot welke groep iemand behoort. In de meest 

zakelijke versie gaat deze vorm van communicatie hand in hand met Promowear. 

Verkrijgbaar in vele stijlen, kleuren en beschikbaar in grote aantallen is promo

wear hèt communicatiemiddel dat letterlijk op het lijf geschreven is.

Op het lijf geschreven
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Texas Bull biedt kwalitatieve ’basics’, de oorsprong van promotionele kleding. 

De collectie leent zich uitstekend voor acties die vragen om grotere volumes. 

New Wave biedt promowear met een exclusieve uitstraling. De kwaliteit is uitstekend en het 

ontwerp doordacht. New Wave is een beperkte maar rijke collectie voor hem en haar.

Clique is onze trots, de kern van ons assortiment. De uitgebreide collectie bestaat naast standaard 

producten en materialen ook uit moderne producten voor dit seizoen. Clique is uniek door zijn gamma 

kleuren en maten zowel voor mannen als vrouwen.

Onze merken
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Alle producten in deze catalogus 
zijn speciaal voor u ontworpen in 
een voorraadhoudend programma.

Hooded  
Sweater 

Gebaseerd  
op de Coleta

Rugtas 
Speciale versie  

van de  
Backpack II

Cap
Alle modellen 

caps gechikt voor 
custom made 

Naast het assortiment uit voorraad, bieden wij 
ook de mogelijkheid voor ’custom made’.
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’Quality Textiles’ speciaal voor u gemaakt! 
Neem met minder geen genoegen en geef niet iets weg wat u zelf niet zou willen ontvangen. Deze collectie biedt 
u veel keuze in kleur, materiaal, doordachte details en natuurlijk een perfecte pasvorm. Veel van onze producten 
zijn zowel in kleine als in grote maten beschikbaar. Uw team, medewerkers of collega’s zijn verzekerd van een 
uniforme uitstraling in de juiste kwaliteit kleding.
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We care!
We have the possibility to contribute and make a difference through our global operations. 
New Wave Group is working with social and environmental sustainability under the term 

CSR (Corporate Social Responsibility). As our customer, you are supporting this work.

WE LIKE SUSTAINABLE PRODUCTS
New Wave Group believes in classic design and good quality products  a concept that will never be outoffashion. 

We hope you will enjoy our products for a long time. All products can be customized to your precise demand, which is  
a good way to ensure longlasting use and sustainable consumption. 

It is important to New Wave Group that our products are safe and free from restricted chemicals. Chemicals are a part of 
our daily lives and most chemicals are present in the everydayenvironment. But we need knowledge in order to handle 

them in a safe manner.  
New Wave Group is a member of the Swedish Chemicals Group at Swerea IVF, to receive the most updated information on 
legislation and developments within the textile industry. This supports our active work to reduce and replace chemicals in 

line with best available technique. 
All our suppliers have to follow the requirements as stated in our Restricted Substance List. The list has been designed in 
accordance with various legislations, such as REACH, also taking into account industry recommendations and standards. 

As a result, our requirements are often stricter than the applicable legislation. 

IMPROVING WORKING CONDITIONS
New Wave Group is never far away from the manufacturing of our products. Being represented on site enables us to have a 
close partnership with our suppliers and to actively monitor their business operations. We have a CSRteam, which consists 
of fulltime staff dedicated to visit our suppliers, monitor and support them with various social and environmental topics.

As a member of BSCI, New Wave Group has adopted the BSCI Code of Conduct. It contains requirements on minimum 
wage, working hours and the prohibition of child labour, among several other requirements from international conventions 

like to ILO Conventions and the Declaration of Human Rights. 

Our membership in BSCI means more than having requirements on our suppliers – it also imposes requirements on us. 
New Wave Group has a commitment towards BSCI to engage our suppliers in external third part examination by independ

ent organizations. Having both internal and external audits is a quality assurance to us. We strive for constant improve
ments and continuous development. 

Some challenges require communication on higher level than with individual suppliers. An important mission for our 
CSRstaff is also to participate in local forums and roundtable discussions in order to address cultural differences and 

underlying structures. 

MORE ON THE ENVIRONMENT
New Wave Group has two main strategies to decrease our environmental impact and to cut our emission of greenhouse 

gases. First of all, we must influence the transportation companies that we are working with. Our membership in “Clean 
Shipping Index” aims to impact the shipping companies to use cleaner vessels by ranking the most highperforming ships. 
The Group works with some of the largest transportation companies on the market, all of which have environmental pro

grammes in place for their operations.

Secondly, we always strive to improve our internal logistics and work methods. Within our group of companies, we club 
together as much as possible of our shipments and transportations. In addition to protecting the environment, sustainable 

solutions can also contribute to the streamlining of our operations.  
To learn more about our Code of Conduct and our sustainability work, please visit The New Wave Group’s homepage.

www.nwg.se
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New Wave Group is member of Business Social Compliance Initiative (BSCI), 
an initiative of the Foreign Trade Association (FTA) for companies committed 
to improve working conditions in the global supply chain.

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE
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CLIQUE  BASIC-T 029030  

Bodyfit T-shirt, elastane in boord, nek en schoudernaden zijn afgewerkt met tape.    

KWALITEIT:  100% katoen. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose,  

 kleur 92: 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  145 g/m2   

MATEN:  XS–4XL   

ONZE BESTE LICHTGEWICHT KWALITEITS 
T-SHIRT. EUROPA’S KEUZE IN KWALITEIT. 

* In het voorjaar worden sommige kleuren geleverd      
    met Texas Bull label zolang de voorraad strekt.
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CLIQUE  DERBY-T 029342  
Vintage heren shirt in een moderne snit, gemaakt van 

sloppy katoen jersey.   

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  140 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

CLIQUE  DERBY-T LADIES 029343  
Vintage dames shirt in een moderne snit, gemaakt van 

sloppy katoen jersey.   

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  140 g/m2   

MATEN:  S/36–42/XL   

CLIQUE  NEON-T 029345  
Modern gesneden T-shirt in felle neon kleuren.   

KWALITEIT:  100% polyester in een katoen look.   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   
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ALLEEN INDIEN U 
VOOR KWALITEIT 

KIEST.
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CLIQUE  CLASSIC-T 029320  

Klassiek T-shirt in de beste voorgekrompen gekamde katoen 1x1 rib met 

spandex in de kraag en tape aan binnenkant hals.    

KWALITEIT:  100% katoen. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose,  

 kleur 92: 99% katoen en 1% viscose, kleur 955: 60%  

 katoen en 40% polyester.)   

GEWICHT:  155-160 g/m2   

MATEN:  XS-XXL (00, 35, 55, 58, 95, 99: XS-6XL)   

EVERGREEN ONDER DE T-SHIRTS. 
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CLIQUE  FASHION-T 029324  

Bodyfit heren T-shirt met een smal boord met lycra®.  

Rond gebreid.   

KWALITEIT:  100% voorgekrompen katoen.  

 (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose.)   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  S–XXL (00, 99: S–4XL)   

CLIQUE  FASHION-T LADIES 029325  

Bodyfit getailleerd dames T-shirt met een smal boord met lycra® 

en zijnaden.    

KWALITEIT:  100% voorgekrompen katoen. (kleur 95: 85%  

 katoen en 15% viscose.)   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   

CLIQUE  FASHION-T V-NECK 029331  

Bodyfit unisex T-shirt met V-hals. Rond gebreid.   

KWALITEIT:  100% voorgekrompen gekamde katoen.   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  FASHION-T L/S 029329  

Bodyfit heren T-shirt lange mouw met een smal boord met 

LYCRA®. Rond gebreid.   

KWALITEIT:  100% voorgekrompen gekamde katoen.   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  XS–XXL (00, 99: XS–4XL)   

CLIQUE  FASHION-T L/S LADIES 029330  

Bodyfit, getailleerd dames T-shirt lange mouw met een smal boord  

met LYCRA® en zijnaden.   

KWALITEIT:  100% voorgekrompen gekamde katoen.   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   
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CLIQUE  PREMIUM-T 029340  

Single jersey T-shirt met dubbele boord en nektape.    

KWALITEIT:  100% katoen. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose.)   

GEWICHT:  180 g/m2   

MATEN:  S-XXL (00, 99: S–4XL)   

CLIQUE  PREMIUM-T LADIES 029341  

Dames single jersey T-shirt met dubbele boord en nektape.   

KWALITEIT:  100% katoen. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose.)   

GEWICHT:  180 g/m2   

MATEN:  36/S-44/XXL   
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CLIQUE  CAROLINA L/S 029319  

Dames stretch top ronde hals met lange mouwen in  

single jersey.   

KWALITEIT:  95% katoen 5% LYCRA®.   

GEWICHT:  170 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   

CLIQUE  CAROLINA S/S 029317  

Dames stretch top ronde hals in single jersey.   

KWALITEIT:  95% katoen 5% LYCRA®.   

GEWICHT:  170 g/m2   

MATEN:  36/S-42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   

CLIQUE  CAROLINA TANKTOP 029307  

Dames stretch tank top in single jersey.   

KWALITEIT:  95% katoen, 5 % elastane.   

GEWICHT:  170 g/m2   

MATEN:  36/S-42/XL   

CLIQUE  ARDEN 029318  

Dames stretch top met V-hals in single jersey.    

KWALITEIT:  95% katoen 5% LYCRA®.   

GEWICHT:  170 g/m2   

MATEN:  36/S -42/XL   
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CLIQUE  ICE SPORT T 029336  

Dry Tec t-shirt in polyester kwaliteit. Neck tape, geen zijnaden. 

Contrasterende piping aan de zijkant en contrasterende flatlock 

op de naden en schouders.    

KWALITEIT:  100% polyester.   

