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Model 99055
Tech softshell jakke med aftagelige ærmer
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Design der holder
Arbejdsbeklædning og uniformering skal være 
slidstærkt og se pænt ud dag efter dag. 
Specialiseret viden inden for materialevalg og design, 
har udmærket vores produkter på markedet for 
professionelt arbejdsbeklædning, og lang holdbarhed 
har været vores varemærke i mere end 15 år.

Sektorspecifik design
Vores design er med fokus på sektorernes 
kravspecifikationer. Dette gøres gennem 
markedslydhørhed og tæt dialog med vores 
forsyningskæde, samarbejdspartnere og slutbrugere. 
Hver beklædningsdel er nøje designet ud fra 
medarbejdernes bevægelsesmønstre og behov.

Stort lagerprogram
Et stort program i størrelser op til 6XL, og nogle 
modeller helt op til 8XL, sikrer, at virksomhederne 
kan klæde samtlige af deres medarbejdere pænt på i 
samme arbejdsbeklædning eller uniformering – uanset 
størrelse.

Specialproduktion
I samarbejde med vores kunder, designer og udvikler 
vi både enkeltstående produkter og komplette 
beklædningskoncepter. Opstart af produktion starter 
ved 400 stk.

Ansvarlig produktion
Vores vedholdende arbejde med at udvikle markedets 
bedste og mest slidstærke produkter er en del 
af en strategisk beslutning om at sikre en mere 
ressourcebesparende produktion.
Der bruges udelukkende metervarer uden miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer.

Ecolabels
Vores produkter opfylder som mindstekrav OEKO-
TEX® på materialevalg.
Siden 2020 er størstedelen af de færdige produkter 
certificeret med OEKO-TEX®.
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Produktoversigt

99044-4 Zip-in skaljakke dame    side 7
99045-4 Zip-in skaljakke unisex   side 8
95541 Overtræksbukser unisex   side 10
95541-1 Overtræksbukser ekstra lang unisex side 11
5100  Quiltet jakke unisex   side 12
5200 Quiltet jakke dame    side 13
5300 Fleecejakke unisex    side 14
5400  Fleecejakke dame    side 15
5900 Quiltet vest unisex    side 16
95555 Vinter overtræksbukser unisex   side 17
5500 Softshell jakke unisex   side 18
40101-4 Zip-in skaljakke m. refl ekser unisex   side 22
40102 Overtræksbukser m. refl ekser unisex  side 23
99190 Regnjakke unisex    side 24

95190 Regnbukser unisex   side 25
99024 Urban jakke dame                           side 26
99025 Urban jakke herre    side 27
99020 Urban sommerjakke dame   side 28
99021 Urban sommerjakke herre   side 29
99055 Tech softshell jakke   side 31
99062 Tech frakke dame    side 32
99063 Tech frakke herre    side 34
5700 Termojakke m. Thinsulate® unisex side 36 
5800 Termojakke m. Thinsulate® dame  side 37
99064 Skaljakke dame    side 40
99065 Skaljakke unisex    side 41
99058 Limo quiltet jakke    side 42
99060 Coach jakke    side 43
99070 Termojakke unisex    side 44

Jakker og bukser
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500 Uldfrotté arbejdsstrømper side 48
501 Dri-release® Light arbejdsstrømper side 48
502 Dri-release® Heavy arbejdsstrømper side 48
503 Arbejdsstrømper m. kort skaft side 49
505 Business strømper side 49

Strømper

600 Termounderbukser unisex side 47
601 Termounderbukser herre side 47
602 Termoundertrøje m. rund hals side 47
603 Termoundertrøje m. høj hals side 47

Termoundertøj



Model 99044-4
Zip-in skaljakke dame



Side 7Xplor – Innovative & Durable Workwear

Dame skaljakke med ekstra lynlås til at ilyne 
en inderjakke

Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede 
sømme, tovejs lynlås med storm-vandfang og 
indvendige stormmanchetter

Cykelvenlig vidde, aftagelig hætte, flere 
lynlåslommer samt reflekser på front, bag og 
ærmer for øget trafiksikkerhed

Zip-in tilvalg: Quiltet jakke (5200) og 
fleecejakke (5400) kan ilynes

Yderstof: 100 % polyester, Ottoman 160 g/m2 
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

