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W O R K W E A R Innovative & Durable Workwear
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XPLOR WORKWEAR

SEKTORERNES KRAVSPECIFIKATIONER
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.

LAGERPROGRAM MED 
SUPPLERINGSGARANTI
Lagerprogrammet sikrer dag til dag-levering, 
og der gives 5 års suppleringsgaranti på 
hovedparten af sortimentet (se under de enkelte 
produkter). På den måde kan virksomhederne 
supplere og beholde den samme arbejdsuniform 
mange år frem.

SPECIALPRODUKTION
I tæt samarbejde med kunden, designer og 
udvikler vi både enkeltstående produkter og 
komplette beklædningskoncepter. Opstart af 
produktion ved 400 stk.

LOGOPÅSÆTNING
Der tilbydes fleksibel logopåtrykning og ekspres 
levering med 5 dages leveringstid.

Xplor udvikler og producerer arbejdsbeklædning og 
uniformering af højeste kvalitet

SLIDSTÆRKT DESIGN 
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 
gennem alle årene.

ANSVARLIG PRODUKTION
Det er vores målsætning at fremme mere 
miljøvenlige, cirkulære og ressourceeffektive 
produkter. 

Xplor er bluesign® system partner. 
Partnerskabet er et vigtigt led i vores arbejde for  
at sikre ansvarlighed og transparens i hele 
værdikæden.

CERTIFICERET
Alle vores produkter opfylder som mindstekrav 
OEKO-TEX® på materialevalg, og størstedelen af 
de færdige produkter er certificeret  
STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

PASFORM I ALLE STØRRELSER 
Et omfattende lagerprogram fra størrelse  
XS-6XL, nogle modeller fra XXS-8XL, sikrer, at 
samtlige medarbejdere kan klædes pænt på  
- uanset størrelse.

VASKERIEGNET
Størstedelen af sortimentet er godkendt af 
vaskeriindustrien til leje- og vaskeordning.
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MONO

Slidstærk serie i genanvendte  
materialer

Mono-serien består af overtøj produceret i slidstærk og 
genanvendt polyester, der giver optimal vejrbeskyttelse 
og komfort. 

CIRKULÆRT DESIGN
Serien er designet til at indgå i den cirkulære 
tekstilindustri, hvor produktet ved endt levetid  
skal kunne videreforarbejdes til genanvendelse. 
Produkterne er lavet i 100 % genanvendt polyester  
i både membran og yderstof, så produktet kan 
genanvendes. 

For at øge genanvendelsesgraden har vi begrænset 
antallet af materialetyper. Metaldele er fjernet fra bl.a. 
trykknapper og snorstoppere. Snørehuller, der normalt 
indeholder metal, er erstattet med et syet snørehul. 

Reflekser, som er nødvendige for at opfylde krav om 
trafiksikkerhed, er også placeret, så de let kan adskilles, 
når produktet er udtjent.

CERTIFICEREDE MATERIALER
Den genanvendte polyester i yderstof og membran 
er GRS-certificeret. Global Recycled Standard er en 
international certificeringsordning for produkter i 
genanvendte materialer. Standarden stiller krav til 
dokumenteret sporing af det genanvendte indhold i hele 
kæden, samt omfatter krav til kemikaliehåndtering og 
de sociale og miljømæssige forhold, som produkterne 
produceres under.  
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MONO

FORBEDRET SLIDSTYRKE OG HOLDBARHED
Serien er også kendetegnet ved høj riv- og slidstyrke, 
og produkterne er Martindale-testet med op til 20.000 
cyklusser. 

Fokus for designet har været at forlænge produkternes 
levetid samtidig med at optimere komfort og 
funktionalitet.

MINDRE RESSOURCEFORBRUG
Materialeforbruget er nedsat med 15-26 % i forhold til 
gængse modeller, hvilket betyder, at produkterne i serien 
kræver færre ressourcer at producere og udleder mindre 
CO2. 

Grundet den lavere vægt reduceres vaskeri-
omkostningerne tilsvarende.

OPTIMAL VEJRBESKYTTELSE
Med Mono-serien er medarbejderne sikret mod vind 
og vejr året rundt. Produkterne er vind- og vandtætte, 
åndbare med fuldt tapede sømme, og har vandafvisende 
overflade.

ØGET TRAFIKSIKKERHED
Reflekserne er placeret optimalt i forhold til 
færdselsreglerne for cyklister og fodgængere.  
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ZIP-IN FUNKTION
Jakkerne har lynlåse i matchende længder, der 
passer på tværs af Xplors øvrige sortiment.
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Funktionalitet og design

Mono jakkerne er udviklet med fokus på genanvendelighed, 
trafiksikkerhed og optimal vejrbeskyttelse.

AFTAGELIG           
HÆTTE
Hætten kan gemmes væk 
i kraven og integreres i 
kravens forkant. 

 TRAFIKSIKRE 
REFLEKSER

På manchet,  
lynlås, højre forstykke 
og venstre bagstykke 

ved søm.

BÆRESTYKKE

 Plads til logo og med 
indvendig ID-strop.

BEDRE PASFORM
 Formskårne 

raglanærmer, 
indvendig justerbar 

talje, justerbar bund.

OVERDÆKKEDE 
LYNLÅSLOMMER

Easy-grip lynlåse 
og brystlomme i 
vandtæt materiale.

VENTILATION 
Lynlås med net under 
armhule.

TOVEJS LYNLÅS 
MED REFLEKS
Chin protect på top 
af lynlås.