GEWICHT:  150 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  ICE-T 029334  

Heren polyester T-shirt, ideaal voor zowel sport- als werkkleding.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

GEWICHT:  150 g/m2   

MATEN:  S–XXL (00, 99: S–4XL)   

CLIQUE  ICE-T LADIES 029335  

Dames polyester T-shirt, ideaal voor zowel sport- als werkkleding.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

GEWICHT:  150 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   
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CLIQUE  NOME 029314  

Contrast T-shirt met elastane.    

KWALITEIT:  Single jersey 100% gekamde katoen,  

 1x1 rib.   

GEWICHT:  160g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  RAGLAN-T 029326  

Contrast Raglan T-Shirt. Kraag en boorden met elastane.    

KWALITEIT:  100% voorgekrompen, gekamde katoen.   

GEWICHT:  140 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  EATON 029337  

3 Kleuren T-shirt in een single jersey kwaliteit.  

Schouders en piping in contrasterende kleuren.   

KWALITEIT:  100% katoen, single jersey.   

GEWICHT:  180 g/m2   

MATEN:  XS-XXL    
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CLIQUE  ELGIN 029411  

Heren rollneck met elastane in kraag en boorden,  

voorgekrompen en rondgebreid.    

KWALITEIT:  100% gekamde katoen.   

GEWICHT:  195 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

CLIQUE  EZEL 029460  

Dames rollneck met elastane in kraag en boorden,  

voorgekrompen en rondgebreid.    

KWALITEIT:  100% gekamde katoen.   

GEWICHT:  195 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL   
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TEXAS BULL  POLO PIQUÉ 028215  
Polo Piqué met drie ton sur ton knopen en zijsplitten. Jaguard geweven 

rand op kraag.   

KWALITEIT:  65% polyester/35% katoen (grey melange 85%  

 katoen/15% viscose, ash 99% katoen/1% viscose).   

GEWICHT:  200 g/m2   

MATEN:  XS–4XL (00, 35, 55, 58, 99: XS–6XL)   



| your complete promowear supplier || your complete promowear supplier |

 | 29 | 

9900
9900

CLIQUE  GRAHAM 029374  

Heren polo in soft jersey met drie ton sur ton knopen, neck tape, 

ventilatie opening onder de oksels en zijsplitten.   

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  S-XXL   

CLIQUE  GRENADA 029375  

Dames polo in soft jersey met drie ton sur ton knopen, 

neck tape, ventilatie opening onder de oksels en zijsplitten.   

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  36/S-42/XL   
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CLIQUE  LINCOLN 028204  

Uni polo piqué.   

KWALITEIT:  100% gekamde katoen. (kleur 95: 85% katoen en  

 15% viscose, kleur 92: 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  S-XXL (00, 35, 55, 58, 95, 99: XS-6XL. 10, 92: XS-3XL)   

CLIQUE  MARION 028206  

Dames polo piqué met twee ton sur ton knopen en zijsplitten.    

KWALITEIT:  100% gekamde katoen. (kleur 95: 85% katoen en 15%  

 viscose, kleur 92: 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL (00, 35, 55, 58, 95, 99: 36/S–46/3XL)   
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CLIQUE  GIBSON 028216  

Heren polo piqué met 3 ton sur ton knopen en zijsplitjes.  

De nektape en schoudernaden zijn naar voren geplaatst.   

 

KWALITEIT:  100% katoen. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose,  

 kleur 92: 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  ALBA 028218  

Dames polo piqué shirt met 2 ton sur ton knopen en zijsplitjes.  

De nektape en schoudernaden zijn naar voren geplaatst.   

KWALITEIT:  100% katoen. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose,  

 kleur 92: 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   



| your complete promowear supplier || your complete promowear supplier |

 | 33 | 

99

68
96

58

55

00
35 99

68 96

58
55

00 35

CLIQUE  GIBSON L/S 028236  

Herenpolo piqué met lange mouwen. Drie ton sur ton knopen en 

zijsplitjes. De nektape en schoudernaden zijn naar voren geplaatst.    

 

KWALITEIT:  100% voorgekrompen katoen.   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  XS-3XL   

CLIQUE  ALBA L/S 028238  

Damespolo piqué met lange mouwen. Twee ton sur ton 

knopen en zijsplitjes. De nektape en schoudernaden 

zijn naar voren geplaatst.    

KWALITEIT:  100% voorgekrompen katoen.   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  36/S-42/XL   
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CLIQUE  ELMIRA WITH POCKET  028229  

Dames polo pique met ton sur ton knopen, zijsplitjes en een borstzak. 

De polo heeft een anti-vlekkenbehandeling gehad van 3M.   

KWALITEIT:  60% katoen, 40% polyester.   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   

CLIQUE  EVANS WITH POCKET  028227  
Heren polo pique met ton sur ton knopen, zijsplitjes en een borstzak. 

De polo heeft een anti-vlekkenbehandeling gehad van 3M.   

KWALITEIT:  60% katoen, 40% polyester.   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

Zowel in de promotionele sfeer als in de hoek van de werkkleding kan een polo met 

een borstzak goed van pas komen. Deze polo is ook nog behandeld met een anti-vlekken-

behandeling van Scotchgard™. 
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CLIQUE  ARIZONA 028220  
Functioneel heren polo piqué in contrast kleuren met zilveren 

piping. Dry tech materiaal transporteert vocht voor koeling en 

comfort.    

 

KWALITEIT:  100% polyester.   

GEWICHT:  175 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

CLIQUE  ARIZONA LADIES 028221  
Functioneel dames polo piqué in contrast kleuren met  

zilveren piping. Dry tech materiaal transporteert vocht voor 

koeling en comfort.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

GEWICHT:  175 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   

CLIQUE  ICE POLO 028234  
Polo Piqué in Dry Tech polyester kwaliteit. Drie ton 

sur ton knopen en flatlock naden.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

GEWICHT:  150 g/m2   

MATEN:  XS-XXL   
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NEW WAVE  CAMBRA L/S 010434  
Dames polo piqué van uitstekende kwaliteit met lange mouwen, 

2 ton sur ton knopen en zijsplitjes.    

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  250 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   

NEW WAVE  CALVIN L/S 010433  
Heren polo piqué van uitstekende kwaliteit met lange mouwen, 

2 ton sur ton knopen en zijsplitjes.   

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  250 g/m2   

MATEN:  S–XXL   
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NEW WAVE  CALVIN 010430  
Heren polo piqué van uitstekende kwaliteit met ton sur ton knopen.    

KWALITEIT:  100% gekamd katoen. (kleur 95: 85% katoen  

 en 15% viscose)   

GEWICHT:  250 g/m2   

MATEN:  S–XXL (00, 99: S–4XL)   

NEW WAVE  CAMBRA 010431  
Dames polo piqué van uitstekende kwaliteit met ton sur ton knopen.    

KWALITEIT:  100% gekamd katoen. (kleur 95: 85% katoen  

 en 15% viscose)   

GEWICHT:  250 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   
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NEW WAVE  CONWAY 010414  
Heren polo piqué met contrasterende piping, New Wave ton  

sur ton knopen. Tape in kraag met New Wave logo.    

KWALITEIT:  100% gekamde katoen.   

GEWICHT:  220 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

NEW WAVE  ALPENA 010421  
Dames polo pique. Getailleerd met contrasterende piping, New 

Wave ton sur ton knopen. Tape in kraag met New Wave logo.   

KWALITEIT:  100% gekamde katoen.   

GEWICHT:  220 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL   

NEW WAVE  AXTON 010426  
Heren polo piqué met contrast piping in kraag en mouwen.    

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  220 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

NEW WAVE  ARCOLA 010427  
Dames polo piqué met kapmouwen, contrast piping in  

kraagen zijsplitjes.    

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  220 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   
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CLIQUE  NEWTON 028237  
Comfortabel en trendy 100% katoenen polo. 3 Contrast kleuren aan 

de onderzijde van de kraag en mouw. Afgewerkt met spitjes aan de 

onderkant en nektape.   

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  XS–3XL   

CLIQUE  AMARILLO 028219  
Polo piqué met zijsplitten, contrasterende gekleurde streep op mouwen 

en kraag.   

KWALITEIT:  100% gekamde katoen.   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  HOLLIS 022057  
Sport short met contrasterende piping op de zijnaden en  

achterzak met rits.    

KWALITEIT:  100% polyester.   

GEWICHT:  135 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  KELTON 022059  
Heren zwem- / sportbroek met mesh binnenbroek. Kleingeld-zakje 

met rits, 2 achterzakken.   

 

KWALITEIT:  100% nylon taslan.   

GEWICHT:  94  g/m2

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  KIRKLAND 022028  
Mooie short in geweven katoen met perfecte pasvorm. Steekzakken 

aan de voorkant, zakken aan de zijkant en achterkant. Afgewerkt 

met metalen knopen.    

 

KWALITEIT:  Kleur 95: 100% denim katoen.  

 Kleur 580: 100% katoen twill.   

GEWICHT:  200 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  ACTIVE-T 029338  
Sportief en functioneel dry tec T-shirt in 100% polyester.   

KWALITEIT:  100% interlock polyester en polyester mesh.   

GEWICHT:  135 g/m2   

MATEN:  S–3XL   

CLIQUE  ACTIVE-T LADIES 029339  
Sportief en functioneel dry tec dames T-shirt in 100% polyester.   

KWALITEIT:  100% interlock polyester en polyester mesh.   

GEWICHT:  135 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL   

CLIQUE  ACTIVE TIGHTS 022038  
Sportieve hardloop tight in polyester. Rits met reflecterende  

piping aan de onderkant.   

KWALITEIT:  95% polyester en 5% spandex.   

GEWICHT:  210 g/m2   

MATEN:  S–3XL   

CLIQUE  ACTIVE TIGHTS LADIES 
022039  
Sportieve dames hardloop tight in polyester. Rits  

met reflecterende piping aan de onderkant.   