Model 99044-4
Zip-in skaljakke dame

SORT 
9000

AQUA
6050

LIME 
6020

RØD 
4000

NAVY
5000
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Unisex skaljakke med ekstra lynlås til at ilyne 
en inderjakke 

Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede 
sømme, tovejs lynlås med storm-vandfang og 
indvendige stormmanchetter

Cykelvenlig vidde, aftagelig hætte, flere 
lynlåslommer samt reflekser på front, bag og 
ærmer for øget trafiksikkerhed

Zip-in tilvalg: Quiltet jakke (5100), fleecejakke 
(5300), softshell jakke (5500) og quiltet vest 
(5900) kan ilynes

Yderstof: 100 % polyester, Ottoman 160 g/m2
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t 
Størrelser: XS-6XL

Model 99045-4
Zip-in skaljakke unisex

SORT 
9000

AQUA
6050

LIME 
6020

RØD 
4000

NAVY
5000

WINE
2100



Alle Xplors jakker er imprægneret med 
Bionic Finish® Eco. Imprægneringen er 
vand- og smudsafvisende, og PFC-fri.
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Vand- og vindtætte unisex overtræksbukser 
med elastisk talje med snøre

Gennemgående lynlås i sidesøm for bedre 
ventilation, og så bukserne hurtigt kan tages 
af og på

Sikkerheds trykknap i talje til justering af 
vidde, lommer med lynlås, formskårne knæ

Refl ekspipings i sidesøm og på tværs af ben

Regulerbar benvidde og længde så bukserne 
kan afkortes

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t 
Størrelser: XS-6XL

Model 95541
Overtræksbukser unisex

SORT 
9000

RØD 
4000

NAVY 
5000
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Vand- og vindtætte unisex overtræksbukser 
med elastisk talje med snøre

Ekstra lang udgave af model 95541 i sort

Gennemgående lynlås i sidesøm med 
sikkerheds trykknap i talje, lommer med 
lynlås, formskårne knæ

Reflekspipings i sidesøm og på tværs af ben 
for øget synlighed

Regulerbar benvidde og længde så bukserne 
kan afkortes

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t 
Størrelser: XS-6XL

Model 95541-1
Overtræksbukser ekstra lang unisex

SORT 
9000
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Quiltet unisex jakke i slidstærk ripstop med 
quiltet fl eecefor samt udvendige refl ekser på 
front, ryg og ærmer 

Den vævede overfl ade gør at jakken afviser 
smuds og snavs samt ser præsentabel ud

Jakken er vindafvisende og indersiden i blød 
fl eece holder kroppen varm

Elastisk bund og ærmemanchet, 3 udvendige 
lynlåslommer og 1 indvendig lynlåslomme 

Jakken er designet, så den kan bruges som 
inderjakke i unisex zip-in skaljakkerne (99045-
4 og 40101-4)

Yderstof: 100 % polyester, mini ripstop 88 g
Inderfor (body): 100 % polyester fl eece 160 g/m2
Inderfor (ærmer): 100 % polyester taffeta
Padding: 100 % polyester
Størrelser: XS-6XL

Model 5100
Quiltet jakke unisex

SORT 
9000

RØD 
4000



Side 13Xplor – Innovative & Durable Workwear

Quiltet jakke tilpasset kvinder i slidstærk 
ripstop med quiltet fleecefor samt udvendige 
reflekser på front, ryg og ærmer
 
Den vævede overflade gør at jakken afviser 
smuds og snavs samt ser præsentabel ud

Jakken er vindafvisende og indersiden i blød 
fleece holder kroppen varm

Elastisk bund og ærmemanchet, 3 udvendige 
lynlåslommer og 1 indvendig lynlåslomme 

Jakken er designet, så den kan bruges som 
inderjakke i dame zip-in skaljakken (99044-4)

Yderstof: 100 % polyester, mini ripstop 88 g
Inderfor (body): 100 % polyester fleece 160 g/m2
Inderfor (ærmer): 100 % polyester taffeta
Padding: 100 % polyester
Størrelser: XS-6XL

Model 5200
Quiltet jakke dame

SORT 
9000

RØD 
4000
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Unisex fleecejakke i tyk antipilling fleece