INGEN 
METALDELE
Justerbar krave 

og bund med 
snorstoppere uden 

metaldele.

LOGOPÅSÆTNING
Indvendig lynlås til fleksibel 

påsætning af logo.

VANDSTOPPER 
Indvendig 
vandstopper forhindrer 
vandoptrængning.



Side 10

Mono skaljakker

Slidstærke skaljakker i genanvendt materiale. Jakkerne er vind- og 
vandtætte, åndbare, vandafvisende og med fuldt tapede sømme.

MONO PARKA SKALJAKKE DAME
Parka skaljakke til kvinder med et 
feminint snit, og en længde der går til 
midt på lårene. Det giver ekstra god 
beskyttelse mod vind og vejr. 

Zip-In inderjakker: 
Pile jakke, model 4800 
Quiltet jakke, model 5200
Fleecejakke, model 5400 
(Tilkøb)

Mono parka skaljakke dame
Model 99084 | XXS-6XL | Damepasform

navy
5000

Yderstof: 100 % genanvendt polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór: 100 % polyester | Membran: 100 % genanvendt polyester   
GRS-certificeret polyester | Søm: Fuldt tapet | Vandsøjletryk: 15.000 mm  
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 5 / 5  
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

https://xplor.dk/shop/mono-parka-skaljakke-dame-99084/
https://xplor.dk/shop/mono-parka-skaljakke-dame-99084/
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MONO SKALJAKKE UNISEX
Skaljakke til mænd og kvinder med en 
længde, der dækker hoften og beskytter 
mod vandoptrængning. 

Zip-In inderjakker: 
Pile jakke, model 4900 
Quiltet jakke, model 5100 
Fleecejakke model 5300 
Softshell jakke, model 5500 
Quiltet vest, model 5900 
(Tilkøb)

Mono skaljakke unisex
Model 99081 | XXS-8XL | Slim fit

navy
5000

Yderstof: 100 % genanvendt polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór: 100 % polyester | Membran: 100 % genanvendt polyester  
GRS-certificeret polyester | Søm: Fuldt tapet | Vandsøjletryk: 15.000 mm  
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 5 / 5  
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

https://xplor.dk/shop/mono-skaljakke-unisex-99081/
https://xplor.dk/shop/mono-skaljakke-unisex-99081/
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Mono skalbukser ekstra lang unisex
Model 95580-1 | XXS-8XL | Slim fit 

navy
5000

Mono skalbukser unisex
Model 95580 | XXS-8XL | Slim fit 

navy
5000

Mono skalbukser

Bukserne fås med normal og ekstra lang benlængde. 
Begge modeller har justerbar længde, så bukserne kan afkortes.

Yderstof: 100 % genanvendt polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór: 100 % polyester | Membran: 100 % genanvendt polyester   
GRS-certificeret polyester | Søm: Fuldt tapet | Vandsøjletryk: 15.000 mm  
Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 5 / 5  
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

https://xplor.dk/shop/mono-skalbukser-ekstra-lang-unisex-95580-1/
https://xplor.dk/shop/mono-skalbukser-unisex-95580/
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TOVEJS LYNLÅS
 Tovejs lynlås 

for hurtig af- og 
påklædning.

BEDRE PASFORM 
Slim fit med smallere 
lår og benvidde 
samt formskårne 
knæ.

JUSTERBAR 
LÆNGDE 

Bukserne kan afkortes 
5 cm uden at ændre på 

lynlåsens længde.

INGEN METALDELE 
Elastisk og regulerbar 
talje med snor og 
snorstoppere uden 
metaldele.

REFLEKSPANEL
Refleks på panel  
over lynlås.

TRAFIKSIKRE 
REFLEKSER 
Refleks på højre 
forstykke og venstre 
bagstykke ved søm.

OVERDÆKKEDE 
LYNLÅSLOMMER
Easy-grip på lynlåse.

Funktionalitet og design

Mono bukserne har smallere fit og forbedret pasform. Reflekser er 
strategisk placeret i forhold til trafiksikkerhed.



Side 14

Xplor er førende leverandør af 
overtøj til de danske kommuner

Xplor leverer et omfattende program af overtøj til den 
offentlige sektor.

Produkterne er udviklet med en helhedsorienteret tilgang, 
der både inkluderer miljøvenlige materialer og rentabilitet 
gennem øget holdbarhed og ressourcebesparelser.

Et stort markedskendskab sikrer, at hver 
beklædningsgenstand matcher personalegruppens 
daglige arbejdsfunktioner.

Der er stor variation i behovene på tværs af den offentlige 
sektors fag- og personalegrupper: fra kommunale 
parkeringsvagter og rådhusbetjente, ældrepleje og 
børnepasning, til gartnere og andet teknisk personale.

Til faggrupper som hjemmeplejen, der i dag cykler 
mellem afdelinger, og der udviklet overtøj specifikt til det 
cyklende personale. Der er gjort plads til cykelhjelmen 
under hætten, ærmelængden er tilpasset, til når man 
sidder udstrakt på cyklen, justeringsmuligheder ved 
manchetter på ærmer og ben for bedre komfort, og lynlås 
til ventilation.

LEVERANDØR 
TIL DET 
OFFENTLIGE 
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Xplor anvender BIONIC-FINISH®ECO. 
Imprægneringen er vand- og smudsafvisende, 
og fri for fluorstoffer.
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AFTAGELIG 
HÆTTE
Stor og aftagelig 
hætte med plads 
til cykelhjelm.

