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Bepaal je eigen
kleurstelling
28 producten in 10 kleuren
maken de keuze niet makkelijk.
Het is jouw beslissing.
Meer dan 40 maten liggen
op je te wachten.
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Verslaafd aan nieuwe
details, gek op kwaliteit
en saai betrouwbaar.

Waarom zou je eigenlijk iets veranderen, als alles op het eerste
gezicht goed gaat. Je kunt dan achterover gaan leunen. Maar dat doen
we niet. We ontvangen veel lof van jullie, maar ook eerlijke kritiek.
En dat is goed. Wij leren daar steeds weer van, om nog een keer te kijken
en op de details te letten. We doen ons best. Sinds 1943 produceren wij
onze zware Zunftkleding in Duitsland. Wij claimen topkwaliteit.
Daardoor zijn wij marktleider in Zunftkleding geworden en we zijn daar heel
gelukkig mee. Dat motiveert ons dezelfde kwaliteitsfilosofie op onze
werkkleding over te dragen. Met enig gevoel voor nieuwe details en vooral
betrouwbaarheid. Ons lievelingsproject was als laatste de ontwikkeling van
de nieuwe, grotendeels elastische, werkbroek Leo. Opvallend, met veel
functionaliteiten en een design dat er nog niet is. Daarom hebben we
het gepatenteerd. We zijn benieuwd naar jullie reactie. Bij het bladeren
door de catalogus vind je nog meer nieuws. Laat
® je verrassen.
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Wit
Eenheidsworst is niets voor ons. Dat heeft natuurlijk ook zijn
weerslag op onze broekenfamilie. De eerstgeborene, Bruno, is
eerder onopvallend in design en pasvorm. De versterkte katoen
laat je je gewoon goed voelen. De nakomelingen Florian en
Alma zijn duidelijk al modieuzer en sportief slank gesneden.
Zonder kniezakken, maar in dezelfde modieuze pasvorm, is er de
Fabian. Alledrie hebben aan de binnenkant meer katoen
voor een hoger draagcomfort en aan de buitenkant meer
polyester voor een hogere robuustheid en kleurstabiliteit, het
geheime recept van FHB. De jongste van de kleurenfamilie is
tot nu toe Leo. Leo is een combinatie van robuuste, stevige
stof voor een langere levensduur en een elastische 4-wegstretch voor meer comfort. Leo heeft de kleinste zoomwijdte
van allemaal en is de jonge wilde in de familie, toch past hij
®
zich goed aan. Toekomstige aanwas in de familie is
echter niet uitgesloten.

®
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Julia

Annika

Leo

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat 34–46

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30 Tabel met damesmaten
Leo P. 162

Nieuw

Nieuw

Nieuw

79120 Dames softshell jack

125650 Dames bermuda

122110 Werkbroek elastisch
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Nieuw

Andrea

Alma

Marieke

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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
Maat XS–3XL

125950 Dames werkjack

125600 Dames werkbroek

79596 Damesvest tricotfleece
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Florian

Pascal

Frank

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

125100 Werkbroek

125400 Tuinbroek
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125900 Werkjack

Nieuw

Nieuw

Het is goed
dat ook de
nieuwe
producten lang
in het programma
blijven.

Nieuw

Leo

Wulf

Fabian

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat 42–66

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

122110 Werkbroek elastisch

125200 Bermuda

125300 Werkbroek
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Nieuw

Nieuw

Nieuw

Jannik

Walter

Justus

Georg

Lars

Hauke

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

79105 Softshell jack

78518 Softshell jack

79110 Softshell bodywarmer
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80101 Werkjas PrimaLoft

19035 Werkjack winter

19040 Werk bodywarmer

Daniel

Marc

Jens

Bruno

Ernst

Eckhard

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 10 wit / 12 antraciet
Maat S–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 10 wit / 12 antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels,
oomen mouwwijdte verstelbaar
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 / 23–35

Timo

Konrad

Patrick

Christoph

Ralf

Theo

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

Materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; YKK-rits voorop
Kleur 1120 grijs-zwart, 1220 anthrazite-zwart
Maat S–5XL

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
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
Maat XS–5XL

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 1012 wit-antraciet
Maat XS–3XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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

91590 Poloshirt

90690 T-shirt, tweekleurig

90490 T-shirt

130430 Werkbroek

130730 Werkjack

130630 Tuinbroek
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79498 Sweatshirt

91490 Poloshirt

79597 Gebreide fleece-trui

79595 Herenvest tricotfleece

14

15

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

130530 Bermuda

11
Grijs
Garantie geven is wat. Concreet betekent het eigenlijk:
je bent er zeker van dat een bepaald geval binnen een
bepaald tijdsbestek niet zal voorkomen. Je kon er in de
laatste 75 jaar zeker van zijn, dat wij onze standaard Zunft
broeken niet uit het programma zouden nemen.
Onze werkkleding is nog niet zo oud, maar jassen als
Walter en Ernst of broeken zoals Bruno en Theo hebben
er inmiddels ook al 10 jaar op zitten. Zij zullen ons
niet verlaten. Ontwikkeld om een klassieker te worden en
te blijven.Dat betekent zekerheid voor de aankleding
van ondernemingen. Om eventuele modelwisselingen hoeft
men zich geen zorgen te maken. Voor ons bij FHB betekent
dat trefzeker de spijker op de kop te moeten slaan.
En wel in design, pasvorm en kwaliteit.
®

®

16

17

Leo
kan bijna alles
1

comfortabel

elastische 3D-Frinlock inzet
in broekband

2

Lars

19035 Werkjack winter

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

beschermd

verhoogde achterzijde

Nieuw
3

robuust

11
Grijs

vaste zakken van 320g/m2
zware stof

ideaal

15

4

geschikte afstand tussen
de riemlussen voor de
bevestiging van FHB
Cordura holstertassen

perfect

met YKK-ritssluiting
afsluitbaar zakje voor
de mobiele telefoon

zinvol

extra ruime
zakken
5

2 geïntegreerde
achterzakken met
vaste, elastische
kleppen

14

6

robuust

13

doordacht

12

onverslijtbaar

11

bijzonder

aantrekkelijk

elastische afsluiting van
de zak met uitneembare
magneetsluiting om
makkelijker te borduren

zakken van 100%
polyamide (Cordura)
voor duimstok, pen
en snijgereedschap
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Nieuw

Nieuw

Nieuw

Leo

Hauke

Georg

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

eenvoudig

kniestukken kunnen
van bovenaf
ingeschoven worden

extra comfortabel
gevormde Cordura
kniezakken
8

320g/m2 zware stof
in 65% polyester
en 35% katoen

veerkrachtig

kniezakken van 100%
polyamide (Cordura)

122110 Werkbroek elastisch

herkenbaar

10

geïntegreerde typische
FHB designelementen
9

rekbaar

gebruik van elastische stof
bestaande uit 90% polyamide
en 10% polyurethaan in
de essentiële delen