Refleks trim på front, ærmer og bagstykke for 
øget synlighed

3 udvendige lynlåslommer, 1 indvendig

Forede raglanærmer for lettere og hurtigere 
påklædning

Elastiske manchetter og taljekant

Fleecejakken har gennemgående lynlås, 
den kan bruges separat og er designet så 
den passer som termofor i unisex zip-in 
skaljakkerne (99045-4 og 40101-4)

Fleece: 100 % polyester, 280 g/m2 antipilling
For: 100 % polyester taffeta i ærmet og i front
Størrelser: XS-6XL

Model 5300
Fleecejakke unisex

SORT 
9000

NAVY
5000
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Fleece damejakke med antipilling finish med 
forede ærmer og forstykke

Refleks trim på front, ærmer og bagstykke for 
øget synlighed

3 udvendige lommer med lynlås, 1 indvendig

Forede raglanærmer for lettere og hurtigere 
påklædning

Elastiske manchetter og taljekant

Fleecejakken har gennemgående lynlås, den 
kan bruges separat og er designet så den 
passer som termofor i dame zip-in skaljakken 
(99044-4)

Fleece: 100 % polyester, 280 g/m2 antipilling
For: 100 % polyester taffeta i ærmet og i front
Størrelser: XS-6XL

Model 5400
Fleecejakke dame

SORT 
9000

NAVY
5000
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Quiltet vest i slidstærk ripstop med vatteret 
fleecefor samt reflekspipings på front og ryg 
for øget synlighed

Den vævede overflade gør at vesten afviser 
smuds og snavs, samt ser præsentabel ud 

Vesten er vindafvisende og indersiden i blød 
fleece holder kroppen varm

Elastisk kant i bund og talje samt 3 udvendige 
lynlåslommer og 1 indvendig lynlåslomme

Vesten har lynlås i front og er designet så 
den kan bruges i unisex zip-in skaljakkerne 
(99045-4 og 40101-4)

Yderstof: 100 % polyester, mini ripstop 88 g
For (body): 100 % polyester fleece 160 g/m2
Padding: 100 % polyester
Størrelser: XS-6XL

Model 5900
Quiltet vest unisex

SORT 
9000
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Varme og vandtætte vinter overtræksbukser 
med vatteret for og elastisk talje med snøre

Reflekspipings i sidesøm og på tværs af 
ben samt reflekser på benene for øget 
trafiksikkerhed

Gennemgående lynlås i sidesøm, sikkerheds 
trykknap i talje til justering af vidde, lommer 
med lynlås, formskårne knæ

Regulerbar benvidde og længde så bukserne 
kan afkortes

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
For: 100 % polyester
Padding: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

Model 95555
Vinter overtræksbukser unisex

SORT 
9000
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Vandafvisende softshell jakke med inderside i 
børstet fleece 

Reflekser på bryst, front og ærmer for øget 
synlighed

3 udvendige lommer med lynlås og 1 
indvendig 

Elastisk manchet og kant i talje

Softshell jakken er ideel som overgangsjakke 
eller som termofor i unisex zip-in skaljakkerne 
(99045-4 og 40101-4)

Yderstof: 94 % polyester, 6 % elastan, 310 g/m2
Membran: TPU
Vandsøjletryk: 3.000 mm (metervare)
Åndbarhed: 3.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

Model 5500
Softshell jakke unisex

SORT 
9000



BÆREDYGTIG INNOVATION

DET ER VORES MÅLSÆTNING AT PÅVIRKE HELE 
VÆRDIKÆDEN OG VÆRE MED TIL AT FREMME MERE 
MILJØVENLIGE, CIRKULÆRE OG RESSOURCEEFFEKTIVE 
PRODUKTER.

I Xplor har vi særligt fokus på:

• Slidstærke produkter med lang holdbarhed
• Innovative designs for bedre genanvendelse af tekstiler ved afslutningen af 

produktets levetid
• Miljøvenlige materialer (ingen miljø- og sundhedsskadelige materialer)
• Ansvarlig produktion for medarbejdere såvel som miljøet
• Langvarige partnerskaber baseret på tillid og fair handel
• Vi bestræber os på konstant at være på forkant med lovgivning, branchenormer og 

innovative løsninger.
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SPECIAL DESIGN

Vi tilbyder design af 
specialmodeller tilpasset
brugerens funktion og 
virksomhedens profil. 