TOVEJS LYNLÅS
Tovejs lynlås 
i front under 

stormoverfald med 
vandfang.

CYKELVENLIG
Længde og vidde på 
jakken gør den særlig 
velegnet til cyklende 
personale.

JUSTERBAR
Justerbar talje og 
bund.

REFLEKSER 
Reflekser på både 
front, bag og 
ærmer for øget 
trafiksikkerhed.

MANCHET 
Justerbare ærmer 

med indvendige 
stormmanchetter.

ZIP-IN 
FUNKTION
Ekstra lynlåse 

til at ilyne en løs 
inderjakke.

FLERE 
LYNLÅSLOMMER

Lynlåslommer med 
nøglestrop samt  

indvendig lomme 
med lynlås.

LOGOPÅSÆTNING
Indvendig lynlås til fleksibel 

påsætning af logo.

Funktionalitet og design

Care skaljakkerne er udviklet til bl.a. cyklende personale i den 
offentlige sektor og deres daglige arbejdsfunktioner. 
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Yderstof: 100 % polyester  | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór: 100 % polyester | Membran: PU | Søm: Fuldt tapet  
Vandsøjletryk: 20.000 mm | Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 4 / 5 
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Care skaljakker  

Vandtætte, vindtætte og åndbare skaljakker med fuldt tapede 
sømme. Med et stort udvalg af farver er Care skaljakken den af Xplors 
skaljakker, der giver flest kombinationsmuligheder.

DETALJER

Unisexmodellen passer til: 
Pile jakke, model 4900  
Quiltet jakke, model 5100 
Fleecejakke, model 5300 
Softshell jakke, model 5500 
Quiltet vest, model 5900

Damemodellen passer til:  
Pile jakke, model 4800 
Quiltet Jakke, model 5200 
Fleecejakke, model 5400
(Tilkøb)

Care skaljakke dame
Model 99044-4 | XS-6XL | Damepasform

navy
5000

black
9000

red
4000

aqua
6050

lime
6020

Care skaljakke unisex
Model 99045-4 | XS-6XL | Regular fit 

navy
5000

black
9000

red
4000

aqua
6050

lime
6020

wine
2100

https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-dame-99044-4/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-unisex-99045-4/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-dame-99044-4/
https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-unisex-99045-4/
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Overtræksbukser 

Vandtætte, vindtætte og åndbare overtræksbukser med fuldt tapede 
sømme, gennemgående lynlås og refleksdetaljer. Bukserne fås med 
normal og ekstra lang benlængde. 

DETALJER
Bukserne fås med 
almindelig og ekstra lang 
benlængde 

Elastisk talje og snøre 
samt sikkerhedstrykknap 
i talje

Gennemgående lynlås i 
sidesøm

Lommer med lynlås

Formskårne knæ

Reflekspipings i sidesøm 
og på tværs af ben

Regulerbar benvidde- og 
længde

Justerbar benlængde så 
bukserne kan afkortes

Yderstof: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór: 100 % polyester | Membran: PU | Søm: Fuldt tapet 
Vandsøjletryk: 20.000 mm | Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 4 / 5 
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Overtræksbukser ekstra lang unisex
Model 95541-1 | XS-6XL | Regular fit 

navy
5000

black
9000

Overtræksbukser unisex
Model 95541 | XS-6XL | Regular fit 

navy
5000

black
9000

red
4000

https://xplor.dk/shop/overtraeksbukser-ekstra-lang-unisex-95541-1/
https://xplor.dk/shop/overtraeksbukser-unisex-95541/
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Bliv set i mørket

Mono reflekshætte til model 99084 
Model 9180 | XXS-6XL

Mono reflekshætte til model 99081
Model 9181 | XXS-8XL

Kvalitet: 100 % polyester, PU refleks belægning, 

OEKO-TEX® certificeret metervare

Reflekshætte til model 99044-4 
Model 944 | XS-6XL

Reflekshætte til model 99045-4 
Model 945 | XS-6XL

Kvalitet: 100 % polyester, PU refleks belægning

OEKO-TEX® certificeret metervare

Mono Hi-Vis hætte til model 99084 
Model 9280 | XXS-6XL

Mono Hi-Vis hætte til model 99081
Model 9281 | XXS-8XL

Kvalitet: 100 % polyester, PU belægning, 

OEKO-TEX® certificeret metervare

https://xplor.dk/shop/mono-refleks-haette-dame-9180/
https://xplor.dk/shop/mono-refleks-haette-unisex-9181/
https://xplor.dk/shop/reflekshaette-dame-944/
https://xplor.dk/shop/reflekshaette-unisex-945/
https://xplor.dk/shop/mono-hi-vis-yellow-hood-dame-9280/
https://xplor.dk/shop/mono-hi-vis-yellow-hood-unisex-9281/
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INDERJAKKER
 
Kompatible inder- og yderjakker giver rig 
mulighed for at sammensætte en 3-i-1 jakke 
efter kundens ønske og behov

Xplor tilbyder inderjakker med lynlås i quilt, fleece, softshell og pile, der 
i sig selv er varme og isolerende. Samtidig er de konstrueret, så de kan 
lynes ind i et udvalg af Xplors skaljakker. Zip-In funktionen giver mange 
kombinationsmuligheder, så medarbejderne får en jakke, der passer til vejr og 
arbejdssituation. 