KWALITEIT:  95% polyester en 5% spandex.   

GEWICHT:  210 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL   
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CLIQUE  FUNCTIONAL GLOVES 024127  
Functionele sport handschoenen met dry tec polyester.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

MATEN:  S/M, L/XL   

CLIQUE  FUNCTIONAL HAT  024126  
Functionele sport beanie met dry tec polyester en elastane.   

 

KWALITEIT:  87% polyester, 13% elastane.   

MATEN:  S/M, L/XL   

CLIQUE  MEDIA POCKET 040129  
Multi media armband van neopreen met een doorzichtige voorkant  

om uw apparaten te bedienen.   

KWALITEIT:  100% neopren, plastic = transparant.   

MATEN:  one size   

AFMETINGEN:  L: 40 cm, W: 15 cm   
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CLIQUE  ACTIVE WIND JACKET 022070  
Wind jack in polyester met reflecterende piping bij de rits en op de 

rug. Steekzakken met ritsen.   

KWALITEIT:  100% polyester Pongee 240 T.   

GEWICHT:  75 g/m2   

MATEN:  S–3XL   

CLIQUE  ACTIVE WIND PANTS  022071  
Wind pant in polyester met reflecterende piping aan de onderkant, 

samen met een koord.   

KWALITEIT:  100% polyester Pongee 240 T.   

GEWICHT:  75 g/m2   

MATEN:  S–3XL   

CLIQUE  ACTIVE WIND JACKET  
LADIES 022072  
Dames wind jack in polyester met reflecterende piping bij de rits 

en op de rug. Steekzakken met ritsen.   

KWALITEIT:  100% polyester Pongee 240 T.   

GEWICHT:  75 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL   

CLIQUE  ACTIVE WIND PANTS  
LADIES 022073  
Dames wind pant in polyester met reflecterende piping aan 

de onderkant, samen met een koord.   

KWALITEIT:  100% polyester Pongee 240 T.   

GEWICHT:  75 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL   
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TEXAS BULL  SWEATSHIRT HOOD 
021094  
Basic capuchon sweater met binnenkant gebrushed. Twee zakken op 

voorzijde. 1x1 spandex rib aan onderzijde en mouwen. Capucon  

middels koord verstelbaar.    

KWALITEIT:  65% polyester, 35% katoen (kleur 95: 70% polyester  

 en 30% katoen)   

GEWICHT:  250 g/m2   

MATEN:  XS-3XL   

TEXAS BULL  SWEATSHIRT 
ROUNDNECK 021093  
Basic ronde hals sweater met binnenkant gebrushed. 1x1 spandex  

rib aan onderzijde, mouwen en nek.   

KWALITEIT:  65% polyester, 35% katoen (kleur 95: 70%  

 polyester en 30% katoen)   

GEWICHT:  250 g/m2   

MATEN:  XS-3XL (58, 99: XS-6XL)   

TEXAS BULL FULL ZIP 021097  
Basic capuchon vest met rits. Binnenkant gebrushed. 2 zakken 

met rits aan de voorkant. Capuchon heeft een jersey voering en 

een koord.   

KWALITEIT:  65% polyester, 35% katoen, spandex in boord.  

 (kleur 95: 70% polyester en 30% katoen)   

GEWICHT:  250 g/m2   

MATEN:  XS–3XL   
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CLIQUE  CADIZ  021073  
Zipsweater met borstzak. Stevige 2x2 rib aan de onderste boord en  

aan de mouwen. Contrasterende nekversteviging en nektape.  

Geruwde binnenkant.   

KWALITEIT:  80% katoen 20% polyester ,geruwde binnenkant.  

 (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose)   

GEWICHT:  280 g/m2    

MATEN:  XS–XXL (580, 99: XS–4XL)   

CLIQUE  EDISON 021077  
Sweatpants met elastiek en trekkoord bij middel, een achterzak 

en contrasterende binnenkant band rond middel.   

KWALITEIT:  60% katoen 40% polyester, geruwde  

 binnenkant. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose)   

GEWICHT:  280 g/m2    

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  CANTON 021084  
Sweatshirt met ronde hals. Stevige 2X2 rib in de hals, onderste boord en mouw.  

Contrasterende nekversteviging en nektape.   

KWALITEIT:  60% katoen 40% polyester, geruwde binnenkant. (kleur 95: 85%  

 katoen en 15% viscose, kleur 92: 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  280 g/m2    

MATEN:  XS–XXL (35, 55, 580, 95, 99: XS–4XL)   

CLIQUE  CARMEL 021085  
Hooded sweater met stevige 2X2 rib in onderste boord en mouw. Contrasterend in 

binnenkant capuchon en nekversteviging.   

KWALITEIT:  60% katoen 40% polyester, geruwde binnenkant.  

 (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose, kleur 92: 99%  

 katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  280 g/m2    

MATEN:  XS–XXL (580, 99: XS–4XL)   
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CLIQUE  DANVILLE 021054  
Functionele en sportieve hooded sweater. Steekzakken op voorzijde 

en elastisch boord aan onderkant en mouwen. Flatlock naden als 

detail.   

KWALITEIT:  100% polyester, brushed binnenzijde.   

GEWICHT:  230 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  DEMING 021056  
Functioneel sport pant, passend bij de Ducan en Danville. 

Elastische boord met trekkoord voor de perfecte pasvorm.    

KWALITEIT:  100% polyester, brushed binnenzijde.   

GEWICHT:  230 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  DUCAN 021055  
Functioneel full zip sweat vest met flatlock naden als detail.  

Contrasterende rits en trekkoord aan onderkant voor een  

perfecte pasvorm. Contrasterende zipper pullers.   

KWALITEIT:  100% polyester, brushed binnenzijde.   

GEWICHT:  230 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

Kies uw bijpassende kleur zipper puller. 
Meegeleverd in 4 kleuren.
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CLIQUE  CRAIG 021053  
Piqué jack met contrasterende piping op de boord, kraag, rits en 

mouw. Twee voorzakken met rits.   

KWALITEIT:  80% polyester 20% katoen.   

GEWICHT:  300 g/m2   

MATEN:  XS–XXL (580, 99: XS–4XL)   
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CLIQUE  GERRY 021051  
Heren hooded jack met dubbele capuchon. Contrasterende 

binnenkant capuchon, piping, rits en stiksels op de boorden.    

KWALITEIT:  80% polyester 20% katoen.   

GEWICHT:  300 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

CLIQUE  GRACE 021052  
Dames hooded jack met dubbele capuchon. Contrasterende  

binnenkant capuchon, piping, rits en stiksels op de boorden.    

KWALITEIT:  80% polyester 20% katoen.   

GEWICHT:  300 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   
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NEW WAVE  RUMFORD 010819  
Zip-sweater met platte locksteek op de mouwinzet en schouder in licht 

kleur contrast. Boorden en manchetten met LYCRA®.    

 

KWALITEIT:  80% katoen/ 20% polyester geruwd aan de binnenzijde.  

 (95: 65% katoen/ 35% polyester geruwd aan de binnenzijde.)   

GEWICHT:  330 g/m2   

MATEN:  XS–4XL   

NEW WAVE  LOGAN 010820  
Sweat jacket. Zware 2x2 rib bij de hals, onderste boord en 

mouwen. Platte locksteek op de mouwinzet en schouder in licht 

kleur contrast.   

 

KWALITEIT:  80% katoen/ 20% polyester geruwd aan de binnenzijde.  

 (95: 65% katoen/ 35% polyester geruwd aan de binnenzijde.)   

GEWICHT:  330 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   
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NEW WAVE  DANVERS 010817  
Heren hooded jack met lange rits van zware kwaliteit met dubbele 

capuchon en zak op voorzijde. Platte lock steek op de mouwinzet 

en schouders in licht contrast. Verstelbare capuchon met contrast 

koord. Boorden manchetten met lycra®.    

KWALITEIT:  80% katoen/ 20% polyester geruwd aan de binnenzijde.  

 (95: 65% katoen/ 35% polyester geruwd aan de binnenzijde.)   

GEWICHT:  330 g/m2   

MATEN:  S–XXL (58, 95, 99: S–4XL)   

NEW WAVE  ELMORE 010818  
Dames hooded jack van zware kwaliteit met dubbele capuchon 

en zak op voorzijde. Platte lock steek op de mouwinzet en 

schouders in licht contrast. Verstelbare capuchon met contrast 

koord. Boorden manchetten met LYCRA®.    

KWALITEIT:  80% katoen/ 20% polyester geruwd aan de binnenzijde. 

 (95: 65% katoen/ 35% polyester geruwd aan de binnenzijde.)   

GEWICHT:  330 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (58, 99: 36/S–46/3XL)   

NEW WAVE  STAYTON 010815  
Heren Hooded sweater van zware kwaliteit met dubbele capuchon 

en zak op voorzijde. Platte lock steek op de mouwinzet en schou-

ders in licht contrast. Verstelbare capuchon met contrast koord. 

Boorden en manchetten met LYCRA®.    

KWALITEIT:  80% katoen/ 20% polyester geruwd aan de binnenzijde. 

 (kleur 955: 40% katoen/ 60% polyester)   

GEWICHT:  330 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

NEW WAVE  COLETA 010816  
Dames Hooded sweater van zware kwaliteit met dubbele capu-

chon en zak op voorzijde. Platte lock steek op de mouwinzet en 

schouders in licht contrast. Verstelbare capuchon met contrast 

koord. Boorden en manchetten met LYCRA®.    

KWALITEIT:  80% katoen/ 20% polyester geruwd aan de binnenzijde. 

 (kleur 955: 40% katoen/ 60% polyester)   

GEWICHT:  330 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   
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CLIQUE  NEW OXFORD 027311
Lange mouw oxford dress shirt met borstzak. Verborgen  

button down. Met een easy care finish.

