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Dit overhemd blijft altijd 
vlekkeloos wit – en is toch van 
zachte, ademende katoen.
Het weefsel is dankzij de 
gepatenteerde nanotechnologie 
vuilafstotend, ook na lange tijd. 
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Ilse Jacobsen kort regenjack pagina 98.

Overtuigende     feiten in plaats van een overschot.

Editie 176: de echte modeklassiekers.  
Nieuwste collectie.

Februari/maart 2023: wij kijken uit naar de eerste warme en 
zonnige dagen. En op wat nieuwe outfits voor onze zomergarde
robe. Maar in plaats van te kiezen voor vluchtige modetrends, 
concentreren wij ons liever op de vertrouwde klassiekers. Deze zijn 
uptodate en beter dan ooit tevoren. Het gebruik van de beste 
materialen, de perfecte pasvormen en de ambachtelijke vervaardi
ging zorgen ervoor dat deze creaties duurzaam, stijlvol en tijdloos zijn.

Hier vindt u onze nieuwste collectie: op 116 pagina’s. Op   
www.fashionclassics.nl. En helemaal in de stijl van voorjaar/

zomer 2023.

Dieter Junghans
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Gratis retourneren.

3 jaar langetermijngarantie.
Zonder extra kosten.

Zie pagina  voor meer informatie 112.
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De echte modeklassiekers zijn 
zeldzaam. En verbazingwekkend 
moeilijk te vinden.
Maar zoeken wordt beloond, want deze bijzon-
dere kledingstukken

•      behouden jarenlang hun charme,
•     zijn niet gevoelig voor vluchtige modetrends,
•      hebben kwaliteiten die men nergens anders vindt
•      en bereiken niet zelden een cultstatus.
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Overtuigende     feiten in plaats van een overschot.

Eén maat die past.

De echte modeklassiekers. Nieuwste collectie.

Tijdloze klassiekers hebben soms een 
modieuze update nodig.

Hoeveel respect we ook hebben voor 
klassieke mode, we willen er natuurlijk 
wel graag trendy uitzien. Daarom con
troleren we elk kledingstuk op zijn mo
dieuze eigenschappen. Die zitten vooral 
in de details: ragfijne tropicalstof uit 
Italië met stijlvolle visgraatstructuur 
maakt het scheerwollen pak ideaal voor 
de zomer. Modern design in navy & bei
ge – dankzij deze beide kleuren wordt 
de weerbestendige, keerbare mantel
klassieker een echte, goed te combine
ren highlight. Zachter, comfortabeler 
en robuuster – de klassieke chino krijgt 
door zacht Pimakatoen, droge micro
struc tuur en moderne bandplooien een 

eigentijdse update. De capribroek, fa
voriet voor de zomer, is nu eleganter, 
luchtiger en lichter dankzij chic glan
zende viscoseseersucker. Ballerina of 
slingback? De perfecte combinatie zorgt 
voor casual, klassiekcleane zomer
schoenen, die door een separaat leren 
bandje ook nog aantrekkelijk te veran
deren zijn. Een klassiek blazermodel en 
een stijlvolle kleurencombinatie maakt 
van de licht gewatteerde jas, de favoriet 
voor het tussenseizoen, een veelzijdige 
allrounder, die sportief en elegant is... 
Zo worden tijdloze klassiekers helemaal 
van nu.

Bijna elke fabrikant gebruikt zijn  
eigen maattabellen. Dat maakt het 
vaak moeilijk dejuiste maat te vinden. 
Om deze reden hebben wij de Fashion 
Classicsmaat in het leven geroepen. 
Wanneer u de juiste maat eenmaal 
hebt gevonden, dan hoeft u niet meer 

te zoeken. Meer informatie over de 
FCmaattabel  vindt u op pagina 114. 
Gunstig effect: de hoeveelheid terug
gestuurde Fashion Classicsartikelen 
ligt ver onder het gemiddelde van de 
branche.

Zo voorkomt u onnodig passen en retourneren  
(wat goed is voor u, voor ons en voor het milieu).
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Sportieve klassieker van weleer, luxueuze trendy blouson van nu.
De traditionele coachjas is terug – nu van handschoenzacht geitensuède.

Van Amerikaanse sportswear en de streetstyle-mode van de 
jaren negentig tot de catwalks van vandaag: de klassieke coachjas 
heeft een lange weg afgelegd.
Meestal gemaakt van nylon, maar deze luxueuze update is van 
zacht geitensuède gemaakt.