111098

4321
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1. Softshell jakke unisex, sort, model 5500
2. Fleecejakke unisex, sort, model 5300
3. Fleecejakke unisex, navy, model 5300
4. Pile jakke unisex, sort, model 4900
5. Quiltet jakke unisex, sort, model 5100
6. Quiltet jakke unisex, rød, model 5100 
7. Quiltet vest unisex, sort, model 5900

8. Fleecejakke dame, sort, model 5400
9. Fleecejakke dame, navy, model 5400
10. Pile jakke dame, sort, model 4800
11. Quiltet jakke dame, sort, model 5200
12. Quiltet jakke dame, rød, model 5200

UNISEXMODELLER DAMEMODELLER

12

765
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Quiltede jakker og vest

Quiltede jakker og vest i slidstærk ripstop med vatteret fleecefór og en 
vævet, smudsafvisende overflade. 

DETALJER
Vindafvisende og varm med 
inderside i blød fleece

Reflekstrim på front, ærmer 
og bagstykke

Flere lynlåslommer 

Elastiske ærmer og 
taljekant

Unisexmodellerne kan lynes 
ind i skaljakkerne:  
model 99045-4, 40101-4 
og 99081

Damemodellen kan lynes 
ind i skaljakkerne:  
model 99044-4 og 99084

Quiltet jakke dame
Model 5200 | XS-6XL | Damepasform

black
5000

red
4000

https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-dame-5200/
https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-dame-5200/
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Yderstof: 100 % polyester, mini ripstop | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór body: 100 % polyester fleece | Fór ærmer: 100 % polyester taffeta  
Padding: 100 % polyester | Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Quiltet jakke unisex
Model 5100 | XS-6XL | Regular fit 

black
5000

red
4000

Quiltet vest unisex
Model 5900 | XS-6XL | Regular fit 

black
9000

https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-unisex-5100/
https://xplor.dk/shop/quiltet-vest-unisex-5900/
https://xplor.dk/shop/quiltet-jakke-unisex-5100/
https://xplor.dk/shop/quiltet-vest-unisex-5900/
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Fleecejakker

Fleecejakker i tyk anti-pilling fleece, så jakkerne ikke fnulrer over tid, 
og med forede raglanærmer for lettere af- og påklædning. 

Yderstof: 100 % polyester, anti-pilling  
Fór: 100 % polyester taffeta i ærme og front 
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Fleecejakke unisex
Model 5300 | XS-6XL | Regular fit 

navy
5000

black
9000

Fleecejakke dame
Model 5400 | XS-6XL | Damepasform

navy
5000

black
9000

https://xplor.dk/shop/fleecejakke-unisex-5300/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-dame-5400/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-unisex-5300/
https://xplor.dk/shop/fleecejakke-dame-5400/
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DETALJER
Forede raglanærmer

Reflekstrim på front, ærmer 
og bagstykke

Flere lynlåslommer

Elastiske ærmer og taljekant

Damemodellen kan lynes ind 
i skaljakkerne: 
model 99044-4 og 99084 

Unisexmodellen kan lynes ind 
i skaljakkerne:  
model 99045-4, 40101-4 og 
99081
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Softshell jakke

Vandafvisende softshell jakke med inderside i børstet fleece.  
Ideel som overgangsjakke eller som termofór i en skaljakke.

Softshell: 94 % polyester, 6 % elastan  
Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)   
Membran: TPU | Vandsøjletryk: 3.000 mm 
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

DETALJER
Reflekstrim på front, ærmer og 
bagstykke

Flere lynlåslommer 

Elastiske ærmer og taljekant

Jakken kan lynes ind i unisex 
skaljakkerne:  
model 99045-4, 40101-4 og 
99081

Softshell jakke unisex
Model 5500 | XS-6XL | Regular fit 

black
9000

https://xplor.dk/shop/softshell-jakke-unisex-5500/
https://xplor.dk/shop/softshell-jakke-unisex-5500/
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Pile jakker

Blød og varm pile i genanvendt og OEKO-TEX® certificeret metervare.  
Et godt alternativ til fleece eller quilt, når vejret bliver koldt.

Pile: 100 % polyester | Metervare: Genanvendt polyester,  
GRS-certificeret, OEKO-TEX® certificeret metervare 
Suppleringsgaranti 

Pile jakke dame
Model 4800 | XXS-6XL | Regular fit 

black
9000

Pile jakke unisex
Model 4900 | XXS-8XL | Regular fit

black
9000

https://xplor.dk/shop/pile-jakke-unisex-4900/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-dame-4800/
https://xplor.dk/shop/pile-jakke-unisex-4900/
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DETALJER
Forlænget ryglængde og 
strækbart fór, der sikrer god 
bevægelighed

Lange ærmer med elastisk 
kant

Lommer med lynlås 

Vævet brystlomme med 
plads til logo 

Damemodellen kan lynes ind 
i skaljakkerne:  
model 99044-4 og 99084 

Unisexmodellen kan lynes ind 
i skaljakkerne:  
model 99045-4, 40101-4 og 
99081
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Vinter overtræksbukser

Overtræksbukser med vatteret fór og brede reflekser. Vind- og 
vandtæt, åndbar, fuldt tapede sømme og med vandafvisende 
overflade. Perfekt til de kolde og mørke arbejdsdage. 