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  130 g/m2   

MATEN:  S–4XL

CLIQUE  NEW GARLAND 027321
Lange mouw oxford dames dress shirt met een 

easy care finish.

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  130 g/m2   

MATEN:  36/S–44/XXL 

CLIQUE  NEW CAMBRIDGE 027310
Korte mouw oxford dress shirt met borstzak. Verborgen  

button down. Met een easy care finish.

KWALITEIT:  100% katoen.   

GEWICHT:  130 g/m2   

MATEN:  S–4XL 
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CLIQUE  MUNFORD 027413  
Twill shirt met korte mouwen, lus en twee kleine plooitjes op 

de rug. Borstzak met knoop.    

KWALITEIT:  100% katoen; dubbelgestikt.   

GEWICHT:  125 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  SULLIVAN 027414  
Twill shirt met lange mouwen, lus en twee kleine plooitjes op 

de rug. Borstzak met knoop. Lummel in mouw om de mouw 

opgerold vast te zetten.    

KWALITEIT:  100% katoen; dubbelgestikt.   

GEWICHT:  125 g/m2   

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  SAMSON S/S 027931  
Korte mouw stretch poplin herenshirt zonder zijnaden.  

Het shirt heeft een borstzak, ton sur ton knopen.   

 

KWALITEIT:  97% katoen, 3% LYCRA®   

GEWICHT:  125 g/m2   

MATEN:  S–XXL (00, 99: S–6XL)   

CLIQUE  RUTLAND S/S 027936  
Korte mouw stretch poplin getailleerd damesshirt zonder  

zijnaden. Het shirt heeft een borstzak, ton sur ton knopen.   

KWALITEIT:  97% katoen, 3% LYCRA®.   

GEWICHT:  125 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   

CLIQUE  SAMSON L/S 027930  
Lange mouw stretch poplin herenshirt zonder zijnaden. Het shirt 

heeft een borstzak, ton sur ton knopen en met twee knopen 

verstelbare manchetten.    

KWALITEIT:  97% katoen, 3% LYCRA®.   

GEWICHT:  125 g/m2   

MATEN:  S–XXL (00, 99: S–6XL)   

CLIQUE  RUTLAND L/S 027935  
Lange mouw stretch getailleerd poplin damesshirt zonder  

zijnaden. Het shirt heeft een borstzak, ton sur ton knopen  

en met twee knopen verstelbare manchetten.    

KWALITEIT:  97% katoen, 3% LYCRA®.   

GEWICHT:  125 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   
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CLIQUE  CARTER L/S 027940  
Poplin herenshirt met lange mouw, borstzak en buttondown kraag.  

Het shirt heeft een anti-vlekkenbehandeling gehad van 3M.  

Op de rug heeft het shirt twee plooitjes.   

KWALITEIT:  55% katoen en 45% polyester met Scotchgard 

 3M anti-vlekkenbehandeling.   

GEWICHT:  152 g/m2     

MATEN:  S–XXL (00, 99: S–4XL)   

CLIQUE  CORONA L/S 027945  
Poplin damesshirt met lange mouw. Het shirt heeft een  

anti-vlekkenbehandeling gehad van 3M.   

 

KWALITEIT:  55% katoen en 45% polyester met Scotchgard  

 3M anti-vlekkenbehandeling.   

GEWICHT:  152 g/m2     

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   

CLIQUE  CORONA S/S 027946  
Poplin damesshirt met korte mouw. Het shirt heeft een  

anti-vlekkenbehandeling gehad van 3M.   

KWALITEIT:  55% katoen en 45% polyester met Scotchgard  

 3M anti-vlekkenbehandeling.   

GEWICHT:  152 g/m2     

MATEN:  36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL)   

CLIQUE  CARTER S/S 027941  
Poplin herenshirt met korte mouw, borstzak en buttondown kraag. 

Het shirt heeft een anti- vlekkenbehandeling gehad van 3M.  

Op de rug heeft het shirt twee plooitjes.   

KWALITEIT:  55% katoen en 45% polyester met Scotchgard  

 3M anti-vlekkenbehandeling.   

GEWICHT:  152 g/m2     

MATEN:  S–XXL (00, 99: S–4XL)   
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Zowel in de promotionele sfeer als werkkleding komt dit shirt uitstekend van pas.

Dit shirt is voorzien van een antivlekkenbehandeling van Scotchgard™.
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CLIQUE  ADRIAN 021175  
Modieuze heren V-nek pullover met siliconen afgewerkt zodat  

het materiaal zachter aanvoelt. Elastan in de rib van de boorden.   

KWALITEIT:  100% katoen (12 gauge).   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  ALLISON  021177  
Modieus fijngebreid damesvest, afgewerkt met siliconen 

zodat het materiaal zachter aanvoelt. Elastan in de rib van 

de boorden.   

 

KWALITEIT:  100% katoen (12 gauge).   

MATEN:  36/S–42/XL   

CLIQUE  ASTON 021174  
Modieuze heren V-nek sweater met siliconen afgewerkt zodat  

het materiaal zachter aanvoelt. Elastan in de rib van de boorden.   

KWALITEIT:  100% katoen (12 gauge).   

MATEN:  S–3XL   

CLIQUE  ASTON LADIES 021176  
Modieuze, licht getailleerde dames V-nek sweater met 

siliconen afgewerkt zodat het materiaal zachter aanvoelt. 

Elastan in de rib van de boorden.   

KWALITEIT:  100% katoen (12 gauge).   

MATEN:  36/S–42/XL   
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NEW WAVE  HIGHLAND 010587  
Unisex sweater met halve rits. Contrast strepen aan de boorden 

en op de linker mouw.   

KWALITEIT:  100% katoen (7 gauge) ; elastan in boorden.   

MATEN:  XS–XXL   
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TEXAS BULL  FLEECE FULL ZIP 023905  
Fleece jack met doorlopende ritssluiting en twee zakken. Koord aan  

de onderkant om de pasvorm aan te passen.    

KWALITEIT:  100% polyester, antipilling fleece.   

GEWICHT:  240 g/m2   

MATEN:  XS–6XL   

CLIQUE  CAMERON 023921  
Fleece jack met doorlopende ritssluiting. Twee steekzakken 

met ritssluiting aan de voorzijde.   

KWALITEIT:  100% polyester, antipilling fleece.   

GEWICHT:  290 g/m2   

MATEN:  XS–XXL (58, 99: XS–4XL)   

CLIQUE  BARTON 023911  
Fleece sweater met korte rits aan de voorzijde.   

KWALITEIT:  100% polyester, antipilling fleece.   

GEWICHT:  290 g/m2   

MATEN:  XS–XXL (58, 99: XS–4XL)   
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CLIQUE  MELVIN 023966  
Herenvest in laminated microfleece met een lange rits en raglan 

mouwinzet. Overlock stiksels op de kraag, de raglan mouwinzet  

en het boord. Twee steekzakken met een rits.    

 

KWALITEIT:  100% polyester, antipilling microfleece.   

GEWICHT:  200 g/m2   

MATEN:  S–XXL (58, 99: S–4XL)   

CLIQUE  LYME 023956  
Getailleerd Damesvest in laminated microfleece met een lange 

rits en raglan mouwinzet. Overlock stiksels op de kraag, de 

raglan mouwinzet en het boord. Twee steekzakken met een rits.    

 

KWALITEIT:  100% polyester, antipilling microfleece.   

GEWICHT:  200 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL (58, 99: 36/S–46/3XL)   

CLIQUE  TYRONE 023967  
Heren microfleece vest met een raglan mouw inzet. Decoratieve 

overlock stiksels op de kraag en mouw. Twee steekzakken met rits.   

KWALITEIT:  100% polyester, antipilling microfleece.   

GEWICHT:  200 g/m2   

MATEN:  S–XXL   

CLIQUE  THERESA 023957  
Dames microfleece vest met een raglan mouw inzet. Decoratieve 

overlock stiksels op de kraag en mouw. Twee steekzakken met rits.   

KWALITEIT:  100% polyester, antipilling microfleece.   

GEWICHT:  200 g/m2   

MATEN:  36/S–42/XL   
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CLIQUE  HIXSON 020951  
Windjack met capuchon. Zilverkleurige voering aan de binnenkant van 

de capuchon, 2 steekzakken en verstelbare boord aan de onderkant. 

Jas in te pakken in de steekzak zodat het een tasje wordt.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

MATEN:  XS/S, M/L, XL/XXL, (3XL/4XL: 580, 99)   
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CLIQUE  HARDY 020961  
Modern windjack met capuchon. Gedecoreerde ritsen in een 

metallic look. Windjack is mesh gevoerd. Contrasterende tape 

rond de capuchon en de mouwboorden.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

MATEN:  XS–3XL   
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CLIQUE  SEABROOK 020937  
Stoer ripstop jack met mesh voering. 3-Kleuren rits, 2 steekzakken  

en een mouwzakje met rits. Velcro aan de mouwen.   

KWALITEIT:  100% ribstop nylon met pu coating.  

 Waterdichtheid 600mm.   

GEWICHT:  82 g/m2   

MATEN:  S-XXL   

CLIQUE  SEABROOK LADIES 020938  
Stoer ripstop dames jack met mesh voering. 3-Kleuren rits, 2 

steekzakken en een mouwzakje met rits. Velcro aan de mouwen.   

KWALITEIT:  100% ribstop nylon met pu coating.  

 Waterdichtheid 600mm.   

GEWICHT:  82 g/m2   

MATEN:  36/S-42/XL   
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CLIQUE  GILBERT 020968  
Unisex wind- en waterafstotende shell jas. Klassiek concept in moderne 

styling. Mesh voering, contrast rib in de kraag. Elastiek in de zoom. 

Zakken met ritsen en klitteband sluitingen aan de mouwen.   

KWALITEIT:  Shell 100% Nylon met PU coating.  