BEKLÆDNINGSKONCEPTER

I tæt samarbejde med 
kunden, designer og udvikler 
vi både enkeltstående 
produkter og komplette 
beklædningskoncepter.

SPECIAL PRODUKTION

Opstart af produktion starter 
ved 400 stk. Vi undersøger 
dog gerne mulighederne for 
produktion ved ethvert antal 
og opgave.

Specialmodeller & konceptudvikling



Der tilbydes fleksibel logopåtrykning 
og express-levering med 5 dages 
leveringstid.

Vi samarbejder med Europas førende 
logoproducenter og sørger for påsætning 
af logo på vores lagerartikler. 

Logoer føres i mange varianter og 
tilpasses det enkelte produkt. 

Ved specialproduktioner håndterer vi 
logopåsætning på produktionsstedet. 

Logo
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Forbedret skaljakke med tydelige brede 
reflekser for øget trafiksikkerhed og indvendig 
lynlås til fastgørelse af inderjakke

Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede 
sømme, tovejs lynlås under stormfald med 
vandfang og ventilation under armhule

Flere lynlåslommer, indvendige 
stormmanchetter og ekstra stor aftagelig 
hætte med plads til cykelhjelm 

Zip-in tilvalg: Quiltet jakke (5100), fleece 
(5300), softshell (5500) og quiltet vest (5900) 

Yderstof: 100% polyester, sildebens vævet 140 g/m2
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Vandsøjletryk: 15.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t
Tape: Fuldt tapede sømme
Størrelser: XS-6XL

Model 40101-4
Zip-in skaljakke m. reflekser unisex 

SORT 
9000

RØD 
4000
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Vind -og vandtætte overtræksbukser med 
reflekser på benene for øget trafiksikkerhed

Reflekspipings i sidesøm og på tværs af ben

Gennemgående lynlås i sidesøm for bedre 
ventilation og så bukserne hurtigt kan tages 
af og på

Elastisk talje med snøre, sikkerheds trykknap i 
talje, lommer med lynlås, formskårne knæ

Regulerbar benvidde og længde så bukserne 
kan afkortes

Yderstof: 100% polyester 140 g/m2
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Vandsøjletryk: 15.000 mm
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t
Tape: Fuldt tapede sømme
Størrelser: XS-6XL

Model 40102
Overtræksbukser m. reflekser unisex

SORT 
9000



Side 24Xplor – Innovative & Durable Workwear

Model 99190
Regnjakke unisex

Vind- og vandtæt regnjakke med store 
cargolommer med refl ekser samt refl eks på 
ryggen 

Unisex regnjakken har tovejs lynlås i front, 
store lynlås brystlommer samt krave med 
hætte

Ventilations pit på ryggen og i ærmegab

Justerbar ærmeafslutning

Indvendig side er hvid på lyse farver og sort 
på mørke

Yderstof: 50% polyester, 50% Pu 170 g/m2
Tape: Alle sømme er svejsede
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 500 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL NAVY

5000
RØD 
4000
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Vind- og vandtætte regnbukser med elastik 
og snøre i linningen

Unisex regnbukserne har justerbare 
benafslutning med åbning i siden

Refl ekser på benene

Indvendig side er hvid på lyse farver og sort 
på mørke

Pasformen er regular fi t

Yderstof: 50% polyester, 50% Pu 170 g/m2
Tape: Alle sømme er svejsede
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 500 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

Model 95190
Regnbukser unisex

NAVY
5000

RØD 
4000
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Skaljakke med quiltet for og pasform udviklet 
specielt til kvindelige former

Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede 
sømme, tovejs lynlås i front under storm 
overfald samt aftagelig og justerbar hætte

Jakken har fl ere lynlåslommer og er udstyret 
med tydelige refl ekser på både front, bag og 
ærmer for øget trafi ksikkerhed

Justerbar bund og ærme med indvendige 
elastiske manchetter

Yderstof: 100 % polyester, 160 g/m2
For: 100 % polyester
Padding: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

Model 99024
Urban jakke dame

NAVY
5000

SORT 
9000

BLÅ
5500
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Skaljakke med quiltet for til herrer

Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede 
sømme, tovejs lynlås i front under storm 
overfald samt integreret aftagelig og justerbar 
hætte

Jakken har fl ere lynlåslommer og er udstyret 
med tydelige refl ekser på både front, bag og 
ærmer for øget trafi ksikkerhed

Justerbar bund og ærme med indvendige 
elastiske manchetter

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
For: 100 % polyester
Padding: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-8XL

Model 99025
Urban jakke herre

NAVY
5000

SORT 
9000

BLÅ
5500



Side 28Xplor – Innovative & Durable Workwear

Model 99020
Urban sommerjakke dame

Sommerudgave af urban jakken til damer 
(model 99024), med eksakt samme udtryk 
men uden quiltet for

Det betyder at den ansatte kan optræde med 
samme profi l, uanset årstid

Vind- og vandtæt, åndbar og med fuldt 
tapede sømme, tovejs lynlås i front under 
storm overfald samt integreret aftagelig og 
justerbar hætte

Flere lynlåslommer, tydelige refl ekser på både 
front, bag og ærmer for øget trafi ksikkerhed

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

NAVY
5000

SORT 
9000
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Sommerudgave af urban jakken til herrer 
(model 99025), med eksakt samme udtryk 
men uden quiltet for

Det betyder at den ansatte kan optræde med 
samme profi l, uanset årstid

Vind- og vandtæt, åndbar og med fuldt 
tapede sømme, tovejs lynlås i front under 
storm overfald samt integreret aftagelig og 
justerbar hætte

Flere lynlåslommer, tydelige refl ekser på både 
front, bag og ærmer for øget trafi ksikkerhed

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk 10.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-8XL

Model 99021
Urban sommerjakke herre

NAVY
5000

SORT 
9000



Model 99055
Tech softshell jakke
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Tech softshell jakke med aftagelige ærmer

Vindtæt, vandafvisende til den lille byge, 
aftagelige skulderstropper og tovejs lynlås

Unik overflade med fleece på indersiden sikrer 
øget komfort og bedre temperaturregulering 
end en normal softshell

Reflekspipings på skulder og ærmer samt 
brystlommer med lynlås og ID-holder

Jakken er indfarvet specielt med høj 
lysægthed over for UV 

Softshell: 100 % polyester 320 g/m2
Membran: TPU
Vandsøjletryk: 3.000 mm
Åndbarhed: 3.000 g/m2/24t
Størrelser: XS-8XL

Model 99055
Tech softshell jakke 

NAVY
5000

SORT 
9000
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Luksus 3-parts dame tech frakke i let 
3-lagsmateriale med antikrøl effekt

Vind- og vandtæt med fuldt tapede sømme, 
trim i PU ved front og lommer

Store lynlåslommer og magnetiske 
trykknapper for hurtig lukning, stor aftagelig 
hætte med plads til fx opsat hår

Tilkøb: Dame termojakke m. Thinsulate® 
(5800) som inderjakke til brug på kolde dage

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
Inderfor: 100 % polyester
Inderjakke: 100 % nylon 40 g/m2
Padding: 100 % polyester
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 15.000 mm
Åndbarhed: 2.800 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

Model 99062
Tech frakke dame

SORT 
9000



Model 99062
Tech frakke dame
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Luksus 3-parts herre tech frakke i 
3-lagsmateriale med antikrøl effekt, aftagelig 
inderjakke med blød vatquilt og lynlåslommer

Vind- og vandtæt, fuldt tapede sømme, trim i 
PU ved front og lommer, aftagelig hætte

Store stiklommer, indvendig lynlåslomme, 
magnetiske trykknapper og easy grip lynlås, 
så lommer kan betjenes med handsker

Tilkøb: Thinsulate termojakke unisex (5700) 
passer som inderjakke til brug på kolde dage

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2
For: 100 % polyester
Inderjakke: 100 % nylon 40 g/m2
Padding: 100 % polyester
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 15.000 mm
Åndbarhed: 2.800 g/m2/24t
Størrelser: XS-6XL

Model 99063
Tech frakke herre

SORT 
9000
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Termojakke med lynlåslommer og kraftig 
Thinsulate® padding, som gør den specielt 
velegnet til vinterbrug