DETALJER
Elastisk talje og snøre samt 
sikkerhedstrykknap i talje

Gennemgående lynlås i 
sidesøm, lommer med lynlås, 
formskårne knæ

Reflekspipings i sidesøm og 
på tværs af ben samt ekstra 
tydelig refleks på underben 
både for og bag

Regulerbar benvidde- og 
længde 

Benlængden kan afkortes

Yderstof: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR) 
Fór: 100 % polyester | Padding: 100 % polyester | Membran: PU | Søm: Fuldt tapet 
Vandsøjletryk: 20.000 mm | Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 5 / 5
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Vinter overtræksbukser unisex
Model 95555 | XS-6XL | Slim fit 

navy
5000

black
9000

https://xplor.dk/shop/vinter-overtraeksbukser-unisex-95555/
https://xplor.dk/shop/vinter-overtraeksbukser-unisex-95555/
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Tech overtræksbukser

Overtræksbukser i et forbedret materiale og med brede reflekser 
for øget trafiksikkerhed. Vind- og vandtætte, åndbare, fuldt tapede 
sømme og med vandafvisende overflade. 

Yderstof: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór: 100 % polyester | Membran: PU | Søm: Fuldt tapet  
Vandsøjletryk: 15.000 mm | Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t  | Vindbeskyttelse: 5 / 5  
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

DETALJER
Elastisk talje og snøre samt 
sikkerhedstrykknap i talje

Gennemgående lynlås i 
sidesøm, lommer med lynlås, 
formskårne knæ

Reflekspipings i sidesøm og 
på tværs af ben samt ekstra 
tydelig refleks på underben 
både for og bag

Regulerbar benvidde- og 
længde 

Benlængden kan afkortes

Tech overtræksbukser unisex
Model 40102 | XS-6XL | Slim fit 

black
9000

https://xplor.dk/shop/overtraeksbukser-reflekser-unisex-40102/
https://xplor.dk/shop/overtraeksbukser-reflekser-unisex-40102/
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Tech skaljakke

Skaljakke i et forbedret materiale med brede reflekser for øget 
trafiksikkerhed. Vind- og vandtæt, åndbar, fuldt tapede sømme og 
med vandafvisende overflade. 

DETALJER
Lynlås til fastgørelse af indvendig 
jakke, hvilket gør den ideel som 
3-i-1 jakke

Forbedret pasform for øget 
bevægelighed 

Stor aftagelig hætte med plads til 
hjelm

Tovejs lynlås under stormfald med 
vandfang 

Ventilation under armhule

Flere lynlåslommer, indvendige 
stormmanchetter 

Zip-In inderjakker:
Pile jakke, model 4900 
Quiltet jakke, model 5100
Fleecejakke, model 5300 
Softshell jakke, model 5500 
Quiltet vest, model 5900 
(Tilkøb)

Yderstof: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)  
Fór: 100 % polyester | Membran: PU | Søm: Fuldt tapet  
Vandsøjletryk: 15.000 mm | Åndbarhed: 8.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 5 / 5  
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Skaljakke vist med quiltet inderjakke

Tech skaljakke unisex
Model 40101-4 | XS-6XL | Regular fit 

black
5000

red
4000

https://xplor.dk/shop/zip-in-skaljakke-reflekser-unisex-40101-4/
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Regntøj

Regntøj med reflekser i høj kvalitet til kraftig og vedvarende regn. 
Regntøjet har et stilrent design og er lavet i et let og smidigt materiale, der 
giver god bevægelighed og beskyttelse mod vind og vejr.  OEKO-TEX® 
certificeret metervare. 

DETALJER
Tovejs lynlås i front, store brystlommer med lynlås, krave med hætte, 
ventilation på ryggen og i ærmegab, justerbar ærmeafslutning

Regnfrakken går ned midt på lårene, så den er velegnet til f.eks. at cykle i

Regnfrakke unisex
Model 99190 | XS-6XL | Regular fit 

navy
5000

red
4000

https://xplor.dk/shop/regnjakke-unisex-99190/
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Yderstof: 50 % polyester, 50 % PU | Fór: 100 % polyester 
Metervare: OEKO-TEX® certificeret
Membran: PU Coating Face | Søm: Svejsede sømme
Vandsøjletryk: 10.000 mm | Åndbarhed: 500 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 4 / 5
Vaskeriegnet

DETALJER
Elastik og snøretræk i linningen

Justerbar benafslutning med 
åbning i siden med overfald 
over lynlås og velcro-stropper 
ved anklerne

Reflekser på benene

Regnbukser unisex
Model 95190 | XS-6XL | Regular fit 

navy
5000

red
4000

https://xplor.dk/shop/regnbukser-unisex-95190/
https://xplor.dk/shop/regnbukser-unisex-95190/
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Tech Softshell

Vindtæt og vandafvisende til den lette byge. Fleece på indersiden 
sikrer øget komfort og bedre temperaturregulering end en normal 
softshell. Jakken er indfarvet med høj lysægthed.

DETALJER
Aftagelige ærmer og 
skulderstropper

Lommer med lynlås

Brystlommer med lynlås og 
ID-holder

Reflekspipings på skuldre og 
ærmer

Softshell: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR)   
Membran: Lamineret TPU | Vandsøjletryk: 3.000 mm | Åndbarhed: 3.000 g/m2/24t  
Vindbeskyttelse: 4 / 5 | Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Tech softshell jakke
Model 99055 | XS-8XL | Slim fit 

navy
5000

black
9000

https://xplor.dk/shop/tech-softshell-jakke-99055/
https://xplor.dk/shop/tech-softshell-jakke-99055/
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Letvægtsjakke

Tætsiddende letvægtsjakke i slidstærk metervare. Jakken er ideel som 
mellemlag, da den er isolerende, let og fylder minimalt.