 Voering 100 % polyester.   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  ORWELL 020988  
Kort zeiljack waterbestendig en ademend materiaal met getapete naden. 

Het jack heeft stevig gebreide boorden en een fleece voering en kraag. 

Twee steekzakken met een rits en een binnenzak.    

KWALITEIT:  100% nylon.   

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  ALLEN 020957  
Sportjack, wind- en waterbestendig met getapete naden en capuchon in de 

kraag. Reflecterende piping op de rug en op de kraag. Twee steekzakken en 

een binnenzak. Het boord is voorzien van een elastiek en de mouwen zijn 

d.m.v. velcro te verstellen. Op de rug zit een ventilatie opening.    

KWALITEIT:  100% nylon, mesh voering met nylon taffeta.   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  POMONA 020984  
Winddicht en waterafstotend gewatteerd jack in nylon ottoman met 

contrasterende voering. Rits aan de binnenzijde voor het bedrukken  

en borduren.    

KWALITEIT:  100% nylon ottoman met PU coating, nylon voering met  

 100% polyester wattering.   

MATEN:  XS–XXL   

CLIQUE  MITCHELL 020944  
Nylon windjack met 3 voorzakken en capuchon in kraag. Met venti-

latie opening aan achterkant. Geblindeerde drukknoop op placket. 

Rits in voering om het borduren of bedrukken te vergemakkelijken. 

Ton sur ton voering en velcro.    

KWALITEIT:  100% ottoman nylon, 100% net/polyester voering.   

MATEN:  XS–4XL   
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CLIQUE  MONROE 020930  
Sportief lichtgewicht stretch softshell jack met capuchon.  

2 Steekzakken en borstzak met rits. Reflecterende piping.  

 

KWALITEIT:  100% polyester. Eigenschappen:    

 Waterdichtheid 800mm en ademend 800MVP.  

GEWICHT:  180 g/m2   

MATEN:  S-XXL (99: S-3XL)   

CLIQUE  MONROE LADIES 020935  
Sportief lichtgewicht stretch dames softshell jack met  

capuchon. 2 Steekzakken en borstzak met rits.  

Reflecterende piping.  

KWALITEIT:  100% polyester. Eigenschappen:    

 Waterdichtheid 800mm en ademend 800MVP.  

GEWICHT:  180 g/m2   

MATEN:  36/S-42/XL (99: 36/S–44/XXL)   

Kies uw bijpassende kleur zipper 
puller. Meegeleverd in 4 kleuren.
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CLIQUE  SOFTSHELL VEST 020921  
Heren softshell vest. Steekzakken met ritsen aan de voorzijde. 

Voorzien van reflecterende piping.    

KWALITEIT:  96% polyester en 4% spandex, voering 100% polyester.   

 Eigenschappen: Waterdichtheid 5000mm en ademend   

 3000MVP.   

MATEN:  S–XXL (580, 99: S–4XL)   

CLIQUE  SOFTSHELL VEST LADIES 
020926  
Dames softshell vest. Steekzakken met ritsen aan de voorzijde. 

Voorzien van reflecterende piping.    

KWALITEIT:  96% polyester en 4% spandex, voering 100% polyester.   

 Eigenschappen: Waterdichtheid 5000mm en ademend   

 3000MVP.   

MATEN:  36/S–42/XL (99: 36/S–46/3XL)   

CLIQUE  SOFTSHELL 020920  
Heren softshell jack. Steekzakken met ritsen aan voorzijde. 

Voozien van reflecterende piping.   

KWALITEIT:  96% polyester en 4% spandex, voering  

 100% polyester. Eigenschappen: Waterdichtheid   

 5000mm en ademend 3000MVP.   

MATEN:  S–XXL (580: S–4XL, 99: S–6XL)   

CLIQUE  SOFTSHELL LADIES 020925  
Dames softshell jack. Steekzakken met ritsen aan voorzijde.  

Voozien van reflecterende piping.   

KWALITEIT:  96% polyester en 4% spandex, voering 100% polyester.   

 Eigenschappen: Waterdichtheid 5000mm en 

 ademend 3000MVP.   

MATEN:  36/S–42/XL (580, 99: 36/S–46/3XL)   
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NEW WAVE  SANDERS  010177  
Waterbestendige, gevoerde, winddichte en ademende 

heren softshell. Getapete naden, afneembare capuchon en 

sneeuwstopper. Verstelbare mouw (klittenband) met verborgen 

manchet. Drukkersrits in jas en capuchon. Reflecterende piping op de mouwen. 

2 binnenzakken waarvan 1 geschikt voor mp3 of mobiele telefoon.    

KWALITEIT:  95% polyester 5% spandex. Eigenschappen: Winddicht,  

  waterdichtheid 5000mm en ademend 5000MVP. 

 Voering: 100% nylon   

MATEN:  S–XXL (99: S–4XL)   

NEW WAVE  SPARTA  010179  
Waterbestendige, gevoerde, winddichte en ademende 

dames softshell. Getapete naden, afneembare capuchon en 

sneeuwstopper. Verstelbare mouw (klittenband) met verborgen 

manchet. Drukkersrits in jas en capuchon. Reflecterende piping op de 

mouwen. 2 binnenzakken waarvan 1 geschikt voor mp3 of mobiele telefoon.    

KWALITEIT:  95% polyester 5% spandex. Eigenschappen: Winddicht,   

 waterdichtheid 5000mm en ademend 5000MVP.  

 Voering: 100% nylon   

MATEN:  36/S–42/XL (99: 36/S–46/3XL)   

Onze gevoerde softshell biedt warmte en is wind en waterdicht 
zonder ’massief’ aan te voelen. Een uitstekende jas voor alle – 

behalve de allernatste – omstandigheden.

Waterdichte zakken met waterbe
stendige sluitingen.

Ritssluiting met speciale faciliteit 
voor het aanbrengen van logo’s.

Afneembare capuchon met blinde ritssluiting.  
Handig als u ook een bewerking op de capuchon wilt.

Mouwzak.

Voorgebogen ellebogen

Binnenin: Uitneembare sneeuwvanger.

Reflecterende pipings.

1. Standaard zipper puller
2. Customised zipper puller
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CLIQUE  ELWOOD 020949  
Gewatteerde bodywarmer in wind en waterafstotend ottoman nylon. 

Verstelbaar trekkoord aan onderkant, twee steekzakken en twee binnen-

zakken. Zak met speciale opening voor de handsfree headset van de 

mobiele telefoon. Rits voor borduren/bedrukken in voering.    

KWALITEIT:  100% nylon/ottoman met PU coating, voering  

 in polyester tricot en nylon, polyester tricot in kraag.   

MATEN:  XS–XXL (58, 99: XS–4XL)   

CLIQUE  CINCINNATI 020982  
Gewatteerd winddicht en waterafstotend jack met verstopte 

capuchon in de kraag. Twee zakken aan de buitenkant met rits, 

twee binnenzakken waarvan een voor de mobiele telefoon met 

een speciale opening voor de handsfree headset van de mobiele 

telefoon. Verstelbaar koord om het middel. Binnenrits voor het bedrukken/

borduren te vergemakkelijken.    

KWALITEIT:  100% nylon/ottoman, gesplitste voering en kraag in  

 gebreide polyester en nylon. Vulling 100% polyester.   

MATEN:   XS-4XL   

CLIQUE  EPPING 020987  
Gewatteerde bodywarmer met imitatie dons. Gebreide polyester 

voering in de zakken. Rits en drukknopen aan de voorzijde.    

KWALITEIT:  nylon canvas met PU coating, voering van nylon 

 en vulling van polyester.   

MATEN:  XS–XXL   
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CLIQUE  ARKANSAS VEST 020962  
Moderne/hippe bodywarmer met een gewatteerde voering. 

Capuchon is verwijderbaar. Zakken aan de voorkant  

hebben een rits.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

MATEN:  S–3XL   

CLIQUE  ARKANSAS VEST LADIES 
020963  
Moderne/hippe dames bodywarmer met een gewatteerde 

voering. Capuchon is verwijderbaar. Zakken aan de voorkant 

hebben een rits.   

KWALITEIT:  100% polyester.   

MATEN:  S/36–44/XXL   
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CLIQUE  ARKANSAS 020966  
Modern/hip jack met een gewatteerde voering. Capuchon is 

verwijderbaar. Zakken aan de voorkant hebben een rits.   

KWALITEIT:  100% polyester, gewatteerde voering ook van 100% polyester.   

MATEN:  S-XXL (58, 99: S–3XL)   

CLIQUE  ARKANSAS LADIES 020967  
Modern/hip dames jack met een gewatteerde voering.  

Capuchon is verwijderbaar. Zakken aan de voorkant hebben  

een rits.   

KWALITEIT:  100% polyester, gewatteerde voering ook van 100% polyester.   

MATEN:  36/S–42/XL (58, 99: 36/S-44/XXL)   
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CLIQUE  LELAND 020978  
3 in 1 jas van mooi en stevig nylon. Veel praktische zakken met een verbergbare 

cardhouder. Uitritsbare fleece aan de binnenkant die apart gedragen kan wor-

den. YKK ritsen aan de voorkant en op de fleece, afgewerkt met lasercut ritsen.   

KWALITEIT:  100% nylon oxford, lining in polyester, met een pu coating.  

MATEN:  XS–XXL   

3 JACKETS IN 1
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CLIQUE  MORRIS 020992  
Gevoerde herenjas met afneembare capuchon. Borst-, voor- en 

mouwzakken. Elastisch trekkoord bij capuchon en onderste boord. 

Onderkant van de mouw is verstelbaar met velcro.   

KWALITEIT:  Shell 100% nylon, binnenkant 100% nylon,  

 voering 100% polyester.   