Niet te vergelijken met luidruchtig ruisende synthetische 
stoffen: het soepele leer voelt ragfijn aan en is toch robuust. De 
ecrukleurige linnen voering is ook eleganter en luchtiger dan de 
gebruikelijke voeringen van viscose.
Met talrijke authentieke details.

De praktische drukknopen zijn stijlvol verborgen, de gestreepte 
boorden in ribbreisel aan de mouwen en onderlangs fungeren als 
sportieve blikvangers. Met klassieke platte kraag en twee zakken 
opzij met een blinde drukknoopsluiting.

Recht, casual blousonmodel. Lengte in mt. 50: 66 cm. Kleur: cognac. 
Geitensuèdeleer. Voering van 100% linnen. Stomerij. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Suèdeleren coachjas     € 399,–

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
48 350-361-83
50 350-362-83
52 350-364-83
54 350-365-83
56 350-366-83
58 350-367-83
60 350-368-83

 

Luchtig en toch sterk.  
Ongevoerd, dus erg licht.

Zeldzame pet van koel linnen  
en scheurvaste hennep.

Uniek: een pet die het beste van twee 
zomerse materialen combineert. Koel linnen 
maakt de pet licht en luchtig. Daarbij maakt 
de scheurvaste hennep deze pet veel sterker 
en duurzamer dan gewone katoenen petten.
Ongevoerd: topklasse qua verwerking.

Lucht kan ongehinderd om uw hoofd 
circuleren en uw hoofd wordt niet te warm. 
In tegenstelling tot andere soortgelijke 
petten zijn er bij dit exemplaar namelijk 
geen voeringen of inlays die afbreuk doen 
aan het verkoelende effect. Met 6 vlakken 
en korte, flexibele klep.
Kleur: beige. 50% hennep, 50% linnen. Bevat 
niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (leren label).

•      Pet van hennep/linnen      
€ 79,95

hoofd-
omvang producenten-
in cm maat nr.
56 S 339-493-83
58 M 339-494-83
60 L 339-495-83
62 XL 339-496-83

Shuron browline-zonnebril: 
www.fashion-classics.nl Zoeken 
op bestelnummer 350-919 of  
tel. nr. 024-3 511 277.
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Comfortabel als een polo, voor onder een colbertje net  
zo geschikt als een overhemd.

Met de hand geplukte Pima-cotton uit Peru. Geconfec tioneerde kraag.  
En precies de juiste melangekleuren.

Zelden oogt een comfortabele polo zo 
correct als een fijn overhemd. Maar dit shirt 
verbindt het beste uit twee werelden: de van 
hetzelfde materiaal gemaakte kraag is 
geconfectioneerd zoals bij herenoverhemden 
die door een kleermaker zijn vervaardigd. De 
gedekte melangetinten zijn net zo veelzijdig 
combineerbaar als een effen overhemd. En 
toch ligt deze polo onvergelijkbaar comforta-
bel op uw huid ...
Heerlijk zacht: het kostbare Peruaanse 
Pima-katoen.

Zacht glimmend en met steeds briljante 
kleuren wordt hij ook de ‘zijde van Zuid-Ame-
rika’ genoemd. Want alleen in de klimatologi-
sche omstandigheden van Peru gedijt hij echt 

goed. Daar bereikt hij een fijnheid van 3,2 - 
3,9 micronaire (vergeleken daarmee is 
Pima- katoen uit de VS met 4,6 - 
5,5 micronaire duidelijk grover). En: in 
Peru wordt Pima-cotton nog met de 
hand geplukt en gesorteerd. Zo 
geoogst blijft hij vrij van chemica-
liën – en daardoor bijzonder 
huid - 
vrien de lijk. De fijnkorrelige 
piquéstructuur is ’s zomers 
aangenaam droog en 
koel op de huid.
Moderne, smalle en toch 
comfortabele vorm. Rechte 
zoom met kleine zijsplitten. 

2-knoops slui ting. 
Lengte in mt. 50: 
71 cm. 100% 
katoen. Machine-
wasbaar. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

•      Pima-cotton 
melange-polo     
€ 89,95

 produ-
FC centen-
maat maat taupe zandkleur blauw
48 M 302-119-83 302-100-83 343-735-83
50 L 302-120-83 302-101-83 343-736-83
52 XL 302-121-83 302-102-83 343-737-83
54 XXL 302-122-83 302-103-83 343-738-83
56 3XL 302-123-83 302-104-83 343-739-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

 
Ideale reisbroek die verrassend  

vuilafstotend is en ook op lange termijn  
strijkvrij blijft.