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

Tone-i-tone reflekser foran ved 
lommer og bag ved krave 

Quiltet for- og bagstykke 

Sidelommer med lynlås 

Yderstof body: 100 % polyamid | Padding: 100% polyester 
Ærmer: 100 % polyester (tricot) 
Vaskeriegnet

Termojakke unisex
Model 99070 | XS-6XL | Slim fit 

black
9000

https://xplor.dk/shop/termojakke-unisex-99070/
https://xplor.dk/shop/termojakke-unisex-99070/
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Klassiske skaljakker

Lette skaljakker i slim fit pasform. Jakkerne er vind- og vandtætte, 
åndbare, vandafvisende og med fuldt tapede sømme.

Yderstof: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR) | Metervare: OEKO-TEX® certificeret 
Fór: 100 % polyester | Membran: PU | Søm: Fuldt tapet 
Vandsøjletryk: 20.000 mm | Åndbarhed: 10.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 4 / 5 
Vaskeriegnet

DETALJER 
Tone-i-tone reflekser

Vind- og vandfang over 
tovejs lynlås

Justerbar aftagelig 
stormhætte

Flere lommer med lynlås

Indvendige elastiske 
manchetter

Snøre med snorstoppere i 
bund 

Unisexmodel med forlænget 
bagstykke og damemodel 
med trekvart længde

Skaljakke unisex
Model 99065 | XS-6XL | Slim fit 

navy
5000

black
9000

Skaljakke dame
Model 99064 | XS-6XL | Slim fit 

navy
5000

black
9000

https://xplor.dk/shop/skaljakke-dame-99064/
https://xplor.dk/shop/skaljakke-unisex-99065/
https://xplor.dk/shop/skaljakke-unisex-99065/
https://xplor.dk/shop/skaljakke-dame-99064/
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Coach Jakke

Amerikansk inspireret konsulentjakke i klassisk snit, produceret i en 
ekstra slidstærk og OEKO-TEX® certificeret metervare. 

Yderstof: 100 % nylon | Fór: 100 % polyester | Metervare: OEKO-TEX® certificeret  
Padding: 100 % polyester | Coating: PU | Søm: Fuldt tapet 
Vandsøjletryk: 5.000 mm | Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 5 / 5

Coach jakke
Model 99060 | XS-6XL | Regular fit 

navy
5000

DETALJER
Quiltet fór med let vattering

Smuds- og vandafvisende 
overflade

Tone-i-tone reflekser  
på ærmer og ryg 

Lynlåslommer under klapper 

Store indvendige lommer

https://xplor.dk/shop/coach-jakke-99060/
https://xplor.dk/shop/coach-jakke-99060/
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URBAN

Samme profil sommer og vinter

Urban jakkeserien er designet med fokus på kvalitet, 
pasform og slidstyrke, så medarbejderne ser præsentable 
ud hver dag. 

Jakkerne fås til mænd og kvinder i en sommer- og 
vinterudgave med samme lette og sporty udtryk, hvilket 
muliggør en ensartet profil uanset årstid.

ALSIDIG ARBEJDSBEKLÆDNING
Jakkerne rummer mange anvendelsesmuligheder 
og henvender sig til flere forskellige brancher og 
jobfunktioner.

Jakkerne finder især anvendelse inden for 
transportbranchen, institutions- og servicesektoren, 
og andre brancher med kundekontakt, hvor 
arbejdsbeklædningen indgår som en synlig og central del 
af jobbet. 

PASFORM I ALLE STØRRELSER
Damemodellerne fås i størrelserne XS-6XL, mens 
herremodellerne går helt op til 8XL. På den måde er alle 
medarbejdere sikret en god pasform og kan gå ens klædt 
uanset størrelse og årstid.
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URBAN
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AFTAGELIG 
HÆTTE
Hætten kan 
integreres i kraven 
og justeres med 
snorstoppere.

TOVEJS 
LYNLÅS 

Tovejs lynlås 
i front under 

stormflap.

MANCHET
Justerbare ærmer 
med indvendige 
og elastiske 
manchetter.

INDVENDIGE 
LOMMER 
Herunder skjult 
lomme med lynlås 
til beskyttelse af 
ejendele.

LYNLÅS- 
LOMMER 
2 stiklommer og 
2 brystlommer på 
front. 

JUSTERBAR 
BUND 

Justerbar bund med 
snorstoppere.

DISKRETE 
REFLEKSER

 På både 
front, bag og 

ærmer for øget 
trafiksikkerhed.

4,5 cm4,5 cm

14,5 cm

10,5 cm

hook part Loop part

Shoulder straps for custom mounting on waterproof jackets
  
The strap can be used folded at the center to avoid 
as few stitches as possible.  Or you can cut prefered lenght

One set must have two straps
and can be sew on garment as enclosed illustration
( stitches are red on sketch )  

Seal stitces with seam sealing lamination from inside 
garment to avoid the garment will leak 

Shoulderstap is �xated with stitiching a , b and c
and after laminated on inside with enclosed tape material

Inside strap

SPARE SHOULDERSTRAP ASKULDERSTROP 
(TILKØB)

Model 921 | One size

LOGOPÅSÆTNING
Indvendig lynlås til fleksibel 

påsætning af logo.