18

19040 Werkvest

80101 Werkjas PrimaLoft

Frank

Fabian

Justus

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

125900 Werkjack

Nieuw

125300 Werkbroek

79110 Softshell vest
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Nieuw

Om me
goed te
voelen
heb ik een
kleur nodig
die niet
verveelt.
Christoph

Patrick

Jannik

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
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
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; YKK-rits voorop
Kleur 1120 grijs-zwart, 1220 anthrazite-zwart
Maat S–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

79595 Herenvest tricotfleece

79597 Gebreide fleece-trui

79105 Softshell jack

20

21
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Julia

Alma

Marieke

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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
Maat XS–3XL

79120 Dames softshell jack

125600 Dames werkbroek

79596 Damesvest tricotfleece

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Annika

Andrea

Leo

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat 34–46

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30
Tabel met damesmaten

125650 Dames bermuda

22

23

125950 Dames werkjack

122110 Werkbroek elastisch

Leo P. 162

Wulf

Jens

Daniel

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat 42–66

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 11 grijs / 20 zwart / 21 grijs-mêlee
Maat XS–5XL

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 11 grijs / 20 zwart / 21 grijs-mêlee
Maat S–5XL

125200 Bermuda

90490 T-shirt

91590 Poloshirt
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Leo

Florian

Fabian

Bruno

Torben

Florian

Pascal

Marc

Timo

Konrad

Materiaal 00% polyester, 320g/m2,
100% polyester microfleece
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoftshell van stretch-kwaliteit
met af-neembare 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB
Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

Materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

78932 Softshell jack

125100 Werkbroek

125400 Tuinbroek

24

90690 T-shirt, tweekleurig

25

79498 Sweatshirt

91490 Poloshirt

Walter

Eckhard

Ernst

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 1120 grijs-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels,
oomen mouwwijdte verstelbaar
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–5XL

Ralf

Theo

Bruno

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 1120 grijs-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

78518 Softshell jack

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

130630 Tuinbroek

130530 Bermuda

130730 Werkjack

130430 Werkbroek
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12
Antraciet
Onze wens: we wilden een nieuwe, op een of andere
manier andere, werkbroek ontwikkelen. De normen
waren tamelijk hoog: Leo moest nog functioneler en
comfortabeler zijn. Leo moest er moderner en tegelijkertijd
tijdlozer uitzien en ook nog uniseks inzetbaar zijn. Natuurlijk
moet Leo ook in ons programma »Kies jouw kleur« passen.
We moeten eerlijk zijn, het was een lange weg, voor Leo
Leo werd. We hebben getekend, onderzoek gedaan, genaaid,
gedragen en weer afgekeurd. Bijna anderhalf jaar heeft het
ons hoofdbrekens gekost en hebben we talloze monsterstukken
in ons moederbedrijf in Spenge gefabriceerd. En nu zijn we
niet alleen maar tevreden, maar we zijn laaiend enthousiast.
Laat je door ons aansteken en test de Leo. Wedden dat je
hem geweldig vindt, net zoals wij?
®

®

28

29

Hauke

Georg

Frank

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Justus

Volker

Walter

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: imitatiebontvoering
Info robuust, luchtdoorlatend, waterafstotend en
reflecterend, 2 multifunctionele zakken en een grote
borstzak, robuuste zakvoering, 3 potloodvakken voor,
1 zak op de arm, design elementen op mouwen en
schouders, antipilling-fleece aan de kraag,
tricotboord aan mouwen en zoom, 1 binnenzak
Kleur 12 antraciet
Maat XS–3XL

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

19040 Werkvest

79110 Softshell vest

80101 Werkjas PrimaLoft

75023 Werkjack

125900 Werkjack

78518 Softshell jack
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Timo

Konrad

Daniel

Jens

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

Materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 12 antraciet / 20 zwart
Maat S–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 12 antraciet / 20 zwart
Maat XS–5XL

79498 Sweatshirt

91490 Poloshirt

91590 Poloshirt

12
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90490 T-shirt

Nieuw

Nieuw

Lars

Marc

Florian

Fabian

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

19035 Werkjack winter

32

90690 T-shirt, tweekleurig

33

125100 Werkbroek

125300 Werkbroek

Pascal

Christoph

Roman

Jannik

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester 330g/m2
Info antipilling, 4 buitenzakken:
2 voor en 2 op de rug, 1 Napoleon-binnenzak,
binnenvoering van 100% polyester
Kleur 12 antraciet
Maat XS–3XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

125400 Tuinbroek

79595 Herenvest tricotfleece

79105 softshell jack

78230 Fleecejack

12
Antraciet
Nieuw

Wulf

Benno

Hinnerk

Leo

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat 42–66

Materiaal 90% katoen, 10% polyester, 310g/m2
Info de alle-seizoenen-hoody met vlotte deelnaden
voor een getailleerde pasvorm, grote kangoeroezakken,
geruwde, warme binnenzijde; brede, stabiele mouwen zoomboorden, rood capuchonkoord, ook in
zwart voor de afwisseling
Kleur 11 grijs
Maat XS–3XL

Materiaal 80% scheerwol, 20% polyacryl
Totaalgewicht: 1 kg
Info originele zeemanstrui – klassieke optiek,
aansluitende pasvorm, nieuw uitgebracht in de
speciale FHB-afwerking, zeewaterbestendig,
alleen per wolprogramma wassen
Kleur 12 antraciet
Maat S–3XL

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

125200 Bermuda

79494 Sweatjack met capuchon

34145 Trui

122110 werkbroek elastisch

34

35

Theo

Eckhard

Ernst

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 1220 antraciet-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 1220 antraciet-zwart
Maat XS–5XL

Robert

Ralf

Bruno

Materiaal 85% polyester, 15% polyacryl, 420g/m2
Info klassieke trui in grove ribstructuur, licht, aangenaam zachte binnenvacht, warm en comfortabel
Kleur 11 grijs gemêleerd / 12 antraciet
Maat XS–3XL

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

130530 Bermuda

33344 Imitatiebont-trui

130630 Tuinbroek

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

130730 Werkjack

130430 Werkbroek

36

37

12
Antraciet

Alma

Andrea

Leo

Marieke

Julia

Annika

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1220 antraciet-zwart
Tabel met damesmaten
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30
Leo P. 162

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1220 antraciet-zwart
Maat 34–46

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

125600 Dames werkbroek

125950 Dames werkjack

122110 Werkbroek elastisch

79596 Damesvest tricotfleece

39

79120 Dames softshell jack

125650 Dames bermuda

20
Zwart
Onze lievelingskleur bij FHB is zeker zwart. Dat staat
niet ter discussie. Ons FHB logo is zwart en onze Zunft
broeken zijn het vaak ook. We raken niet zat van deze kleur
en vinden het gewoon nonchalant. Voor ons is zwart tijdloos
en gaat niet ten onder aan welke trend dan ook. Dan kun je
denken, dat zwart ook onze succesvolste en meest verkochte
kleur is. Maar nee. De koploper van onze tien kleuren is
namelijk antraciet, natuurlijk ook in combinatie met ons
geliefde zwart. De hekkensluiter bij onze gekozen kleuren
is beige. Dat doet ons een beetje pijn. Maar het doet zijn best
om van de laatste positie af te komen. Dapper beige.