Pasformen er regular fi t

Modellen passer som varmende inderjakke i 
herre tech frakken (99063)

Yderstof: 100 % nylon 40 g/m2
For: 100 % nylon
Padding: Thinsulate 200 g/m2 i body, 
150 g/m2 i ærmer
Størrelser: XS-6XL

Model 5700
Termojakke m. Thinsulate® unisex

SORT 
9000
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Termojakke tilpasset kvinder med 
lynlåslommer og kraftig Thinsulate® padding, 
som gør den specielt velegnet til vinterbrug

Pasformen er regular fi t

Modellen passer som varmende inderjakke i 
dame tech frakken (99062)

Yderstof: 100 % Nylon 40 g/m2
For: 100 % nylon
Padding: Thinsulate 200 g/m2 i body, 
150 g/m2 i ærmer
Størrelser: XS-6XL

Model 5800
Termojakke m. Thinsulate® dame

SORT 
9000



Xplor udvikler 
og producerer 

arbejdsbeklædning 
og uniformering med 
fokus på sektorernes 
kravspecifikationer.

• LANDMÅLERE
• PILOTER

• ANLÆGSGARTNERE
• HJEMMEHJÆLPERE

• SIKKERHEDSVAGTER
• EJENDOMSMÆGLERE

• RECEPTIONISTER
• STEWARDESSER

• BEDEMÆND
• TAXACHAUFFØRER



Model 99058
Limo quiltet jakke
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Let dame skaljakke med tone-i-tone refl eks i 
front og bag

Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede 
sømme, vind- og vandfang over tovejs lynlås

Justerbar aftagelig stormhætte, indvendige 
elastiske manchetter i ærmer, snøre med 
snorstoppere i bund

Udvendige lommer med lynlås, indvendig 
lomme

Pasformen er slim cut og trekvart længde

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2, strukturvævet
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Åndbarhed: 10.000 g/m2/24t 
Størrelser: XS-6XL

Model 99064
Skaljakke dame

NAVY
5000

SORT 
9000
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Let unisex skaljakke med tone-i-tone refl eks i 
front og bag

Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede 
sømme, vind- og vandfang over tovejs lynlås

Justerbar aftagelig stormhætte, indvendige 
elastiske manchetter i ærmer

Udvendige stiklommer, napoleonslomme med 
lynlås, indvendig lomme 

Slim cut model med forlænget bagstykke

Yderstof: 100 % polyester 160 g/m2, strukturvævet
For: 100 % polyester
Membran: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 20.000 mm
Åndbarhed: 10.000 g/m2/24t 
Størrelser: XS-6XL

Model 99065
Skaljakke unisex

NAVY
5000

SORT 
9000
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Flot quiltet jakke i smudsafvisende materiale 
specielt udviklet til chauffører 

Jakken har aftagelige skulderstropper som 
kan integreres helt

Knap på skulder kan fjernes, hvis modellen 
ønskes uden skulderstropper

Lynlåslommer på fronten og indvendig 
brystlomme med lynlås

Let vattering og vandskyende overfl ade

Regulering på bagstykke

Yderstof: 100 % polyester 65 g/m2, akrylbelægning
For: 100 % polyester
Padding: 100 % polyester
Størrelser: XS-6XL

Model 99058
Limo quiltet jakke

SORT 
9000
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Amerikansk inspireret konsulentjakke i 
klassisk snit lavet i en ekstra slidstærk 
metervare

Slidstærk, vind- og vandtæt, fuldt tapede 
sømme, lynlåslommer under klapper og store 
indvendige lommer

Tone-i-tone refl ekser på ærmer og ryg

Quiltet for med let vattering 

Overfl aden er smuds- og vandafvisende

Yderstof: 100 % nylon 190 g/m2
For: 100 % polyester 
Padding: 100 % polyester
Coating: Pu
Tape: Fuldt tapede sømme
Vandsøjletryk: 5.000 mm
Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t 
Størrelser: XS-6XL

Model 99060
Coach jakke

NAVY 
5000

SORT 
9000
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Isolerende og tætsiddende unisex 
letvægtsjakke i slidstærk metervare og med 
quiltet for- og bagstykke

Svedtransporterende og åndbart tricot stof i 
sidestykker og på ærmer med børstet varm 
inderside