navy
5000

black
9000

Funktionalitet og design

Fælles for jakkerne i Urban-serien er de mange detaljer, som gør 
beklædningen både stilfuld og funktionel.
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Yderstof: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR) | Fór: 100 % polyester 
Padding: 100 % polyester | Membran: PU laminat | Søm: Fuldt tapet 
Vandsøjletryk: 10.000 mm | Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 4 / 5 
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Urban jakke dame
Model 99024 | XS-6XL | Damepasform

navy
5000

black
9000

blue 
melange 
5500

Urban jakke herre
Model 99025 | XS-8XL | Regular fit

navy
5000

black
9000

blue 
melange 
5500

Urban vinterjakker

Vinter herre- og damejakker med quiltet fór. Jakkerne er vind- og 
vandtætte, åndbare, vandafvisende og med fuldt tapede sømme.

https://xplor.dk/shop/urban-jakke-dame-99024/
https://xplor.dk/shop/urban-jakke-herre-99025/
https://xplor.dk/shop/urban-jakke-herre-99025/
https://xplor.dk/shop/urban-jakke-dame-99024/
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Yderstof: 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR) 
Fór: 100 % polyester | Membran: PU laminat | Søm: Fuldt tapet  
Vandsøjletryk: 10.000 mm | Åndbarhed: 5.000 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 4 / 5 
Vaskeriegnet | Suppleringsgaranti

Urban sommerjakke dame
Model 99020 | XS-6XL | Damepasform

navy
5000

black
9000

Urban sommerjakke herre
Model 99021 | XS-8XL | Regular fit

navy
5000

black
9000

Urban sommerjakker

Herre- og dame skaljakker uden quiltet fór. Jakkerne er vind- og 
vandtætte, åndbare, vandafvisende og med fuldt tapede sømme.

https://xplor.dk/shop/urban-sommerjakke-dame-99020/
https://xplor.dk/shop/urban-sommerjakke-herre-99021/
https://xplor.dk/shop/urban-sommerjakke-herre-99021/
https://xplor.dk/shop/urban-sommerjakke-dame-99020/
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3-i-1 Tech frakker

Luksus frakke i let 3-lagsmateriale med antikrøl effekt. Indvendig 
aftagelig termojakke i faldskærmsnylon. Frakkerne er vind- og 
vandtætte med fuldt tapede sømme og er særligt egnede til 
medarbejdere med uniform og habit.  
OEKO-TEX® certificeret metervare. 

DETALJER
Stor aftagelig hætte med plads til 
f.eks. opsat hår eller hat til pilot og 
stewardesse

Store lynlåslommer

Trim i PU ved front og lommer
 
Easy-grip lynlås, så lommer kan 
betjenes med handsker

Indvendig aftagelig termojakke 
kan bruges separat og fylder 
minimalt, når pakket sammen

Tech frakke dame
Model 99062 | XS-6XL | Regular fit

black
9000

https://xplor.dk/shop/tech-frakke-dame-99062/
https://xplor.dk/shop/tech-frakke-dame-99062/
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Yderstof (skal): 100 % polyester | Finish: BIONIC-FINISH®ECO (DWR) 
Fór: 100 % polyester | Inderjakke:  100 % nylon | Padding: 100 % polyester 
Metervare: OEKO-TEX® certificeret | Søm: Fuldt tapet  
Vandsøjletryk: 15.000 mm | Åndbarhed: 2.800 g/m2/24t | Vindbeskyttelse: 4 / 5
Suppleringsgaranti

Jakken vist med indvendig og aftagelig termojakke

SUPPLEMENT
Den indvendige og aftagelige 
termojakke kan erstattes med 
en kraftigere termojakke med 
Thinsulate® padding (model 
5700 og 5800). Fordelagtig til 
medarbejdere med stillestående 
arbejdsfunktioner i koldt vejr.

Tech frakke herre
Model 99063 | XS-6XL | Regular fit

black
9000

https://xplor.dk/shop/tech-frakke-herre-99063/
https://xplor.dk/shop/tech-frakke-herre-99063/
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Yderstof: 100 % nylon | Fór: 100 % nylon | Padding: Thinsulate® 

Thinsulate® termojakker 
Quiltede termojakker med lynlåslommer og kraftig thinsulate® padding, som 
gør dem specielt velegnede til vinterbrug og stillestående arbejde. Jakkerne 
er designet til at lynes ind i Tech frakkerne (model 99062 og 99063), men kan 
også bruges som selvstændige jakker. 

Termojakke m. Thinsulate® unisex
Model 5700 | XS-6XL | Regular fit

black
9000

Termojakke m. Thinsulate® dame
Model 5800 | XS-6XL | Regular fit

black
9000

https://xplor.dk/shop/termojakke-thinsulate-unisex-5700/
https://xplor.dk/shop/termojakke-thinsulate-dame-5800/
https://xplor.dk/shop/termojakke-thinsulate-dame-5800/
https://xplor.dk/shop/termojakke-thinsulate-unisex-5700/
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Arbejdsstrømper

Arbejdsstrømperne er udviklet med fokus på de medarbejdere, der 
har lange dage og mange skridt i løbet af en arbejdsdag. Det inderste 
lag af strømperne er afgørende for komforten og kropstemperaturen.

Business strømper
Klassisk bomuldsstrømpe i god kvalitet

Model 505 | Business
75 % bomuld, 23 % polyamid, 2 % elastan

Arbejdsstrømper med dri-release®
Dri-release® strømpe, som både er svedtransporterende, hurtigtørrende, 
lugt-eliminerende og med indbyggede kompressionspunkter. 

Model 501 | Dri-release® Light 
73 % dri-release, 18 % lycra, 5 % polyamid, 4 % elastan

Model 502 | Dri-release® Heavy
85 % dri-release, 7 % lycra, 4 % polyamid, 4 % elastan

Arbejdsstrømper med lavt skaft
Arbejdsstrømpe med ekstra forstærkning på den indvendige side af sål, 
tå og hæl. Udviklet for maksimum komfort og har gode temperatur- og 
fugtregulerende funktioner. 