®

®

40

41

Christoph

Bruno

Eckhard

Ernst

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 20 zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 20 zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 20 zwart
Maat XS–5XL

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

79595 Herenvest tricotfleece

130430 Werkbroek

Nieuw

130630 Tuinbroek

130730 Werkjack

20
Zwart

Leo

Maximilian

Theo

Walter

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 20 zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal softshell: 96% polyester, 4% elasthan, 360g/m2
materiaal gebreid fleece: 100% polyester, 420g/m
Info 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
en verstelbaar taillekoord
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 20 zwart
Maat 42–74

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 20 zwart
Maat XS–5XL

122110 Werkbroek elastisch

79900 Hybride softshell jack

42

130530 Bermuda

43

78518 Softshell jack

Florian

Werner

Wulf

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 linksen 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 20 zwart
Maat 42–66

125100 Werkbroek

125700 Werkbroek

125200 Bermuda

Normaal
gesproken draag
ik altijd zwarte
Zunft broeken.
Bij Pascal maak
ik een
uitzondering.

Nieuw
Rits in
zwart

Wilhelm

Justus

Pascal

Materiaal denim-lycra-stretch, 98% katoen,
2% elasthan 340g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken
met klep, 1 duimstokzak + gsm-vakje, 1 grote
beenzak met klep en potloodzakken
Kleur 22 zwart-blauw
Maat 42–64 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 2020 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 20 zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

22659 Stretchjeans werkbroek

79110 Softshell vest

20
Zwart

125400 Tuinbroek

44

45

Julia

Alma

Marieke

Annika

Andrea

Leo

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 20 zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 20 zwart
Maat 34–46

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 20 zwart
Maat XS–3XL

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 20 zwart
Tabel met damesmaten
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30
Leo P. 162

79120 Dames softshell jack

Nieuw

125600 Dames werkbroek

79596 Damesvest tricotfleece

125650 Dames bermuda

125950 Dames werkjack

122110 Werkbroek elastisch

Nieuw

20
Zwart

46

47

Nieuw

Nieuw

Lars

Hauke

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

19035 Werkjack winter

19040 Werkvest

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Mika

Frank

Jannik

Walter

Materiaal 100% polyester, 135g/m2
Gewatteerde voering van 100% polyester
Info wind- en waterdicht en ademend. Voorzien
van FHB-membraam (10.000mm 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–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 2020 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 20 zwart
Maat XS–5XL

78658 Softshell winterjack
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125900 Werkjack
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Rits in
zwart

79105 Softshell jack

78518 Softshell jack

Manuel

Hinnerk

Lothar

Roman

Materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan, 304g/m2,
binnenkant: 100% polyamide, 38g/m2
Info extreem robuuste en warme weerbestendige parka
met een PrimaLoft zwart wattering van 113g/m2, waterdicht, winddicht, ademend, 10.000mm waterkolom,
5000g/m2 / 24 uur, gelaste naden, vaste capuchon met
verstelbare breedte en FHB kraagsluiting, 2 extra grote
dubbele zakken, 1 borstzak, 1 Napoleon binnenzak, verborgen YKK 2-weg ritssluiting, verstelbare manchetten
en tailleband, voorzien van drukkersrits
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

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

met membraan

Materiaal 100% polyester 330g/m2
Info antipilling, 4 buitenzakken:
2 voor en 2 op de rug, 1 Napoleon-binnenzak,
binnenvoering van 100% polyester
Kleur 20 zwart
Maat XS–3XL

80202 Parka PrimaLoft

34145 Trui

77360 Micro-double-fleecejack
Materiaal 100% polyester, 430g/m2, antipilling;
belegsel in 100% polyamide (cordura)
Info winddicht, waterafstotend en luchtdoorlatend, tussen
de zwarte microfleece-buitenzijde (100% polyester) en
het rode microfleece van de binnenlaag bevindt zich een
membraan met 10.000mm 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

78230 Fleecejack

Nieuw

20
Zwart
Nieuw

Georg

Jörg

Guido

Volker

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

en imitatiebont

Materiaal 100% polyester, 260g/m2
Immitatiebont: 100% polyester
Info 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

Materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: imitatiebontvoering
Info robuust, luchtdoorlatend, waterafstotend en
reflecterend, 2 multifunctionele zakken en een grote
borstzak, robuuste zakvoering, 3 potloodvakken voor,
1 zak op de arm, design elementen op mouwen en
schouders, antipilling-fleece aan de kraag,
tricotboord aan mouwen en zoom, 1 binnenzak
Kleur 20 zwart
Maat XS–3XL

80101 Werkjas PrimaLoft
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79293 Sweatjack met capuchon
Materiaal 70% katoen, 30% polyester; 320g/m2
Info een hoody-klassieker in een nieuw, gevoerd jasje,
grote kangoeroezakken, imitatiebontvoering van
100% polyester 280g/m², aansluitende pasvorm,
brede en stabiele mouw- en zoomboorden
Kleur 20 zwart
Maat XS–3XL
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75024 Werk bodywarmer

75023 Werkjack

Boris

Matthias

Daniel

Jens

Timo

Materiaal 100% polyester, 175g/m2
Info high-performance weefsel FHB protect: waterdicht,
winddicht en luchtdoorlatend, 10.000mm waterkolom
en 5.000g/m²/24h, afgedichte naden, functioneel en
superlicht, verborgen ritsen, 2 voorzakken en een gsmmouwzak, 1 binnenzak, reflectiestrepen voor- en achterop
Kleur 20 zwart
Maat S–5XL

Materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan, 304g/m2
Info extreem slijtvast outdoorjack, waterdicht, winddicht,
luchtdoorlatend (10.000mm 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,
330g/m², 2 buiten- en 2 binnenzakken
Kleur 20 zwart
Maat S–3XL

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 20 zwart
Maat S–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

78335 Regenjack FHB protect

78024 Werkjack 1+1

91590 Poloshirt

90490 T-shirt

79498 Sweatshirt

20
Zwart

Dieter

Oliver

Rudolf

Dirk

Martin

Ralf

Materiaal 100% polyester, 128g/m2
Info high-performance weefsel FHB protect, 2-laags,
waterdicht, winddicht en luchtdoorlatend, 10.000mm
waterkolom en 5.000g/m2 /24h, afgedichte naden,
mesh-binnenvoering, eflectie op de bovenbenen en
de kuiten, gemakkelijk aan te trekken door extra lange
YKK-ritsen, beenwijdte onder verstelbaar
Kleur 20 zwart
Maat S–3XL, M lang, L lang

Materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan, 304g/m2
Info wind- en waterdicht (waterkolom 10.000mm)
en lucht-doorlatend 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

Materiaal abuiten- en binnenzijde 100% polyamide,
35g/m2; vulling: PrimaLoft Sport, 100g/m2 in borsten
ruggedeete, mouwvoering: 80g/m2
Info licht thermojack als donsvervanging, perfect
geschikt als onderjasje of gewoon zo, waterafstotend,
luchtdoorlatend, sneldrogend, ongelooflijk warmteisolerend 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