Tone-i-tone refl ekser foran ved lommer samt 
bag ved krave

Lynlås foran samt sidelommer med lynlås

Jakken er ideel som mellemlag, den er 
isolerende, let og fylder minimalt

Yderstof (body): 100 % polyamid
Tricot-ærmer: 100 % polyester
Padding: 100 % polyester
Størrelser: XS-6XL

Model 99070
Termojakke unisex

SORT 
9000



Et omfattende 
lagerprogram i alle modeller 

fra størrelse XS-6XL muliggør 
dag til dag-levering.
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Xplor termoundertøj er udviklet med fokus 
på dem, som synes at uld kradser, men 
som fortsat ønsker uldens isolerende og 
svedtransporterende effekt.

Kombinationen af de forskellige fi bre giver et 
holdbart termo-produkt, som holder kroppen 
varm og tør, når vejret bider fra sig.

Termoundertøj

Yderstof: 
45 % bomuld
30 % polyakryl
14 % uld
11 % polyamid

Størrelser: 
Xplor termoundertøj fås i størrelserne XS-6XL
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Model 603
Termoundertrøje 
m. høj hals

Model 601
Termounderbukser 
herre
Lange termounderbukser til herrer
Slidstærke, vaskeriegnede og med 
bomuldsinderside 
Godt supplement til arbejdstøj på de kolde 
dage for mere stabil kropstemperatur

Termoundertrøje med høj hals og lynlås
Dobbelt manchet med hul til tommeltot
Slidstærk, vaskeriegnet og med 
bomuldsinderside
Godt inderlag for at opnå ekstra varme og 
komfort på kølige dage
Rullekrave holder halsen varm, og lynlåsen 
gør det let at temperaturregulere løbende

Model 602
Termoundertrøje 
m. rund hals

Model 600
Termounderbukser
unisex
Lange unisex termounderbukser
Slidstærke, vaskeriegnede og med 
bomuldsinderside
Godt supplement til arbejdstøj på de kolde 
dage for mere stabil kropstemperatur

Unisex termoundertrøje med rund hals 
Dobbelt manchet med hul til tommeltot
Slidstærk, vaskeriegnet og med 
bomuldsinderside
Godt inderlag for at opnå ekstra varme og 
komfort på kølige dage
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Model 502 Dri-release® Heavy arbejdsstrømper
Kraftig arbejdsstrømpe med dri-release funktion og forstærket hæl og tå
Dri-release funktionen sikrer tørre og varme fødder, og mindsker risiko for vabler

85 % dri-release, 7 % lycra, 4 % polyamid, 4 % elastan

Model 500 Uldfrotté arbejdsstrømper
Kraftig uldfrotté arbejdsstrømpe med ekstra tyk sål, hæl og tå
Det høje indhold af uld sikrer tørre og varme fødder i al slags vejr
Velegnet til arbejde i koldt klima

64 % merinould, 32 % polyamid, 4 % elastan

Model 501 Dri-release® Light arbejdsstrømper
Let arbejdsstrømpe med dri-release funktion og forstærket hæl og tå
Dri-release funktionen sikrer tørre og varme fødder, og mindsker risiko for vabler

73 % dri-release, 18 % lycra, 5 % polyamid, 4 % elastan



Side 49Xplor – Innovative & Durable Workwear

Model 503 Arbejdsstrømper m. kort skaft
Slidstærk arbejdsstrømpe med kort skaft, forstærket hæl og tå samt med komfort sål

39 % polypropylen, 24 % acryl, 24 % merinould, 11 % polyamid,  1 % lycra, 1 % elastan

Model 505 Business strømper 
Tynd klassisk bomulds business strømpe

75% bomuld, 23% polyamid, 2% elastan

Ønskes logo indvævet i strømperne: Min. 500 stk./1oo pr. str.



https://xplor.dk/


Den rigtige 
arbejdsbeklædning er vigtig 

for en god arbejdsdag.

Vores mission er at lave 
professionel og bæredygtig 

arbejdsbeklædning, 
der matcher enhver 

arbejdssituation.



Xplor ApS
Tåstrupvej 7
DK-4370 St. Merløse

+45 70 20 03 99
xplor@xplor.dk
www.xplor.dk

https://xplor.dk