Model 503 | Lavt skaft
39 % polypropylen, 24 % akryl, 24 % merinould, 11 % polyamid, 1 % lycra, 1 % elastan

Arbejdsstrømper med uldfrotté
Tyk strømpe i uldfrotté, med forstærkning i foden. Sammensætningen 
af merinould med andre fibre sikrer en strømpe med høj slidstyrke, som 
er hurtigtørrende, svedtransporterende og temperaturregulerende.

Model 500 | Uldfrotté
64 % merinould, 32 % polyamid, 4 % elastan

Alle modeller fås i størrelserne: 36/39, 40/43, 44/47 og 48/51. 
Ønskes logo indvævet i strømperne: min. 1000 stk. / 100 pr. str.

https://xplor.dk/shop/business-stroemper-505/
https://xplor.dk/shop/business-stroemper-505/
https://xplor.dk/shop/drirelease-light-arbejdsstroemper-501/
https://xplor.dk/shop/drirelease-heavy-arbejdsstroemper-502/
https://xplor.dk/shop/arbejdsstroemper-kort-skaft-503/
https://xplor.dk/shop/arbejdsstroemper-kort-skaft-503/
https://xplor.dk/shop/uldfrotte-arbejdsstroemper-500/
https://xplor.dk/shop/uldfrotte-arbejdsstroemper-500/
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Yderstof: 45 % bomuld, 30 % polyakryl, 14 % uld, 11 % polyamid
Vaskeriegnet 

1. Model 602 
Termoundertrøje m. 
rund hals

2. Model 603 
Termoundertrøje m. 
høj hals og lynlås

3. Model 600 
Termounderbukser 
unisex

4. Model 601 
Termounderbukser 
med gylp

Termoundertøj

Xplor termoundertøj er udviklet med fokus på dem, som synes at uld kradser, men som fortsat 
ønsker uldens isolerende og svedtransporterende effekt. 

1 2

3 4

Termoundertøj
Model 600, 601, 602, 603  
XS-6XL | Regular fit

black
9000

https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-rund-hals-602/
https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-rund-hals-602/
https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-rund-hals-602/
https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-hoej-hals-603/
https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-hoej-hals-603/
https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-hoej-hals-603/
https://xplor.dk/shop/termounderbukser-unisex-600/
https://xplor.dk/shop/termounderbukser-unisex-600/
https://xplor.dk/shop/termounderbukser-unisex-600/
https://xplor.dk/shop/termounderbukser-herre-601/
https://xplor.dk/shop/termounderbukser-herre-601/
https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-rund-hals-602/
https://xplor.dk/shop/termounderbukser-unisex-600/
https://xplor.dk/shop/termoundertroeje-hoej-hals-603/
https://xplor.dk/shop/termounderbukser-herre-601/
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Produktoversigt

99084 Mono parka skaljakke dame  side 10
99081 Mono skaljakke unisex   side 11
99044-4 Care skaljakke dame    side 18
99045-4 Care skaljakke unisex   side 18
5200 Quiltet jakke dame    side 24
5100  Quiltet jakke unisex   side 25
5900 Quiltet vest unisex    side 25
5300 Fleecejakke unisex    side 26
5400  Fleecejakke dame    side 26
5500 Softshell jakke unisex   side 28
4800 Pile jakke dame    side 30
4900 Pile jakke unisex    side 30
40101-4 Tech skaljakke unisex     side 34
99190 Regnfrakke unisex    side 36
99055 Tech softshell jakke   side 40
99070 Termojakke unisex    side 41
99064 Klassisk skaljakke dame   side 44
99065 Klassisk skaljakke unisex   side 44
99060 Coach jakke    side 45
99024 Urban vinterjakke dame                          side 50
99025 Urban vinterjakke herre   side 50
99020 Urban sommerjakke dame   side 51
99021 Urban sommerjakke herre   side 51
99062 Tech frakke dame    side 54
99063 Tech frakke herre    side 55
5700 Termojakke m. Thinsulate® unisex  side 57
5800 Termojakke m. Thinsulate® dame  side 57

Jakker

95580 Mono skalbukser unisex   side 12
95580-1 Mono skalbukser ekstra lang unisex side 12
95541 Overtræksbukser unisex   side 19
95541-1 Overtræksbukser ekstra lang unisex side 19
95555 Vinter overtræksbukser unisex   side 32
40102 Tech overtræksbukser unisex   side 33
95190 Regnbukser unisex   side 37

Bukser
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500 Uldfrotté arbejdsstrømper   side 58
501 Dri-release® Light arbejdsstrømper side 58
502 Dri-release® Heavy arbejdsstrømper side 58
503 Arbejdsstrømper m. kort skaft  side 58
505 Business strømper    side 58

Strømper

600 Termounderbukser unisex   side 59
601 Termounderbukser herre   side 59
602 Termoundertrøje m. rund hals  side 59
603 Termoundertrøje m. høj hals  side 59

Termoundertøj

944 Reflekshætte til model 99044-4   side 21
945 Reflekshætte til model 99045-4  side 21
9180 Mono reflekshætte til model 99084 side 21
9181 Mono reflekshætte til model 99081 side 21
9280 Mono Hi-Vis hætte til model 99084 side 21
9281 Mono Hi-Vis hætte til model 99081 side 21

Hætter
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