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

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

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 20 zwart
Maat XS–3XL

78337 Regenbroek FHB protect

77625 Werkjack

78898 Thermojack PrimaLoft

78519 Softshell jack
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78517 Softshell bodywarmer

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

13
Beige
Weinigen vermoeden hoe spannend het is, om
werkkleding te maken. Een nieuwe product ontwikkelen
is pas stap één. We ontwerpen en proberen net zo lang tot
het ons bevalt, het maakt niet uit hoe lang dat duurt.
En daarna gaat het bij ons een beetje zoals op het sportveld:
dan wedden de verschillende afdelingen erop, of het nieuw
product gaat slagen. Wie kan al precies zeggen, hoeveel we
werkelijk moeten produceren, om in het eerste jaar de
beschikbaarheid op orde te hebben? De veelvoud aan
kleuren maakt het gelijk nog moeilijker.
Natuurlijk hebben we de nodige ervaring, maar het is steeds
weer spannend, of de prognoses kloppen. De nieuwelingen
maken de wedstrijd spannend en we duimen.
Het mooie is: er zijn geen verliezers.
®

®
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Julia

Marieke

Alma

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

79120 Dames softshell jack

79596 Damesvest tricotfleece

125600 Dames werkbroek

13
Beige

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Andrea

Annika

Leo

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1320 beige-zwart
Maat 34–46

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1320 beige-zwart
Tabel met damesmaten
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30
Leo P. 162

125950 Dames werkjack

125650 Dames bermuda

Marieke is mijn
lievelingsvest.
Ik neem het
overal mee naartoe.

122110 Werkbroek elastisch
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Leo

Frank

Pascal

Georg

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1320 beige-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1320 beige-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

Nieuw

Nieuw

122110 Werkbroek elastisch

125900 Werkjack

125400 Tuinbroek

80101 Werkjas PrimaLoft

Nieuw

13
Beige
Nieuw

Nieuw

Nieuw

Fabian

Florian

Wulf

Lars

Justus

Hauke

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 1320 beige-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1320 beige-zwart
Maat 42–66

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

125300 Werkbroek

125100 Werkbroek

125200 Bermuda
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19035 Werkjack winter
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79110 Softshell vest

19040 Werkvest

Bruno

Theo

Eckhard

Timo

Daniel

Marc

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 1320 beige-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 1320 beige-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 13 beige / 20 zwart
Maat S–5XL

materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

130430 Werkbroek

130530 Bermuda

130630 Tuinbroek

79498 Sweatshirt

91590 Poloshirt

90690 T-shirt, tweekleurig

13
Beige

Ralf

Ernst

Walter

Konrad

Christoph

Jannik

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels,
oomen mouwwijdte verstelbaar
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 1320 beige-zwart
maat XS–5XL

Materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 1320 beige-zwart
Maat XS–5XL

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

130730 Werkjack

78518 Softshell jack
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91490 Poloshirt
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79595 Herenvest tricotfleece

79105 Softshell jack

15
Olijf
Ook aan goedkope producten hangt inmiddels een
veelvoud aan labels, die de gebruiker moeten laten weten,
dat er om het milieu en de mensen, die de producten
maken, is gedacht. Het is moeilijk het allemaal nog
te doorzien.We hebben een duidelijk plan: hoe korter de
leveringsketen, hoe meer je zeker kunt zijn met wie je hoe
samenwerkt. Het aantal hoofdleveranciers en producties
moet vertrouwd, overzichtelijk en indien mogelijk
constant blijven. Precies zo doen we het bij FHB. Op
het moment produceren wij ongeveer 15% van ons assortiment in Duitsland (Zunft), 45% in Europa en 40% in Azië.
Onze partners in Azië en Europa hebben we met
zorg uitgekozen. Onze partners houden zich aan de regels van
een duurzame productie. Dat zien we bij onze controlebezoeken
®
door onze eigen medewerkers steeds weer. We hebben daar
een goed FHB onderbuikgevoel bij.

®
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Leo

122110 Werkbroek elastisch

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

15
Olijf

Nieuw

Nieuw

Neu

Florian

Lars

Georg

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met Primaloft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

125100 Werkbroek

19035 Werkjack winter

80101 Werkjas PrimaLoft
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15
Olijf

Leo

Alma

Marieke

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30 Tabel met damesmaten

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–3XL

122110 Werkbroek elastisch

125600 Dames werkbroek

79596 Damesvest tricotfleece

Leo P. 162

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Julia

Andrea

Annika

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat 34–46

79120 Dames softshell jack
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125950 Dames werkjack

125650 Dames bermuda

Christoph

Justus

Hauke

Pascal

Jens

Fabian

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 15 olijf / 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 15 olijf-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

79595 Herenvest tricotfleece

79110 Softshell vest

19040 Werkvest

125400 Tuinbroek

90490 T-shirt

Nieuw

125300 Werkbroek

Nieuw

15
Olijf

Nieuw

Frank

Jannik

Timo

Daniel

Konrad

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 15 olijf
Maat S–5XL

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

125900 Werkjack

79105 Softshell jack

79498 Sweatshirt
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91590 Poloshirt

91490 Poloshirt

Ernst

Ralf

Walter

Marc

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels,
oomen mouwwijdte verstelbaar
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat XS–5XL

130730 Werkjack

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

78518 Softshell jack

90690 T-shirt, tweekleurig

15
Olijf

Eckhard

Bruno

Theo

Wulf

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 1520 olijf-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1520 olijf-zwart
Maat 42–66

130630 Tuinbroek

130430 Werkbroek

130530 Bermuda
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125200 Bermuda

71

25
Groen
Perfectionisten hebben het vaak zwaar. Zeker wanneer je met
textiel en kleuren te maken hebt. Daar bijt je je iedere dag
in vast. Er is namelijk heel veel discipline voor nodig om meer
dan 28 producten uit ons kleurconcept op een zelfde
kleurniveau te brengen en jaren daar te houden.
De moeilijkheid daarbij zijn de verschillende stofsamenstellingen.
Daarbij zorgt de verschillende afwerking ook nog voor
uiterlijke verschillen, dus meer mat zoals de broek Florian en
Bruno of eerder glanzend, zoals de jassen Lars en Georg.
Doordat onze producten vaak uit verschillende stoffen en
afwerkingen bestaan, is de eenheid in kleur een onmogelijkheid.
Maar we geven niet op en zetten ons steeds weer in, voor
de perfecte kleurafstemming.
®

®
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Christoph

Georg

Leo

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 2520 groen-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

Nieuw

Nieuw

79595 Herenvest tricotfleece

80101 Werkjas PrimaLoft

Nieuw

Nieuw

Fabian

Florian

Frank

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 2520 groen-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

125300 Werkbroek

25
Groen

122110 Werkbroek elastisch

125100 Werkbroek

125900 Werkjack

74

75

25
Groen

Nieuw

Nieuw

Hauke

Pascal

Wulf

Justus

Jannik

Lars

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen,
50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 2520 groen-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 2520 groen-zwart
Maat 42–66

materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

materiaal 100% polyester, 320g/m2
info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

19040 Werkvest

125400 Tuinbroek

125200 Bermuda

76

79110 Softshell vest

77

79105 Softshell jack

19035 Werkjack winter

Julia

Andrea

Annika

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 2520 groen-zwart
Maat 34–46