MATEN:  S–4XL   

CLIQUE  MELROSE 020993  
Gevoerde damesjas met afneembare capuchon. Borst-, voor- en 

mouwzakken. Elastische trekkoord bij capuchon en onderste boord. 

Onderkant van de mouw is verstelbaar met velcro.   

KWALITEIT:  Shell 100% nylon, binnenkant 100% nylon, voering  

 100% polyester.   

MATEN:  36/S–42/XL (99: 36/S–46/3XL)   
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CLIQUE  MALAMUTE 020997  
Warme unisex expeditie parka voor een winters klimaat. Geribde binnen  

boorden. Rubberen knopen en grote zakken. Afneembare capuchon  

afgezet met bont (ook afneembaar).   

KWALITEIT:  Buitenkant Nylon Taslan 189 T met PU coating,  

 binnenkant en voering in 100% polyester.   

MATEN:  XXS–3XL   

CLIQUE  HOLSTEIN 020986  
Gewatteerd jack van waterafstotende ottoman nylon met afneembare 

capuchon. Gebreide polyester in de binnenkant van de kraag. Borst- en 

steekzakken met rits, binnenzak voor mobiele telefoon. Trekkoord om middel 

en aan onderkant om de pasvorm aan te passen. Reflex piping aan voor- en 

achterzijde. Voorzien van rits aan binnenzijde voor het bedrukken/borduren.    

KWALITEIT:  100% ottoman nylon, voering in nylon en vulling  

 100% polyester.   

MATEN:  XS–XXL (58, 99: XS–4XL)   

Zowel de capuchon als de bontrand 
zijn afneembaar.

Borst en armzakken zijn voorzien 
van waterdichte ritsen.

Verstelbaar koord in de taille.

Mouwen voorzien van windstopper 
met gebreide boord.

Meer dan 10 grote zakken.

Knopen met rubberen laag.
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TEXAS BULL  T-SHIRT KIDS 029022  
Promotie T-shirt van hoge kwaliteit.    

KWALITEIT:  100% katoen, super carded, pre-shrunk, dubbele kraag, tape aan  

 binnenkant hals. (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose, kleur 92:  

 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  140 g/m2   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160 (00, 10, 35, 55, 99: 70/80, 90/100)   
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CLIQUE  ICE-T KIDS 029332  
Polyester T-shirt voor kinderen, ideaal voor sporten.   

KWALITEIT:  100% polyester   

GEWICHT:  150 g/m2   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   

CLIQUE  NOME KIDS 029304  
Contrast T-shirt met elastane.    

 

KWALITEIT:  100% gekamde katoen. 1x1 rib.   

GEWICHT:  160 g/m2   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   

CLIQUE  LINCOLN KIDS 028224  
Uni polo piqué in kindermaten.   

 

KWALITEIT:  100% gekamde katoen.  

 (kleur 92: 99% katoen en 1% viscose.)   

GEWICHT:  190 g/m2   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   
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TEXAS BULL  PANTS KIDS 021068  
Kinder sweatpants met twee zakken aan voorzijde en elastiek  

bij middel en enkelboord.   

KWALITEIT:  60% katoen 40% polyester, geruwde binnenkant. 

 (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose)   

GEWICHT:  270 g/m2   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   

TEXAS BULL  HOOD KIDS 021061  
Sweatshirt met capuchon voor kids. Steekzakken op voorzijde en 

elastisch boord aan onderkant en mouwen. Capuchon voorzien  

van koord.    

KWALITEIT:  60% katoen 40% polyester, geruwde binnenkant.

 (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose)   

GEWICHT:  270 g/m2   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   

TEXAS BULL  SWEATSHIRT KIDS 021060 
Sweatshirt met spandex in boord en kraag.  

KWALITEIT:  60% katoen en 40% polyester.  

 (kleur 95: 85% katoen en 15% viscose)   

GEWICHT:  270 g/m2   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160 
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CLIQUE  DAVIS KIDS 024036  
Contrasterende gekleurde cap, sandwich piping 

verstelbare band, koperen gesp.   

KWALITEIT:  100% katoenen twill.   

MATEN:  one size   
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CLIQUE  SOFTSHELL KIDS 020922  
Softshell jas voor kinderen, steekzakken met ritsen aan voorzijde. 

Voorzien van reflecterende piping. Elastische trekkoord aan 

onderkant jas. Velcro sluiting aan mouwen en binnenzakken.    

KWALITEIT:  96% polyester en 4% spandex, voering 100% polyester.   

 Eigenschappen: Waterdichtheid 5000mm en ademend   

 3000MVP.   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   

CLIQUE  ORWELL KIDS 020908  
Kort zeiljack voor kinderen. Waterbestendig en ademend 

materiaal met getapete naden. Het jack heeft stevig gebreide 

boorden en een fleece voering in de kraag. Twee steekzakken 

met een rits en een binnenzak.   

KWALITEIT:  100% nylon    

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   

CLIQUE  ALLEN KIDS 020907  
Sportjack, wind- en waterbestendig met getapete naden en 

capuchon in kraag. Reflecterende piping op de rug en op 

de kraag. Twee steekzakken en een binnenzak. Het boord 

is voorzien van een elastiek en de mouwen zijn d.m.v. velcro 

te verstellen.    

KWALITEIT:  100% nylon, mesh voering met nylon taffeta.   

MATEN:  110/120, 130/140, 150/160   
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TEXAS BULL  CAP 024065  
Klassieke katoenen twill cap met velcro sluiting.   

KWALITEIT:  100% katoen.   

MATEN:  one size   
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CLIQUE  BRANDON 024031  
Klassieke 6-panel cap met verstevigde klep en velcro sluiting.    

KWALITEIT:  65% polyester/35% katoenen twill.   

MATEN:  one size   



| your complete promowear supplier || your complete promowear supplier |

 | 107 | 

58

35

04

5599

PAGE 102

CLIQUE  DAVIS 024035  
Contrasterende gekleurde cap,”sandwich piping” verstelbare 

band, koperen gesp.   

KWALITEIT:  100% katoenen twill.   

MATEN:  one size   
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CLIQUE  SMART BACKPACK 040163  
2 Kleurige rugzak met koordsluiting, geschikt om te bedrukken.   

KWALITEIT:  Diamant non-woven, 95gr.  600D polyester.   

MATEN:  one size   

AFMETINGEN:  48x35.5 cm   

VOLUME:  ≈ 10 l   
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CLIQUE  BASIC BACKPACK 040161  
Tweekleurige sportieve rugzak in een non woven materiaal. 

Verstelbare banden. Zipper pullers geschikt voor logo middels 

doming sticker.   

KWALITEIT:  600D Polyester.   

AFMETINGEN:  29x18x42 cm

VOLUME:  ≈ 21 l   

CLIQUE  BASIC BAG 040162  
Tweekleurige sportieve sporttas in een non woven materiaal. 

Verstelbare schouderband. Zak aan de zijkant, afsluitbaar met rits. 

Zipper pullers geschikt voor logo middels doming sticker.   

KWALITEIT:  600D Polyester.   

AFMETINGEN:  50x30x25 cm   

VOLUME:  ≈ 35 l   
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CLIQUE  BACKPACK II 040207  
Sport rugzak met reflecterende piping. Veel opbergvakken voor 

belangrijke spullen en een speciaal telefoonvak. Stevig rubberen 

handvat en verstelbare straps.    

KWALITEIT:  600D Polyester.   

AFMETINGEN:  46x28x13 cm   

VOLUME:  ≈ 16 l   

CLIQUE  SPORTBAG 040208  
Sporttas met reflecterende piping. Speciaal zijvak voor schoenen.  

Twee stevige handvaten en een verstelbare schouderband.    

KWALITEIT:  600D Polyester.   

AFMETINGEN:  54x30x27 cm   

VOLUME:  ≈ 41 l   
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CLIQUE  BACKPACK 040103  
Rugzak met een stabiel draagsysteem voor het comfort, het heeft 

een verstelbare band en een afsluitbaar telefoonvak. De porte-

monnee is beschermd in een vakje tegen de rug.    

KWALITEIT:  600D Polyester.   

AFMETINGEN:  33x42x17 cm   

VOLUME:  ≈ 23 l   

CLIQUE  BIKE BAG EXPAND 040102  
D.m.v. een rits systeem is deze tas in volume twee maal zo groot te 

maken. Het heeft een telefoonvakje en kan aan de trolley’s handle 

gehangen worden.    

KWALITEIT:  600D Polyester   

AFMETINGEN:  40x30x10 cm (expanded 40x30x17 cm)   

VOLUME:  ≈ 12 l (expanded ≈ 20 l)   

CLIQUE  TRAVEL BAG 040101  
Tas met een opening gevormd als een “U”, waardoor het pakken 

wordt vergemakkelijkt. Het heeft enkele buitenvakken en een 

stabiel draagsysteem.    

KWALITEIT:  600 D   

AFMETINGEN:  54x29x30 cm   

VOLUME:  ≈ 46 l   

CLIQUE  COMPUTER BAG 040127  
Computer rugzak geschikt voor 15” notebooks. Twee opberg 

vakken en binnenvakken voor adapters en computer-accesoires. 

De schoudersstraps zijn met een rits te verbergen en is door een 

rits makkelijk op een trolley te plaatsen.    

KWALITEIT:  600D Polyester.   

AFMETINGEN:  30x43x12 cm   

VOLUME:  ≈ 15 l   
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CLIQUE  TRAVEL BAG EXTRA LARGE 
040113  
Extra grote reistas met een opening als een “U” gevormd, welke het 

pakken makkelijker maakt. De tas heeft een stabiel draagsysteem, een 

bodemplaat en verschillende praktische zijvakken in verschillende maten. De tas geeft 

dankzij zijn maat, vele mogelijkheden om te bedrukken of te borduren.    