De nanofijne structuur werkt als een lotusblad.
Lichte broeken werden tot dusver 

helaas snel vuil. Deze broek blijft 
daarentegen veel langer schoon, omdat hij 
vuil gewoon afstoot – en ook nog langdu-
rig. Zijn geheim: de behandeling met 
 nanoGuard®.  nanoGuard® function eert 
volgens een natuurlijk principe. Door het 
zoals bij een lotusblad nanofijn gestruc-
tureerde oppervlak worden vuil en 
nattigheid doeltreffend afgestoten. 
Bovendien kreukt de broek nauwe lijks, 
laat hij lucht door en blijft hij natuurlijk 
aanvoelen.
Strijkvrij dankzij speciaal behandeld, 
compact katoen.

Deze broek hoeft dankzij een speciale 
behandeling helemaal niet gestreken te 
worden. Gewoon wassen, drogen, dragen. 
Net als klassieke chino-broeken past hij bij 
bijna alles wat uw klerenkast u te bieden 
heeft. In de gemakkelijk te combineren 
kleuren vormt hij de basis voor een 
verzorgde casual look. Twee steekzakken, 
twee achterzakken met knoop en een 
veiligheidszakje aan de binnenkant van de 
band.

Moderne chino-snit zonder bandplooien. 
Binnenbeenlengte in mt. 50: 83 cm. Voet-
wijdte: 40 cm. Buitenkant van 98% katoen en 
2% elastaan. Hoofdvoering van 65% 
polyester, 35% katoen. Machinewasbaar.

•      Nano-reisbroek      
€ 119,95

FC
maat crème rietgroen
  25 318-636-83 328-394-83
  26 318-637-83 328-395-83
  27 318-638-83 328-396-83
  28 318-639-83 328-397-83
  29 318-650-83 328-398-83
  30 318-651-83 328-399-83
  48 318-652-83 328-400-83
  50 318-653-83 328-401-83
  52 318-654-83 328-402-83
  54 318-655-83 328-403-83
  56 318-656-83 328-404-83
  58 318-657-83 328-405-83
  60 318-658-83 328-406-83
  98 318-659-83 328-407-83
102 318-660-83 328-408-83
106 318-661-83 328-409-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Elastische riem: www.fashion-classics.
nl Zoeken op bestelnummer 360-651 
en 360-602 of tel. nr. 024-3 511 277.
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Push-ups voor je schouders:  
de kers op de taart voor het  

perfecte vrouwelijke silhouet. 
Van MAGIC® Bodyfashion uit Nederland, specialist voor 

slimme accessoires met meer draagcomfort. 
Deze schoudervullingen optimaliseren het vrouwelijke 

silhouet op een wat meer discrete manier. Voorgevormd naar 
de vrouwelijke anatomie, om hangende schouders effectief 
te corrigeren. Met de geïntegreerde lusjes kun je jouw 
nieuwe schoudervullingen eenvoudig aan de bh-bandjes 
bevestigen zodat er niets 
kan wegglijden. Het 
slijtvaste schuimmate-
riaal voelt daarbij 
heerlijk zacht en 
gewichtloos aan op de 
huid. En de onopvallen-
de peach-tint blijft 
vrijwel onzichtbaar, 
zelfs onder lichter 
gekleurde tops.
Eén maat. Kleur: light 
peach. 100% polyure
thaan. Handwas.

•      MAGIC®  
Bodyfashion  
schoudervullingen, paar      
nr. 341-583-83     € 16,95

De perfecte zomerse blazer: Gracieus, 
licht zijde met stretchcomponent.  

Elegant, licht gebroken wit.  
Moderne, losvallende snit.

Kan met tal van outfits gecombineerd worden. Van Joyce & Girls. 
Een blazer geeft elke outfit net dat beetje extra en doet het altijd 

goed, zowel bij elegante of sportieve looks én tijdens elk seizoen. In de 
zomer kan het echter al snel te warm worden. Met deze stijlvolle blazer 
van zijde kun je echter ook volop genieten in een stralend zonnetje 
zonder dat je het vervelende gevoel hebt dat je enorm aan het zweten 
bent. 
Aangenaam licht, ademend en temperatuurregulerend.

De delicate zijdestof isoleert zowel tegen warmte als kou. Daardoor 
kan de blazer weliswaar perfect in de zomer gedragen worden, maar ook 
tijdens alle andere seizoenen. Doordat er 6% elastaan aan toegevoegd is, 
is de heerlijk zachte stof zeer elastisch en slijtvast. Daardoor kun jij je in 
de blazer vrij bewegen en heb je nooit het gevoel dat hij te strak zit.
Eigentijdse casual, getailleerde snit.