Nieuw

Nieuw

Nieuw

79120 Dames softshell jack

125950 Dames werkjack

125650 Dames bermuda

25
Groen
Nieuw

Marieke

Alma

Leo

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 2520 groen-zwart
Tabel met damesmaten
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30
Leo P. 162

79596 Damesvest tricotfleece

125600 Dames werkbroek

122110 Werkbroek elastisch

79

Bruno

Eckhard

Ernst

Theo

Jens

Daniel

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 2520 groen-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 2520 groen-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels,
oomen mouwwijdte verstelbaar
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 2520 groen-zwart
Maat 42–74

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 25 groen / 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 25 groen / 20 zwart
Maat S–5XL

130430 Werkbroek

130630 Tuinbroek

130730 Werkjack

130530 Bermuda

90490 T-shirt

91590 Poloshirt

25
Groen

Ralf

Walter

Marc

Konrad

Timo

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 2520 groen-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

78518 Softshell jack

90690 T-shirt, tweekleurig

80

81

91490 Poloshirt

79498 Sweatshirt

16
Marine
Een product is slechts zo goed als zijn ingrediënten. Dat geldt
niet alleen voor voeding, maar ook voor kleding. Zeker bij
werkkleding kan je niet sjoemelen, zelfs niet wanneer je dat
zou willen. Uiteindelijk is een product maar zo robuust en
duurzaam, als zijn zwakste deel. Dat betekent voor ons,
dat we met de grootste zorgvuldigheid onze leveranciers
uitkiezen. Hun ondernemersstrategie moet bij FHB passen.
Het moet duidelijk zijn, dat voor beide duurzaamheid,
kwaliteit en betrouwbaarheid op de eerste plaats staan.
Kettelhack uit Rheine, Kindermann uit Ibbenbüren, Amann uit
Bönnigheim of YKK uit Mainhausen zijn sterke partners, met
wie we voor een deel al meer dan 30 jaar samenwerken.
Dit maakt veel mogelijk en heeft veel voordelen.
Woord is woord. Bedankt voor zoveel vertrouwen.
®

®

82

83

16
Marine

Intens warm en makkelijk
wasbaar dankzij PrimaLoft

Nieuw

Nieuw

Wilhelm

Georg

Manuel

Materiaal denim-lycra-stretch, 98% katoen,
2% elasthan 340g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken
met klep, 1 duimstokzak + gsm-vakje, 1 grote
beenzak met klep en potloodzakken
Kleur 22 zwart-blauw
Maat 42–64 / 84–114 / 23–30

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 85% polyester, 15% polyurethaan, 304g/m2,
binnenkant: 100% polyamide, 38g/m2
Info extreem robuuste en warme weerbestendige parka
met een PrimaLoft zwart wattering van 113g/m2, waterdicht, winddicht, ademend, 10.000mm waterkolom,
5000g/m2 / 24 uur, gelaste naden, vaste capuchon met
verstelbare breedte en FHB kraagsluiting, 2 extra grote
dubbele zakken, 1 borstzak, 1 Napoleon binnenzak, verborgen YKK 2-weg ritssluiting, verstelbare manchetten
en tailleband, voorzien van drukkersrits
Kleur 16 marine
Maat XS–5XL

22659 Stretchjeans werkbroek

84

85

80101 Werkjas PrimaLoft

80202 Parka PrimaLoft

Christoph

Patrick

Timo

Frank

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; YKK-rits voorop
Kleur 1620 marine-zwart
Maat S–5XL

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

79595 Herenvest tricotfleece

79597 Gebreide fleece-trui

79498 Sweatshirt

125900 Werkjack

Nieuw

16
Marine

Nieuw

Jannik

Justus

Maximilian

Wulf

Fabian

Florian

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal softshell: 96% polyester, 4% elasthan, 360g/m2
materiaal gebreid fleece: 100% polyester, 420g/m
Info 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
en verstelbaar taillekoord
Kleur 16 marine
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1620 marine-zwart
Maat 42–66

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 1620 marine-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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

79105 Softshell jack

79110 Softshell vest

79900 Hybride softshell jack

86

125200 Bermuda

87

125300 Werkbroek

125100 Werkbroek

Marieke

Annika

Julia

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1620 marine-zwart
Maat 34–46

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Nieuw

Nieuw

79596 Damesvest tricotfleece

125650 Dames bermuda

79120 Dames softshell jack

Nieuw

Nieuw

Alma

Andrea

Leo

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1620 marine-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30
Tabel met damesmaten
Leo P. 162

125600 Dames werkbroek

125950 Dames werkjack

88

122110 Werkbroek elastisch

16
Marine

Lars

Hauke

Volker

Eckhard

Ernst

Bruno

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m2,
binnen: imitatiebontvoering
Info robuust, luchtdoorlatend, waterafstotend en
reflecterend, 2 multifunctionele zakken en een grote
borstzak, robuuste zakvoering, 3 potloodvakken voor,
1 zak op de arm, design elementen op mouwen en
schouders, antipilling-fleece aan de kraag,
tricotboord aan mouwen en zoom, 1 binnenzak
Kleur 16 marine
Maat XS-3XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 1620 marine-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 klepzakken op de borst, 2 grote zijzakken met rits,
2 binnenzakken, witte contrastbies als zakhoekversterking,
verborgen ritssluiting voor, reflecterende paspels,
oomen mouwwijdte verstelbaar
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 1620 marine-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Nieuw

Nieuw

Theo

Walter

Ralf

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–3XL

19035 Werkjack winter

19040 Werkvest

75023 Werkjack

130630 Tuinbroek

130730 Werkjack

130430 Werkbroek

16
Marine
130530 Bermuda

90

91

78518 Softshell jack

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

Pascal

Hinnerk

Konrad

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 1620 marine-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 80% scheerwol, 20% polyacryl
Totaalgewicht: 1 kg
Info 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 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

125400 Tuinbroek

34145 Trui

Nieuw

122110 Werkbroek elastisch

91490 Poloshirt

16
Marine

Geen zin in
experimenteren: marine.

Marc

Daniel

Jens

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 1620 marine-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 16 marine
Maat S–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 16 marine
Maat XS–5XL

90690 T-shirt, tweekleurig

91590 Poloshirt

90490 T-shirt

92

Leo

93

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 1620 marine-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

33
Rood
FHB doet veel anders. Vergeleken met andere duidelijk
grotere kledingproducenten, vinden bij FHB de meeste
processen nog in eigen huis plaats. Natuurlijk onze designen ontwerpafdeling, maar ook onze monster naaierij en onze
eigen logistiek en de medewerkers die zich met de verschillende
soorten van bewerking van onze producten bezighouden.
De eigen massa- en serieproductie van onze Zunft kleding
wordt voortgezet in ons moederbedrijf in Spenge. Hier zijn
inmiddels 110 vrouwen en mannen aan het werk. Met onze
partner productiebedrijven in Oost-Europa en Azië zijn er
nog veel, veel meer mensen, die zich dagelijks inzetten voor
de kwaliteit van FHB en dat met hart en ziel.
Vertrouw daarop.
®