KWALITEIT:  600D Polyester   

AFMETINGEN:  78x33x34 cm   

VOLUME:  ≈ 88 l   

CLIQUE  BACKPACK LARGE 040116  
Ruime rugzak met verstel- en afsluitbare tailleriem. Met zakken aan 

voorkant en diverse praktische zakken van verschillende afmetingen.    

KWALITEIT:  600D Polyester   

AFMETINGEN:  36x46x18 cm   

VOLUME:  ≈ 29 l   

CLIQUE  TOILETRY CASE II 040120  
Toilet tas met binnenvakjes. Ruimte voor borduren/bedrukken. 

Handige lus voor het ophangen in badkamer.    

KWALITEIT:  600D Polyester   

AFMETINGEN:  20x25x10 cm   

VOLUME:  ≈ 5 l   

CLIQUE  TROLLEY II 040122  
Tas met ruim voorvak, extra stevige ritsen en wieltjes. Grote opening 

voor gemakkelijk inpakken. Uitschuifbare telescoop handgreep, met 

lengte tot 100 cm. Extra handgrepen aan boven- en zijkant. Cabine 

afmeting.    

KWALITEIT:  600D Polyester.   

AFMETINGEN:  46x33x19 cm   

VOLUME:  ≈ 29 l   
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CLIQUE  2-IN-1 BAG 75 L 040236  
2 in 1 tas in een innovatief design. Te gebruiken als sporttas en als rugtas. Sportieve 

tas, waterafstotend. Draagbanden zijn verstelbaar en verwijderbaar. Onderkant en 

zijkanten zijn van verstevigd polyester, geschikt voor het aanbrengen van logo’s. 

Interne schoenentas.   

KWALITEIT:  Shell fabric in PVC tarpaulin (zeildoek), onderkant en zijkanten in  

 100% versterkt polyester.   

AFMETINGEN:  Ø 38 cm   

VOLUME:  ≈ 75 l   

CLIQUE  2 IN 1 BAG 42L 040235  
2 in 1 tas in een innovatief design. Te gebruiken als sporttas en 

rugtas. Sportieve tas, waterafstotend. Draagbanden zijn verstelbaar 

en verwijderbaar.   

KWALITEIT:  Shell fabric in PVC tarpaulin (zeildoek), onderkant en  

 zijkanten in 100% versterkt polyester.    

AFMETINGEN:  51 cm, ø 33 cm   

VOLUME:  ≈ 42 l   

CLIQUE  2 IN 1 BAG 25L 040234  
2 in 1 tas in een innovatief design. Te gebruiken als sporttas en rugtas. 

Sportieve tas, waterafstotend. Draagbanden zijn verstelbaar  

en verwijderbaar.   

KWALITEIT:  Shell fabric in PVC tarpaulin (zeildoek), onderkant en  

 zijkanten in 100% versterkt polyester.    

AFMETINGEN:  45 cm, Ø 27 cm   

VOLUME:  ≈ 25 l   
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CLIQUE  BAILY 024125  
Lichte en comfortabele beanie met een fleece voering.  

Comfortabel draagbaar zowel onder een helm als op een  

koude winterdag.   

KWALITEIT:  100% katoen, single jersey. 

 Binnenkant 100% polyester fleece.   

GEWICHT:  180 g/m2   

MATEN:  one size   

CLIQUE  GROVER 024119  
Beanie. Strakmodel met 6 naden aan de bovenzijde gevoerd 

met katoenen voering. Geschikt om te borduren.   

KWALITEIT:  100% acryl, 100% katoenen voering.   

MATEN:  one size   

CLIQUE  MALLORY 024123  
Gebreide handschoenen   

KWALITEIT:  100% acryl   

MATEN:  S/M, L/XL   

CLIQUE  MENDON 024121  
Dikke, gebreide shawl   

KWALITEIT:  100% acryl   

AFMETINGEN:  180x25 cm   

CLIQUE  MILTON 024122  
Dikke, gebreide muts.   

KWALITEIT:  100% acryl   

MATEN:  one size   
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Verklarende woordenlijst
ACRYL ’ synthetische vezels’

MENGKWALITEIT  is doek dat uit twee verschillende materialen   
 is samengesteld.

CANVAS  is een zeer slijtvast doek, meestal vervaardigd  
 uit katoen. Het wordt gebruikt voor zeilen,   
 tassen, schoenen en andere producten die   
 robuust moeten zijn.

CVC  (Chief Value Cotton) is een mix van hoog  
 waardige katoen en polyester, waarbij het   
 katoen gehalte meer dan 50% bedraagt.

EASY CARE  is een term die gebruikt wordt voor textiel   
 die makkelijk goed te houden is. Het product  
 is mechanisch of chemisch behandeld om   
 strijken te vergemakkelijken. Met het verstri  
 jken van tijd, zal dat effect verminderen.

ELASTANE  is een algemene benaming voor synthetische  
 materialen die bekend zijn vanwege hun   
 extreme elasticiteit. Een van de meest bekende  

 soorten is LYCRA® .

FLEECE  is een algemene benaming voor een zacht   
 doek dat doorgaans uit polyester is vervaar  
 digd. Het materiaal is warm en ademend en   
 heeft een oppervlak met licht reliëf.

FULLY FASHIONED  houdt in dat het kledingstuk is geproduceerd  
 in aaneengesloten, voorgevormde deelwev  
 ingen zonder assemblage.

GAUGE  is de meeteenheid die aangeeft hoe fijn het   
 breisel van een bepaald doek is.

INTERLOCK  is een compact breisel dat meestal voor de   
 vervaardiging van tshirts wordt gebruikt.

GEKAMDE KATOEN  is een zachte katoen, die bestaat uit lange,   
 parallel liggende vezels. Daardoor wordt het   
 draad sterker, zachter en houdt de kleuring   
 beter.

GEKAARDE KATOEN  in tegenstelling tot gekamde katoen – heeft   
 veel korte vezels die uit het doek steken. Daar 
 door onstaat een wat ruiger product.

LYCRA®  is een geregistreerde merknaam van INVISTA.  
 Zie ook ’Elastane’.

MESH  is een textiel met een ’net’weving die vaak   
 gebruikt word aan de binnenkant van sportie  
 vere kledingstukken.

MICRO FLEECE  is een fleece soort met een kortere vezel. Zie   
 ’Fleece’.

NYLON  is een synthetische vezel die gebaseerd is op   
 een polyamide. Zie ’Synthetische vezels’.

OPEN EINDE SPINNING  

 is een technologie waarbij de draad wordt   
 gemaakt zonder gebruik van een spoel. Deze   
  methode is niet geschikt voor fijn garen.

OTTOMAN  is een materiaal met nadrukkelijke ribstruc  
 turen, vaak vervaardigd uit zijde of een meng 
 ing daarmee.

OXFORD  is een geweven materiaal waarbij de onregel  
 matigheid van het doek ervoor zorgt dat de  
 dunnere draden breken en er kleine openingen  
 ontstaan. Veelal wordt Oxford toegepast bij   
 shirts.

PIQUÉ  is een weving die vaak bij katoenen doek  
 wordt toegepast. Karakteristiek zijn de   
 opliggende, parallelle draden die voor een   
 fijne ribstructuur zorgen.Polyamides, zie   
 ’Synthetische vezels´.

POLYESTER  is de belangrijkste synthetische vezel in de   
 textiel industrie.

POPLIN  is een materiaal met een zijde ketting en een   
 inslag van kamgaren. 

PU  is een afkorting voor ’Polyurethaan’ dat bijvoor 
 beeld gebruikt wordt om een water afstotende  
 laag aan te brengen op jassen en tassen.

REGENERATE FIBRE  is de naam van een kunstmatige zijde, vervaar 
 digd uit cellulose. De meest bekende vormen zijn  
 viscose, modal en acetaat. 

RIBBING  is een patroon met verticale strepen van hoger  
 gelegen materiaal afgewisseld met lager gelegen  
 materiaal. Meestal uit tricot waardoor een hogere  
 elasticiteit behaald wordt. 

RINGGESPONNEN MATERIAAL   

 is ruwe katoen die verwerkt wordt tot een   
 zachter aanvoelend doek. Dit effect wordbreikt  
 door op middels een spinmethode een fijnere  
 draad te vervaardigen. 

RIP-STOP  is een lichtgewicht materiaal van nylon met   
 ingeweven ripstop versteviging in een kruislings  
 patroon.

SCOTCHGARD™  is een merknaam van 3M voor artikelen die   
 bescherming bieden tegen vlekken.

SINGLE JERSEY  is een fijn breisel dat vaak wordt gebruikt voor  
 het vervaardigen van tshirts.

SOFT SHELL  een verzamelnaam voor een materiaal met   
 waterwerende kenmerken en in verschillende  
 kwaliteiten ademend is.

SYNTHETISCHE VEZELS  

 is een verzamelnaam voor alle vezels die ge  
 fabriceerd zijn uit synthetische polymeren. De  
 meest bekende zijn polyester, polyamide en   
 acryl.

TACTEL  is een handelsmerk in handen van Invista. Mate 
 riaal van Tactel voelt aan als katoen.

T/C is de afkorting voor mengvormen van polyester  
 en katoen, waarbij het polyester percentage rond  
 de 65% ligt.

TAFFETA  is een fris en glad weefsel dat wordt vervaardigd  
 uit zijde of synthetische vezels.

TASLAN  bestaat meestal uit synthetische, 

 enkelvoudige vezels  met een ruigere in plaats  
 van een glimmende indruk en is geschikt voor  
 decoratieve doeleinden.

TWILL  is een weefmethode die resulteert in een product  
 met hoge slijtvastheid. Jeans, werkkleding en  
 soms ook shirts maken gebruik van deze meth 
 ode.

VISCOSE,  zie ’Regenerate fibre.