Of de blazer nu casual-elegant gecombineerd wordt met een broek 
met wijde pijpen of met een spijkerbroek, met ballerina’s of met 
simpele sneakers, of juist bovenop een jurk met pumps: hij past altijd 
en geeft elke outfit een elegant tintje. De blazer heeft een losvallende 
snit, maar is niet al te oversized zoals momenteel bij veel andere 
modellen het geval is. De zomerse gebroken witte tint krijgt door het 
gebruik van zijde een stijl volle, 
elegante glans. Twee klepzak-
ken. Split aan de achterzijde.
Losvallend model met één 
knoop. Lengte in mt. 36: 71 cm. 
Kleur: ivoorwit. 94% zijde, 6% 
elastaan. Handwas.

•      Joyce & Girls blazer 
van zijde     € 389,–

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 354-429-83
36 S 354-430-83
38 M 354-432-83
40 L 354-433-83
42 XL 354-434-83
44 XXL 354-435-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Pourchet Paris Boxy-Bagx: 
www.fashion-classics.nl  
Zoeken op bestelnummer 
336-459 of tel. nr. 024-3 511 277.
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De populaire,  
elegante klassieke  

polkadotjurk:  
in modieus model en 
van onderhoudsarm  

materiaal.
Van Swing – de Duitse  

jurkspecialist met meer  
dan 25 jaar ervaring.

‘Wij maken schitterende jurken, 
geen compromissen.’ Wat de 
filosofie van de in 1992 in het 
Münsterland opgerichte firma 
belooft, maakt deze jurk waar: de 
witte stippen op een zwarte 
achtergrond vormen een elegante 
klassieker die altijd stijlvol en 
opvallend is. Nieuw, veelzijdig, 
onderhoudsarm en modieus wat 
betreft model en materiaal:
Subtielere carmenhals met 
kleine staande kraag. 3/4-  
mouwen. Licht zwierige rok.

Achter geraffineerd dubbel 
verwerkt als een jasje, wat de 
jurk een extra elegant-mondaine 
look geeft. De moderne, ovale 
hals ziet er heel elegant uit en 
toont subtiel uw decolleté. Een 
vertrouwd basismodel als een 
klassieke cocktailjurk: smal, 
nauwsluitend lijfje met geaccentu-
eerde taille, naar beneden toe 
flatteus, iets klokkend uitlopend, 
in een flatteuze lengte tot de 
knieën.
Comfortabel elastisch en 
wasbaar.

Het koffervriendelijke, lichte 
en zachte materiaal bewijst 
zichzelf op reis: de jurk kreukt 
nauwelijks en herstelt snel na het 
uitpakken. Veelzijdig te combine-
ren, van casual-sportief met 
sneakers tot speels-elegant met 
ballerina’s en chic-elegant met 
pumps. En voor het onderhoud 
geldt: wassen, drogen en direct 
weer dragen. Ritssluiting achter.
Aansluitend model met uitlopende 
rok. Lengte in mt. 36: 97 cm. 
Kleur: zwart/wit. 95% polyester, 
5% elastaan. Handwas.

•      Swing polkadotjurk      
€ 149,95

FC
maat nr. 
34 346-628-83
36 346-629-83
38 346-630-83
40 346-631-83
42 346-632-83
44 346-633-83
46 346-634-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Een elegante manier  
om op platte schoenen  

te lopen.
Sensationeel comfortabel en elegant.  

Van Casanova/Italië sinds 1949.
Ballerina’s zijn van oudsher de meest 

elegante platte schoenen om op te lopen. 
En zeker dan, als ze zo zacht, comfortabel 
en zo veelzijdig te combineren zijn als 
deze van de specialist Casanova uit 
Milaan. Casanova vervaardigt al meer dan 
70 jaar vrijwel uitsluitend ballerina’s. Een 
know-how die u bij elke stap voelt.

Vervaardigd in de beste Sacchetto- 
productie- methode.

Het zachte leer van de voering wordt 
als een ‘zakje’ (= sachetto) duurzaam aan 
het bovenleer vastgenaaid. In het voorste 

deel van de voet vervangt het zo de 
binnenzool. Door deze wijze van 

produceren zijn de ballerina’s 
bijzonder soepel en zorgen ze voor 
het gemak van de oor spronke lijke 
mocassin. 