®

94

95

Wulf

Fabian

Florian

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 3320 rood-zwart
Maat 42–66

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 3320 rood-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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

125200 Bermuda

125300 Werkbroek

125100 werkbroek

33
Rood

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Pascal

Frank

Leo

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor pen en snijgereedschap,
ruime beenzakken met versterkte bodem op beide pijpen,
geschikte afstand tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 3320 rood-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 3320 rood-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

125400 Tuinbroek

125900 Werkjack

122110 Werkbroek elastisch

96

97

Julia

Andrea

Annika

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 3320 rood-zwart
Maat 34–46

Nieuw

Nieuw

Nieuw

79120 Dames softshell jack

125950 Dames werkjack

125650 Dames bermuda

33
Rood
Het goede is:
alles kan
met elkaar
gecombineerd
worden

Nieuw

Leo

Marieke

Alma

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 3320 rood-zwart
Tabel met damesmaten
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30
Leo P. 162

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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

122110 Werkbroek elastisch

79596 Damesvest tricotfleece

125600 Dames werkbroek

98

99

33
Rood

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Hauke

Walter

Georg

Jannik

Justus

Lars

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

19040 Werkvest

78518 Softshell jack

80101 Werkjas PrimaLoft

100

79105 Softshell jack

101

79110 Softshell vest

19035 Werkjack winter

Jens

Daniel

Timo

Eckhard

Bruno

Theo

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 33 rood / 20 zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 33 rood / 20 zwart
Maat S–5XL

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 3320 rood-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 3320 rood-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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

90490 T-shirt

91590 Poloshirt

79498 Sweatshirt

130630 Tuinbroek

130430 Werkbroek

33
Rood

Marc

Konrad

Ralf

Ernst

Christoph

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 3320 rood-zwart
Maat XS–5XL

90690 T-shirt, tweekleurig

91490 Poloshirt

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

130730 Werkjack

102

103

79595 Herenvest tricotfleece

130530 Bermuda

36
Korenblauw
Plezier is een goede drijfveer. En dat hebben we bij FHB
behoorlijk vaak, het gaat er bij ons zeer ontspannen aan toe.
We beleven er plezier aan, oude en nieuwe klassiekers
te produceren. Vaak is voor ons dan goed nog niet goed
genoeg, dan nemen we een vertrouwd product opnieuw
onder handen: spelen met de details, werken aan de pasvorm
en wegen de functionaliteiten of materialen nog eens af.
Hier speelt jullie mening een grote rol. We nemen jullie tips
mee in ons werk, zo ver het mogelijk is. We geloven, dat jullie
het plezier in ons werk en de blijdschap met onze producten
ook voelen kunt, wanneer jullie een product uitproberen en
het gewoon past. Niet meer en niet minder.
®

®

104

105

Julia

Annika

Andrea

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000g/m2 in
24 uur. Nieuw geweven shoftshell 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–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde, een
telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime beenzakken met versterkte
bodem op beide pijpen, innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat 34–46

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–3XL

79120 Dames softshell jack

Nieuw

125650 Dames bermuda

Nieuw

125950 Dames werkjack

36
Korenblauw

Nieuw

Handbal is mijn
favoriet, maar
FHB ook.

Nieuw

Marieke

Alma

Leo

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info 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 rits, 2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Tabel met damesmaten
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Leo P. 162
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

79596 Damesvest tricotfleece

125600 Dames werkbroek

122110 Werkbroek elastisch

107

Bruno

Wulf

Fabian

Florian

Pascal

Leo

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 2 grote zijzakken, 2 grote achterzakken met klep,
rechts 1 duimstokzak met potloodvakken,
links beenzak + gsm-vakje, voorgevormde kniezakken,
met inschuifmogelijkheid van bovenaf voor FHBkniebeschermers, witte contrastbies als versterking
aan de zakhoeken, reflecterende paspels
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, elastische inzet in
tailleband voor draagcomfort, verhoogde achterzijde,
een telefoon- en duimstokzakje links en rechts, extra
zakjes voor pen en snijgereedschap, ruime beenzakken
met versterkte bodem op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de FHB Holstertassen,
innovatieve FHB zaksluiting
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat 42–66

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
mix van katoen en polyester, de ergonomisch perfecte
pasvorm biedt meer bewegingsvrijheid; elastische inzet
in de tailleband, verhoogde achterzijde, een telefoonzak en
duimstokzak links én rechts, diverse ruime zakken op beide
broekspijpen, geschikte afstand tussen de riemlussen voor
de bevestiging van FHB Cordura holstertassen, sluiting
van de zakken voorzien van gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info 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 recterbeenzak 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

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester. Borstzak met ritssluiting en aparte zak voor makkelijk borduren, elastische inzet
in tailleband voor draagcomfort, kniezakken gemaakt van
100% Cordura met mogelijkheid om van bovenaf kniebeschermers in te schuiven, een telefoon- en duimstokzakje
links en rechts, extra zakjes voor
pen en snijgereedschap, ruime
beenzakken met versterkte bodem
op beide pijpen, geschikte afstand
tussen de riemlussen voor de
FHB Holstertassen, innovatieve
FHB zaksluiting
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat 42–66 / 84–114 / 23–30

Materiaal buitenmaterialen canvas: 65% polyester,
35% katoen (ring garen), 320g/m2; en 4-weg stretch:
90% polyamide, 10% polyurethaan, 293g/m2
Info de optimale verhouding tussen robuustheid en beweeglijkheid door het gebruik van 2 verschillende stoffen,
ergonomisch perfect, extra elastische 3D-Frinlock inzet in
tailleband, voor meer rekbaarheid in de taille, 100% Cordura
op de kniezakken en diverse andere zakken, mogelijkheid om
kniebeschermers van bovenaf in de kniezakken te schuiven,
eenmalige combinatie van afsluitbare zakken voor mobiel,
pen en duimstok, rekbare ruime zak met magneetknoop,
2 achterzakken, typische FHB designelementen op de kuiten
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat 40–66 / 84–114 / 23–30

130430 Werkbroek

125200 Bermuda

125300 Werkbroek

125100 Werkbroek

Nieuw

125400 Tuinbroek

122110 Werkbroek elastisch

Nieuw

108

109

Eckhard

Walter

Konrad

Marc

Jens

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 3620 korenblauw-zwart
Maat 42–74 / 84–114 / 23–35

Materiaal 96% polyester, 4% elasthan, 380g/m2
Binnenkant: 100% microfleece (100% polyester), antipilling
Info 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 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 60% katoen, 40% polyester, 180g/m2
Info tweekleurig, tweeknoops sluiting, borstzakje
met potloodvak, siernaden, ribboordjes aan de kraag
en de mouwen, zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2,
supergekamd, single jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen en
onderzijde shirt, versterkte kraag, geen
schoudernaad, getailleerde pasvorm.
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% ringspin katoen, 210g/m2
(supergekamd), single-jersey
Info ronde kraag voorzien van elasthan, met
zigzag steek genaaide zomen aan mouwen
en onderzijde shirt, versterkte kraag.
Kleur 36 korenblauw / 20 zwart
Maat XS–5XL