VELCRO®  is een merknaam van de belangrijkste klitteband  
 fabrikant. Het is een dusdanig bekend merk dat  
  het ook wel generiek wordt gebruikt voor klit  
 teband.
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EASY TO IRON

Wetenswaardigheden over  
bedrukken en borduren.

Verschillende technieken zijn nodig voor een goede kwaliteit en duurzaam gebruik. 
Afhankelijk van het produkt kan men verschillende technieken gebruiken.  

Hieronder vindt u een korte opsomming van de mogelijkheden.

[ A ] SCREEN – Simpel en goedkoop, vaak ook de beste methode. 

Te gebruiken bij tshirts, sweatshirts en andere simpele kleding.

[ B ] TRANSFER – Bij voorkeur te gebruiken bij dezelfde arti

kelen als hierboven, maar zorgt voor een gedetailleerder resultaat, en 

duidelijkere kleuren. De transfer kan makkelijk bewaard worden om 

snel te drukken.

[ C ] DIRECTE BORDURING – Geeft een exclusieve 

uitstraling. Te gebruiken bij jacks, badstof, gebreide artikelen en 

shirts. 

[ D ] GEWEVEN BORDURING – Labels met geweven 

borduring zijn zeer gedetailleerd en onderscheidend. Deze labels 

kunnen ook bewaard worden.

[ E ] EMBOSSING – Deze bewerking wordt drie dimensionaal 

op de stof geponst. Het resultaat is als in reliëf, discreet en exclusief. 

Deze methode kan op beperkte materialen worden gebruikt, bij voor

keur volumineus materiaal zoals o.a. fleece.

Nieuw product dit seizoen.

3 in 1 – Artikel is op drie verschil
lende manieren te dragen.

Easy Care – Artikel is makkelijk 
te strijken.

Goede vochtafvoerende 
kwaliteiten.

Dames model.

Nieuwe kleur dit seizoen.

Kids – ook verkrijgbaar 
in kindermaten (zie 
aangegeven pagina).

Dit symbool wordt gebruikt 
voor waterdichte materialen 
(2000 WP of meer).

Winddicht.

Getapete naden.

Symbolen
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T-SHIRTS & TOPS
029030 BasicT All colours XS4XL 11

029320 Clique ClassicT 00, 35, 55, 58, 95, 99 XS4XL 15

029324 Clique Fashion T 00, 99 S4XL 16

029325 Clique Ladies Fashion T 00, 99 36/S46/3XL 16

029329 Clique Fashion T L/S 00, 99 XS4XL 17

029330 Clique Ladies Fashion T L/S 00, 99 36/S46/3XL 17

029340 Clique PremiumT 00, 99 S4XL 18

029317 Clique Carolina 00, 99 36/S46/3XL 21

029334 Clique IceT 00, 99 S4XL 23

029335 Clique Ladies IceT 00, 99 36/S46/3XL 23

POLO PIQUÉ
028215 Texas Bull Polo Piké All colours XS4XL 28

028215 Texas Bull Polo Piké 00, 35, 55, 58, 99 XS6XL 28

028204 Clique Lincoln 10,92 XS3XL 30

028204 Clique Lincoln 00, 35, 55, 58, 95, 99 XS6XL 30

028206 Clique Marion 00, 35, 55, 58, 95, 99 36/S46/3XL 30

028236 Clique Gibson L/S All colours S3XL 33

010430 New Wave Calvin 00, 99 S4XL 37

010431 New Wave Cambra 00, 99 36/S46/3XL 37

028237 Clique Newton All colours S3XL 41

ACTIVE LINE

029338 ActiveT All colours S3XL 45

022038 Active Tights 99 S3XL 45

022070 Active Wind Jacket 99 S3XL 47

022071 Active Wind Pants 99 S3XL 47

SWEATSHIRTS & PANTS

021093 Texas Bull  Sweatshirt All colours XS3XL 51

021093 Texas Bull  Sweatshirt 58, 99 XS6XL 51

021094 Texas Bull Hood All colours XS3XL 51

021097 Texas Bull Full zip All colours XS3XL 51

021073 Cadiz 580, 99 XS4XL 52

021084 Clique Canton 35, 55, 580, 95, 99 XS4XL 53

021085 Clique Carmel 580, 99 XS4XL 53

021053 Clique Craig 580, 99 XS4XL 56

010819 New Wave Rumford All colours XS4XL 58

010817 New Wave Danvers 58, 95, 99 S4XL 59

010818 New Wave Elmore 58, 99 36/S46/3XL 59

SHIRTS
027311 New Oxford All colours S4XL 62

027310 New Cambridge All colours S4XL 62

027930 Clique Samson L/S 00, 99 S6XL 67

027931 Clique Samson S/S 00, 99 S6XL 67

027935 Clique Rutland 00, 99 36/S46/3XL 67

027936 Clique Rutland S/S 00, 99 36/S46/3XL 67

027940 Clique Carter L/S 00, 99 S4XL 68

027941 Clique Carter S/S 00, 99 S4XL 68

027945 Clique Corona L/S 00, 99 36/S46/3XL 68

027946 Clique Corona S/S 00, 99 36/S46/3XL 68

KNITS
021174 Clique Aston All colours S3XL 71

FLEECE
023905 TB Polarfleece full zip All colours XS6XL 75

023911 Clique Barton 58, 99 XS4XL 75

023921 Clique Cameron 58, 99 XS4XL 75

023956 Clique Lyme 58, 99 36/S46/3XL 77

023966 Clique Melvin 58, 99 S4XL 77

VEST
020926 Clique Softshell vest ladies 99 36/S46/3XL 89

020921 Clique Softshell vest 580, 99 S4XL 89

020949 Clique Elwood 58, 99 XS4XL 91

020962 Clique Kansas Vest 99 S3XL 92

JACKETS
020961 Hardy All colours XS3XL 81

020944 Clique Mitchell All colours XS4XL 86

020930 Clique Monroe 99 S3XL 87

020920 Clique Softshell 580 S4XL 89

020920 Clique Softshell 99 S6XL 89

020925 Clique Softshell Ladies 580, 99 36/S46/3XL 89

010177 New Wave Sanders 99 S4XL 90

010179 New Wave Sparta 99 36/S46/3XL 90

020982 Clique Cincinnati All colours S4XL 91

020966 Kansas Jacket 58, 99 S3XL 93

020992 Clique Morris 580, 99 S4XL 95

020993 Clique Melrose 99 36/S46/3XL 95

020986 Clique Holstein 58, 99 XS4XL 97

020997 Malamute All colours XXS3XL 97

Grote Maten tabel

Levertijden van maten boven 2XL kunnen langer zijn dan onze 
standaard levertijd.

Art.no Artikel naam Kleur Maat Pagina Art.no Artikel naam Kleur Maat Pagina
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U kunt invloed hebben op de levensduur van het artikel indien u 
de wasvoorschriften nauwkeurig opvolgt. In al onze artikelen staan 
duidelijke was en behandelingssymbolen. 

De getallen in de tobbe geven de hoogst toelaatbare temperatuur 
aan. Deze niet overschrijden! Tot de gewone wasprogramma‘s 
behoren ook de E, spaar, en halve wasprogramma‘s. Wanneer 
er een kruis door de tobbe staat; niet wassen, ook niet weken. 

Cirkels betekenen chemisch reinigen = stomen = dry cleaning. De 
letters in de cirkel zijn bestemd voor de stomerij. Wanneer er een 
kruis door de cirkel staat; niet chemisch reinigen.

Driehoeken betekenen bleken. De letters „CL“ in de driehoek staan 
voor: koud bleken met bleekwater of geconcentreerd bleekmiddel 
mogelijk. Wanneer er een kruis door de driehoek staat; bleken 
niet mogelijk.

Symbolen met ringen in vierkanten betekenen trommeldrogen. 
Twee stippen in cirkel = normale textiel, één betekent dat het om 
hittegevoelig textiel gaat. Wanneer er een kruis door dit symbool 
staat mag dit artikel niet in de droogtrommel.

 
Strijken. De punten op het strijkijzer verwijzen naar de punten op de 
regelknop van het strijkijzer. De punten zijn de strijktemperaturen.

•••  Hoogste temperatuur (max. 200° C) 
•• Middelmatige temperatuur (max. 150° C) 
• Laagste temperatuur (max. 100° C)

Wanneer er een kruis door het strijkijzer staat; niet strijken. 

Enkele algemene wastips: 
 
• Sorteer naar textielsymbolen; 40°C,60°C  
• Sorteer naar kleur: licht of donker 
• Gekleurde- en witte was, apart wassen 
• Volg de was- en doseringsaanwijzingen op van uw wasmiddel

!

Textiel  
behandelingssymbolen

Kleuren kaart

wit 

khaki

steenwit

lemon

signaalgeel

neon geel

signaaloranje

neon oranje

diep-oranje

roze

neon roze

helder roze

helder kersen

fuchsia

red 

dieprood

intense red

bieten rood

bordeaux

helder lila

donkerlila

hemelsblauw

hel blauw

neon blauw

turquoise

kobalt

blauw

lichtblauw 

aquablauw

marine

donker blauw

signaalgroen

grasgroen

neon groen

helder groen

active green

appelgroen

 lichtgroen

flessengroen

licht beige

licht khaki

caffe latte

dark mocca

roest bruin

ash

grijs

donker grijs

grijsmelange

antraciet  
mélange

antraciet

zwart
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Vele ontwerpen beweren klassiekers te zijn, maar slechts weinigen maken 
dit ook waar. De Clique Backpack II werd geïntroduceerd in 1998, meer 
dan 15 jaar geleden, en er zijn tot dusver meer dan 1.500.000 stuks van 

verkocht. De populariteit is zichtbaar door het hoge aantal nabestellingen. 
En net zoals de beroemde uitspraak door Henry Ford: “you can get it in 

any colour as long as it is black”. 

Lang leve de Zwarte Back Pack! Voor meer informatie, zie pagina 114. 
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