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Het 3 lagen principe
Pas de kleding aan de inspanning aan
Als je hard werkt is het belangrij dat je droog en lekker warm blijft. Het 3-lagenprincipe bied je de mogelijkheid je
lichaamstemperatuur te regelen door kledingstukken aan of uit te treken wanneer het weer of de intensiteit van het werk
dat vereist.

Laag 1
Deze laag regelt het vocht transport van de huid. Onderkleding van wol of in banen gebreid synthetisch materiaal absorbeert
het vocht en transporteert het verder. Wol houdt het lichaam op de gewenste temperatuur.
Bij kou verwarmt het en als het lichaam warm wordt, verkoelt het. Het is daardoor ook zeer geschikt voor kleding die in een
warmere omgeving gedragen wordt.
Wol wast zich in zekere mate zelf. De creatine die van nature in wol voorkomt, neemt de onwelriekende bacteriën voor zijn
rekening, waardoor het kledingstuk langer fris blijft.

Laag 2
De tussenlaag isoleert en transporteert tevens het vocht. Wanneer de temperatuur daalt, isoleert de tussenlaag tegen kou
en blijft de lichaamswarmte behouden. Als je gaat transpireren, doe je de kleding in de tussenlaag wat losser en regel je op
die manier de temperatuur. Draag een flanellen shirt, een kledingstuk van fleece of onderkleding van kunstvezels.

Laag 3
Deze laag is het omhulsel dat je beschermt tegen kou, regen en wind. Het ademende vermogen zorgt dat het
transpiratievocht wordt afgevoerd en het vergroot de ventilatie. Het materiaal is lichtgewicht, gemakkelijk te onderhouden,
heeft getapete naden en een bijzonder slijtvaste buitenlaag.
Goede buitenkleding om hard in te kunnen werken moet voldoen aan de volgende eisen: Naar binnen omgeslagen boorden
bij de mouwen en de pijpen / sneewslot over de ritsen / ruime, makkelijke bereikbare buitenzakken / verwarmende fleecevoering in de voorzakken / trekkoorden voor instelbare voering / rits doorlopend tot in de kraag.

Muts, Schoenen & Sokken
Het is waarschijnlijk een winterfabeltje dat het grootste deel van de lichaamswarmte via het hoofd verwijnt. Fabeltje of niet,
ook hier is het van belang het 3-lagenprincipe toe te passen. De hoofdhuid heeft veel zweetklieren en als men ergens droog
en warm wilt zijn , is het wel op de kop. Als je koude en natte voeten hebt , heb je het koud, ongeacht wat je verder nog
draagt. We raden aan een functionele sok te dragen die ademt en vocht transporteert van de huid. Kies een schoen die bij
uw beroep past en die bovendien geschikt is voor het seizoen. Naast beschermen tegen water en olie moet de schoen ook
kunnen ademen, daarom genieten leren schoenen de voorkeur boven synthetische schoenen. Schoenen mogen nooit vlakbij
een warmte bron drogen, dus zorg er dat u altijd minstens twee paar schoenen bezit, zodat u altijd een schoon en droog
paar heeft wanneer u gaat werken.
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Thermokleding
HEREN ONDERKLEDINGSET LIGHT

DAMES ONDERKLEDINGSET LIGHT

Art.nr. 6810 Prijs per set: 36,60 excl. BTW

Art.nr. 7202 Prijs per set: 36,60 excl. BTW

Maat range: XS t/m 4XL

Maat range: XS t/m 3XL

De onderlaag LIGHT voert transpiratievocht van
de huid af waardoor je droog en warm blijft. Het
hemd en de lange onderbroek zijn gemaakt van
polyester dat zacht aanvoelt op de huid en het
lichaam warm, droog en comfortabel houdt
tijdens allerlei fysieke activiteiten. Het kabel
gebreide weefsel zorgt voor een luchtlaag
tussen het lichaam en de kleding waardoor de
isolatie verbetert. : Bruikbaar in alle seizoenen,
+10°C tot -10°C, als u functioneel ademend
vermogen op de huid nodig heeft.

De onderlaag LIGHT voert transpiratievocht van
de huid af waardoor je droog en warm blijft. Het
hemd en de lange onderbroek zijn gemaakt van
polyester dat zacht aanvoelt op de huid en het
lichaam warm, droog en comfortabel houdt
tijdens allerlei fysieke activiteiten. Het kabel
gebreide weefsel zorgt voor een luchtlaag
tussen het lichaam en de kleding waardoor de
isolatie verbetert. : Bruikbaar in alle seizoenen,
+10°C tot -10°C, als u functioneel ademend
vermogen op de huid nodig heeft.
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HEREN ONDERKLEDINGSET WARM

DAMES ONDERKLEDINGSET WARM

Art.nr. 4897-1849 Prijs per set: 132,70 excl. BTW
Prijs los: shirt 72,40 – broek 60,30 excl. BTW

Art.nr. 7200-7201 Prijs per set: 132,70 excl. BTW
Prijs los: shirt 72,40 – broek 60,30 excl. BTW

Maat range: XS t/m 4XL

Maat range: XS t/m 3XL

Deze verwarmende onderlaag houdt het lichaam
warm en droog tijdens koud weer. Warmtezones
op de schouders, armen, rug, billen en heupen
beschermen u waar u het meest afkoelt. De
basislaag bestaat uit 100% Merino wol dat zorgt
voor ongeëvenaarde kenmerken met betrekking
tot isolatie en vochttransport, om u altijd warm
en droog te houden. Aanbevolen temperatuur -5
°C tot -30 °C.