Ernst

Theo

Ralf

Daniel

Timo

Christoph

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 65% katoen, 35% polyester, 300g/m2
Info 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 91% polyester, 9% elasthan, 230g/m2
buiten jersey, binnen 100% micro-fleece
(100% polyester)
Info extreem licht, luchtdoorlatend en soepel,
sneldrogend door FHB fastdry, 2 zijzakken en
1 borstzak met ritssluiting
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–3XL

Materiaal 100% katoen, 80g/m2
Info extra brede inzet voor de knopen,
getailleerde pasvorm, zijsplitten voor
meer bewegingsvrijheid
Kleur 36 korenblauw / 20 zwart
Maat S–5XL

Materiaal 95% katoen, 5% polyester, 340g/m2
Info 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

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en soepel herenvest van
tricot-fleece, voor het hele jaar; getailleerde
pasvorm; elastische, zwarte zijstukken van
100% polyester; 2 grote steekzakken voorop
met rits en een flinke mouwzak met rits,
2 open binnenzakken, YKK-rits voorop
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

130630 Tuinbroek

78518 Softshell jack

91490 Poloshirt

90690 T-shirt, tweekleurig

90490 T-shirt

36
Koren
blauw

130730 Werkjack

130530 Bermuda

78461 Jersey-fleecejack FHB fastdry

91590 Poloshirt

110

111

79498 Sweatshirt

79595 Herenvest tricotfleece

Nieuw

Nieuw

Hauke

Frank

Jannik

Materiaal 100% polyester, 260g/m²,
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof von 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, binnenkraag van
Mikro-Fleece (100% Polyester), 4 afsluitbare zakken
met verdekte rits, 1 mobiel zakje en 1 iPad binnenzak,
verstelbare tailleband, innovatieve FHB-kraagsluiting,
diverse praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info extra voor FHB ontwikkelde stof in een perfecte
verhouding van katoen en polyester, ergonomische pasvorm, goede beweeglijkheid door elastische 3D Frinlock
inzet, 4 pennenzakken op de arm, 4 verdekte en afsluitbare voorzakken, 1 borstzakje voor de mobiele telefoon,
1 verdekte YKK-ritssluiting, innovatieve FHB kraagsluiting,
verstelbare manchetten, diverse praktische oplossingen
voor het makkelijk borduren van de jas
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw gewevensoft-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 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

19040 Werkvest

125900 Werkjack

79105 Softshell jack

112

Nieuw

Nieuw

Justus

Georg

Lars

Materiaal 100% polyester, 320g/m2
Info wind- en waterdicht en ademend. Gemaakt van
hoge kwaliteit, 10.000mm waterkolom, 5.000 m2 in
24 uur. Nieuw geweven softshell van stretch-kwaliteit
met afneembare capuchon, getailleerde pasvorm,
voorzien van borstzak met rits, verstelbare manchetten
en koord aan de onderzijde van vest
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 196g/m2
binnen: 100% polyamide, 38g/m2
Info bluesign gecertificeerd buitenmateriaal met een
membraan van 3.000mm waterkolom en een ademend
vermogen van 3.000g/m2 in 24 uur, daardoor sterk
waterafstotend, winddicht en ademend, bluesign gecertificeerde voering met PrimaLoft zwart met een aandeel
van 60% gerecycled materiaal, ongelooflijk licht en warm,
de speciale inzet van de mouwen verhindert het omhoog
kruipen van de jas, afneembare capuchon, een borstzak
en een binnenzak, 2x2 afsluitbare steekzakken, mouwzakje,
verstelbare manchetten en tailleband
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

Materiaal 100% polyester, 260g/m²
binnenmateriaal: 100% polyamide, 38g/m²
Info robuust door een geweven stof van 600D*600D*,
aangenaam warm door een wattering van 120g/m²
(100% Polyester), waterafstotend, ergonomische pasvorm, binnenkraag van Mikro-Fleece (100% Polyester),
4 pennenzakken op de arm, 4 afsluitbare voorzakken,
1 mobiel- und 1 iPad binnenzak, verstelbare mancheten tailleband, innovatieve FHB kraagsluiting, diverse
praktische oplossingen voor makkelijk borduren
Kleur 3620 korenblauw-zwart
Maat XS–5XL

79110 Softshell vest

113

80101 Werkjas PrimaLoft

19035 Werkjack winter

Mats

79598 Gebreid fleece kinderjack

Materiaal 100% polyester, 280g/m2
Info extreem licht en aangenaam fleece. Getailleerde
pasvorm. Twee ruime insteekzakken voorzien van rits.
Twee open binnenzakken, YKK-rits
Kleur 11 grijs / 12 antraciet / 16 marine / 25 groen / 33 rood
Maat 98/104, 110/116, 122/128, 134/140,
146/152, 158/164

Kinderkleding

Hugo

125500 Kinder werkbroek

praktisch

praktische mogelijkheid van
eenvoudige verlenging
tot de broek

114

115

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal ontwikkeld voor FHB in een perfecte mix van
katoen en polyester. De ergonomisch perfecte pasvorm
biedt meer bewegingsvrijheid, verstelbare tailleband,
voorzien van kniezakken, gemaakt van 100% polyamide
(cordura), duimstokzak rechts, opbergzak links,
2 achterzakken, mogelijkheid om de broek te verlengen,
voorzien van reflectie op beide broekspijpen, gepatenteerde gebruiksvriendelijke drukknopen
Kleur 1220 antraciet-zwart / 1620 marine-zwart
2520 groen-zwart / 3320 rood-zwart
Maat 98/104, 110/116, 122/128, 134/140,
146/152, 158/164

Nieuw

Charly

125550 Kinder bermuda

Materiaal 50% katoen, 50% polyester, 250g/m2
Info speciaal ontwikkeld voor FHB in een perfecte
mix van katoen en polyester, ergonomisch perfecte
pasvorm voor meer bewegingsvrijheid, verstelbare
tailleband, 1 duimstokzak rechts, links een afsluitbare
ruime zak, 2 achterzakken, innovatieve gepatenteerde klepzaksluiting.
Kleur 1220 antraciet-zwart / 1620 marine-zwart
2520 groen-zwart / 3320 rood-zwart
Maat 98/104, 110/116, 122/128, 134/140,
146/152, 158/164

Felix

Rainer

78718 Softshell signaaljack

77938 Pu-stretch regenjack
EN343 3/1

EN ISO 20471

Materiaal 100% polyester, 310g/m2;
waterkolom 10.000mm, 5.000g/24h ademend
vermogen, binnenzijde 100% polyesterfleece
Info waterafstotend (geen gelaste naden), winddicht
en ademend softshell-signaaljack, 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–5XL

Materiaal 100% polyurethaan.
Binnenzijde: 100% polyester. Gewicht: 170g/m2
Info 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

Beschermende
Kleding
Onze productbelofte: we bouwen
de familie verder uit.
EN ISO 20471

Benjamin

77939 Pu-stretch regenbroek

EN343 3/1

Materiaal 100% polyurethaan.
Binnenzijde: 100% polyester. Gewicht: 170g/m2
Info 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 aantraciet / 20 zwart
Maat XS–3XL
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Alois

Erhard

Materiaal 100% katoen, 180g/m2
Info 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

Materiaal 100% katoen, 160g/m2
Info 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

90800 Werkhemd

90700 Werkhemd

Wie heeft eigenlijk
de eerste Trui ontwikkeld?
Respect, goed werk.