Tijdloos modieus, met klassieke 
ballerina strik en smalle, fijngestikte 

rand. Buitenmateriaal, voering, dekzool 
en loopzool: leer. Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      Casanova ballerina’s     € 149,95
schoen- 
maat zwart navy
36 318-474-83 318-467-83
37 318-475-83 318-468-83
38 318-476-83 318-469-83
39 318-477-83 318-470-83
40 318-478-83 318-471-83
41 318-479-83 318-472-83
42 318-480-83 318-473-83

Fashion Classics

schoen- crème/ crème/
maat zwart crème
36 318-460-83 318-453-83
37 318-461-83 318-454-83
38 318-462-83 318-455-83
39 318-463-83 318-456-83
40 318-464-83 318-457-83
41 318-465-83 318-458-83
42 318-466-83 318-459-83
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Originele Liberty™:  
wereldberoemde bloemendessins sinds 1875.

Met de hand gemaakt in Duitsland. Van Ascot.
Deze stropdas is in drie opzichten bijzonder: de chique 

LibertyTM Tana Lawn is een van de fijnste katoenstoffen ter 
wereld. Hij wordt gedessineerd met behulp van een met de 
hand getekend en met aquarelverf gekleurd voorbeeld. Zoals 
elk van de legendarische LibertyTM-bloemendessins heeft ook 
dit exemplaar zijn eigen naam: ‘Pineapple Paisley’ – de tijd 
zal komen. Deze stropdas is een van de weinige die nog heel 
traditioneel in Duitsland gemaakt worden.

Met de hand op maat gemaakt en genaaid. Bij Ascot, in de 
zijdestad Krefeld.

De in 1908 opgerichte onderneming heeft intussen meer dan 
110 jaar ervaring als stropdassenmaker. Speciale zachte inlays 
zorgen voor volume en een mooie val.
Breedte: 7,5 cm. Kleur: abrikoos/blauw/paars/roze. 100% katoen. 
Stomerij. Gemaakt in Duitsland.

•      Ascot LibertyTM-stropdas, Pineapple-Paisley      
nr. 343-170-83     € 59,95

Ragfijn en toch enorm slijtvast: 
het zomerse pak  

van tropical-scheerwol.
Geweven in Italië door Guabello.  

Geconfectioneerd door de specialist op het gebied 
van pakken Carl Gross, sinds 1925.

Door zijn stofgewicht van slechts 250 gram per 
meter is dit tropical-pak voelbaar lichter dan vergelijk-
bare wollen pakken – en daarmee ideaal voor de 
zomer. Zijn lichte, halve voering maakt hem bovendien 

veel flexibeler.
Zuiver scheerwol neutrali-

seert geurtjes en is aange-
naam ademend.

Niet te vergelijken 
met de in het warme 
jaargetijde gebruike-
lijke katoenen of 
linnen pakken: het 
chique Italiaanse 
natuurmateriaal met 
fijne visgraatstructu-
ur is comfortabeler 
en ziet er stijlvoller 
uit. De iets change-
rende trendtint crème 
reflecteert licht en 

warmte beter en slaat 
minder warmte op dan 

donkerdere kleuren. Colbert met 
twee opgestikte blazerzakken, 
borstzak met strook en drie bin-
nenzakken. Flatfrontbroek met 
twee achterzakken met knoop.

Eigentijds, slank 2-knoopscolbert met 
twee rugsplitten. Lengte in mt. 50: 
75 cm. Binnenbeenlengte broek in 
mt. 50: 82,5 cm. Voetwijdte: 38 cm. 
Kleur: crème. 100% scheerwol. 
Stomerij.

•      Carl Gross  
tropical-colbert    € 329,–

FC
maat nr.
  25 354-091-83
  26 354-093-83
  27 354-094-83
  28 354-095-83
  29 354-096-83
  30 354-097-83
  48 354-098-83
  50 354-099-83
  52 354-101-83
  54 354-102-83
  56 354-103-83
  58 354-104-83
  60 354-105-83
  98 354-106-83
102 354-107-83
106 354-108-83

•      Carl Gross  
tropical-broek     € 169,95

FC
maat nr.
  25 354-847-83
  26 354-848-83
  27 354-849-83
  28 354-880-83
  29 354-881-83
  30 354-882-83
  48 354-883-83
  50 354-884-83
  52 354-885-83
  54 354-887-83
  56 354-888-83
  58 354-889-83
  60 354-890-83
  98 354-891-83
102 354-892-83
106 354-893-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Panamahoed:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 371-120 
of tel. nr. 024-3 511 277.