Deze verwarmende onderlaag houdt het lichaam
warm en droog tijdens koud weer. Warmtezones
op de schouders, armen, rug, billen en heupen
beschermen u waar u het meest afkoelt. De
basislaag bestaat uit 100% Merino wol dat zorgt
voor ongeëvenaarde kenmerken met betrekking
tot isolatie en vochttransport, om u altijd warm
en droog te houden. Aanbevolen temperatuur -5
°C tot -30 °C.
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Thermokleding
CRAFT HEREN / DAMES PROGRESS BASE LAYER

Art.nr.1906255 Prijs per stuk: 34,50 excl. BTW

Art.nr. 1906256 Prijs per stuk: 34,50 excl. BTW

Maat range: XS t/m 3XL

Maat range: XS t/m 2XL

Zacht, lichtgewicht en luchtig ondergoed met
ideale eigenschappen voor intensieve training of
om onder een shirt met korte mouwen te
dragen. Platte naden en ergonomische snit die
zich aanpassen aan lichaamsbewegingen voor
optimale mobiliteit.

Zacht, lichtgewicht en luchtig ondergoed met
ideale eigenschappen voor intensieve training of
om onder een shirt met korte mouwen te
dragen. Platte naden en ergonomische snit die
zich aanpassen aan lichaamsbewegingen voor
optimale mobiliteit.
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CRAFT
HEREN ONDERKLEDINGSET WARM

CRAFT
DAMES ONDERKLEDINGSET WARM

Art.nr. 1907888 Prijs per set: 92,50 excl. BTW

Art.nr. 1907887 Prijs per set: 92,50 excl. BTW

Maat range: XS t/m 2XL

Maat range: XS t/m 2XL

Zachte, warme basislaagset die je de hele dag
droog en comfortabel houdt. WOL.

Zachte, warme basislaagset die je de hele dag
droog en comfortabel houdt. WOL.

• Normale pasvorm
• Merinowolmix voor de beste zachtheid en
thermoregulatie, voor het beste herstel
• Wol houdt je droog, zelfs als het nat is
• Muelsing gratis merinowol
• Merinowol is van nature geurvrij

• Normale pasvorm
• Merinowolmix voor de beste zachtheid en
thermoregulatie, voor het beste herstel
• Wol houdt je droog, zelfs als het nat is
• Muelsing gratis merinowol
• Merinowol is van nature geurvrij
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Sokken
Tempo Duo werksokken

Bamboo werksokken

Zeer sterke werkkous met
verstevigingen bij de hak,
achilleshiel en tenen, heeft een
boord die niet knelt. Platte
naden zorgen voor uitstekend
draagcomfort zonder
drukplekken. 2-Paar

Extreem ademende en
superzachte BAMBOO-werksok
gemaakt van een
onderhoudsvriendelijke bamboeviscosemix. Zeer comfortabel om
te dragen.

Maat range: 39/42 – 43/46

Maat range: 39/42 – 43/46

Adviesprijs 12,95 excl. BTW

Adviesprijs 14,95 excl. BTW

Dry Sokken 2-pack

Werksokken Wol

Perfect om te dragen als een
basislaag. De sokken zijn
vochtafvoerend waardoor je de
hele dag droog en fris blijft.
Elastan garen in technisch
gebreide gebieden voor een
strakke pasvorm.

80% wol, 18% polyamide,
2% elastan
Badstof met wol.
Dikke kwaliteit

Maat range: 39/42 – 43/46

Maat range: 36/39 - 40/44 – 45/48

Adviesprijs 19,80 excl. BTW

Adviesprijs 17,25 excl. BTW

Light Thermo sokken

Thermo sokken Warm

Thermo sokken XWarm

Functionele Sokken

Zachte, comfortabele sokken
ontworpen voor alle seizoenen. De
sokken houden je voeten droog en
warm. Door de lusjes van de Terry
stof ontstaan luchtkamers die voor
extra isolatie zorgen. Elastan garen in
technisch gebreide gebieden voor
een strakke pasvorm.

Ontworpen om je voeten warm te
houden bij lagere temperaturen. De
sokken zijn vochtafvoerend,
duurzaam en hebben een dikke zool
voor extra steun. Elastan garen in
technisch gebreide gebieden voor
een strakke pasvorm.

Kniehoge sokken ontworpen voor
extreem koude
weersomstandigheden. De sokken
controleert hitte, absorbeert vocht en
heeft een isolerende luchtlaag tussen
de voet en de schoen. Elastan garen in
technisch gebreide gebieden voor een
strakke pasvorm.

Zachte en comfortabele sokken van
synthetisch materiaal met goede
ondersteuning voor de voet en
comfortabele pasvorm.
De stof heeft vocht afvoerende
eigenschappen om je voeten droog te
houden tijdens lange werkdagen. De
sokken hebben een High Vis kleur en
voorzien van een reflecterende
strook aan de bovenkant om de
zichtbaarheid te verhogen.

Maat range: 36/39 - 40/44 – 45/48

Maat range: 36/39 - 40/44 – 45/48

Maat range: 36/39 - 40/44 – 45/48

Maat range: 36/39-40/42–43/45-46/48

Adviesprijs 13,50 excl. BTW

Adviesprijs 15,60 excl. BTW
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Adviesprijs 19,80 excl. BTW

Adviesprijs 15,10 excl. BTW
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