Robert

Hinnerk

Materiaal 85% polyester, 15% polyacryl, 420g/m2
Info klassieke trui in grove ribstructuur, licht, aangenaam zachte binnenvacht, warm en comfortabel
Kleur 11 grijs gemeleerd / 12 antraciet
Maat XS–3XL

Materiaal 80% scheerwol, 20% polyacryl
Totaalgewicht: 1 kg
Info 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

33344 Imitatiebont-trui

34145 Trui
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Maattabellen
Broeken
Normale Maten
Inch-Maten
Lichaamslengten

Bovenkleding
US-Maten

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

Lichaamslengten

164

171

177

182

186

189

190

190

190

35/36

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50

51/52

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

29/30

30/30

31/30

32/32

33/32

34/32

36/34

38/34

40/34

42/34

44/36

158

164

168

171

174

177

180

182

184

186

188

Kraagwijdte

Taillewijdte

76

78

82

86

90

94

98

102

107

112

117

Borstomvang

84

92

100

86

116

124

132

140

148

Heupwijdte

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

Tailleomvang

78

86

94

108

116

126

132

140

148

Beenlengte
Beenlengte m. Broekband

Grote Maten

75

76

78

79

81

83

85

87

88

89

90

Mouwlengte

59

61

65

67

70

73

75

75

75

100

101

103

104

106

108

110

112

114

115

117

Rugbreedte

35

38

40

42

45

48

50

52

54

62

64

66

68

70

72

74

46/36

48/36

50/36

52/36

54/36

56/36

58/36

Lichaamslengten

189

190

190

190

190

190

190

Taillewijdte

122

126

130

134

138

142

146

Heupwijdte

134

138

142

146

150

154

158

Beenlengte

91

92

92

92

92

92

92

Beenlengte m. Broekband

118

119

120

121

122

123

124

Lengte Maten

84

86

88

90

94

98

102

106

110

114

880

900

940

980

1020

29/34

30/34

31/34

32/36

33/36

34/36

36/36

38/36

40/38

42/38

31/36

32/38

33/38

34/38

36/38

183

184

186

188

190

192

194

196

197

197

190

192

195

197

199

74

76

80

84

88

92

96

100

105

110

80

84

88

92

96

Lichaamslengten

Inch-Maten

Inch-Maten
Lichaamslengten
Taillewijdte

Kinderen
Kinder
Leeftijd

Heupwijdte

92

96

98

100

104

108

112

116

120

124

98

100

104

108

112

Borstomvang

Beenlengte

85

86

87

88

89

90

92

94

95

95

92

93

94

95

97

Mouwlengte

108

109

111

112

114

115

118

120

122

123

116

117

119

120

123

Taillewijdte

Beenlengte m. Broekband

Kwartmaten

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

33/30

34/30

36/30

38/30

40/32

42/32

44/32

46/32

48/32

50/32

52/32

54/32

56/32

Lichaamslengten

165

168

171

174

176

178

180

182

182

183

183

183

183

Taillewijdte

90

94

98

102

106

111

116

121

125

129

133

137

141

Heupwijdte

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

Inch-Maten

Beenlengte

75

76

77

79

81

82

82

83

84

85

85

85

85

Beenlengte m. Broekband

98

99

101

103

106

108

109

111

112

113

114

115

116

Dames

34

36

38

40

42

44

46

68

72

76

80

84

88

26/32

27/32

29/32

30/32

32/32

33/32

34/32

26/34

27/34

29/34

30/34

32/34

33/34

Taillewijdte

75

79

83

87

91

95

99

75

79

83

87

91

95

Beenlengte

84

84

84

84

84

84

84

89

89

89

89

89

89

105

105,5

106

106,5

107

107,5

108

112

113

113

113,5

114

114,5

Inch-Maten

Beenlengte m. Broekband

Damesmaat normaal
Bestelmaat heren
Lengtemaat dames

34/N

36/N

38/N

40/N

42/N

44/N

46/N

48/N

50/N

52/N

54/N

56/N

60

62

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

34/L

36/L

38/L

40/L

42/L

44/L

46/L

48/L

50/L

52/L

110

114

Bestelmaat heren

84

86

88

90

94

98

102

106

Kwartmaat dames

40/K

42/K

44/K

46/K

48/K

50/K

52/K

54/K

Bestelmaat heren

23

24

25

26

27

28

29

30
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110/116

122/128

134/140

146/152

3–4

5–6

7–8

9–10

11–12

13–14

98–104

110–116

122–128

134–140

146–152

158–164

60

65

68

72

76

80

36

40

44

48

52

56

52–56

56–60

58–62

62–66

66–70

70–74

68

70

72

78

82

86

Beenlengte

46–50

50–54

56–60

62–66

69–73

75–79

Kleuren

Nr.

Kleuren

Naturel

00

Zwart

10

Grijs-Mêlee

Grijs

11

Antraciet

12

Beige

Het geheim van een goedzittend kledingstuk is de
pasvorm. Hier heeft iedere
fabrikant zijn eigen filosofie
over. Daarnaast gebeurt het
vaak, dat dezelfde maten van
verschillende fabrikanten
anders vallen. Aan de hand
van onze tabellen heb je een
aanknopingspunt, hoe onze
maten uitvallen. Natuurlijk is
zelf passen het beste. Zowel
hoogwaardige borduring
direct op het kledingstuk
als het opzetten van een
embleem, flexibele folie
en flocktransfers, speciale
reflecterende transfers voor
softshell of aangebrachte
reflecterende strepen.
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Zitvlakwijte

en Kleuren
Nr.

Kleuren

Nr.

Kleuren

20

Geel-Zwart

0720

Zwart-Neon

2007

1012

Zwart-Beige

2013
2033

Nr.

21

Wit-Antraciet

Zwartblauw

22

Grijs-Zwart

1120

Zwart-Rood

Groen

25

Antraciet-Zwart

1220

Groen-Olijf

2515

13

Hamburger Strepen

32

Beige-Zwart

1320

Groen-Zwart

2520

Olijf-Bruin

14

Rood

33

Olijf-Zwart

1520

Rood-Zwart

3320

Olijf

15

Oranje

34

Marine-Zwart

1620

Korenblauw-Zwart

3620

Marine

16

Korenblauw

36

Marine-Groen

1625

Bruin

17

Goud

80

Marine-Korenblauw

Geel

19

Zilver

81

Wit

Leo conversiematen voor dames

98/104

Als er L in staat, past
L dan ook goed?
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Zwart-Zwart

1636
2020

+ Logo
Spreekt ons aan.
We maken jouw
onderneming
zichtbaarder.
Je hebt alle
mogelijkheden.
Jij onderscheidt je.

®

®

Zowel hoogwaardige borduring
direct op het kledingstuk als het
opzetten van een embleem,
flexibele folie en flocktransfers,
speciale reflecterende transfers
voor softshell of aangebrachte
reflecterende strepen.
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