NL_11_06.01_FC_FS23_008-009.indd   2 09.01.23   13:15



D_11_20.12_FC_FS23_008-009.indd   3 03.01.23   16:00

9Fashion Classics

Dit overhemd blijft altijd vlekkeloos wit –  
en is toch van zachte, ademende katoen.

Het QuickClean-weefsel is dankzij de gepatenteerde nanotechnologie vuilafstotend, ook na lange tijd.
Dit overhemd ziet eruit als een katoenen overhemd en voelt ook aan 

als een overhemd dat u al lang in de kast hebt hangen. Maar het echte 
verschil zit in het garen: dankzij de gepatenteerde nanotechnologie drup-
pelen vloeistoffen zoals koffie of rode 
wijn gewoon van het overhemd af. 
Vuil spoelt u gemakkelijk met wat 
water af.
Toch blijft uw overhemd ademend. 

En omdat het ook bacteriën 
afstoot, ontstaan verder geen zweet-
geurtjes. Zo kunt u het overhemd veel 
langer dragen voordat u het moet 
wassen. Door het percentage elastaan 
biedt het overhemd meer bewegings-
vrijheid en knelt nergens af.
Tailor-fit: licht getailleerde pasvorm – 
modern, maar comfortabel. Lengte in 
boordwijdte 41: 79 cm. Mouwlengte: 66,5 
cm. 98% katoen, 2% elastaan. Machine-
wasbaar.

•      QuickClean-overhemd     
€ 119,95

boord-
wijdte
in cm wit lichtblauw
38 354-990-83 355-000-83
39 354-991-83 355-001-83
40 354-992-83 355-002-83
41 354-994-83 355-003-83
42 354-995-83 355-004-83
43 354-996-83 355-005-83
44 354-997-83 355-006-83
45 354-998-83 355-007-83
46 354-999-83 355-008-83

Een elegant paar luxe-sneakers,  
hoogwaardig rondom genaaid, net als klassieke business-schoenen.

Gepolijst leer. Eenvoudig design. Made in Spain door Cordwainer.
Sportieve elegantie – geschikt voor vlotte outfits in een 

upper- casual- stijl. Het smalle, hoog gesloten retromodel is 
ontleend aan de klassieke bowlingschoen. Het soepelzachte 
leer is mooi gelijkmatig en glanzend gepolijst. En net als 
chique business-schoenen zijn deze sneakers volgens de 
klassieke schoenmakerstraditie vervaardigd.
De schacht, de leren tussenzool en de lichte, flexibele en 
weerbestendige rubberzool zijn stevig aan elkaar 
genaaid.

Niet te vergelijken met gelijmde schoenen die massaal 
geproduceerd worden. De Spaanse producent Cordwainer is 
een van de weinigen 
die eigentijdse 
designs nog op 
hoogwaardige 
‘goodyear welted’- 
wijze vervaardigen. 
In eigen land en 
tegen een zeer 
redelijke prijs. De 
verdikking bij de 

hiel en de schachtrand voorkomt druk- en schuurplekken.
Bovenwerk, voering en binnenzool: 
leer. Loopzool: rubber. Gemaakt in 
Spanje.

•      Cordwainer  
luxe- 
sneakers     
€ 239,–

schoen- VK-
maat maat cognac noten
41   7,5 320-997-83 328-347-83
42   8 320-998-83 328-348-83
42,5   8,5 320-999-83 328-349-83
43   9 321-001-83 328-350-83
44   9,5 321-002-83 328-351-83
44,5 10 321-003-83 328-352-83
45 10,5 321-004-83 328-353-83
46 11 321-005-83 328-354-83

cognac

noten

VOORPAGINA-AANBOD
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Nooit meer strijken:  
de blouse van fijne crashzijde.

Dit ruimtebesparende lichtgewicht  
gaat moeiteloos mee in elke reiskoffer. Weegt slechts 86 gram.

Tijden moeten missen – nu is de ongecompliceerde zijden blouse met 
zijn levendige kreukstructuur eindelijk weer terug van weggeweest: na het 
wassen draait u hem eenvoudig weer in model – zo behoudt de zijde zijn 
gelijkmatige crasheffect. Stop de blouse hierna ca. een uur lang in het 
bijbehorende zijden tasje en hang hem vervolgens te drogen aan een 
kleerhanger. Al na een paar uur is de blouse weer klaar om aan te trekken – 
zonder te strijken.
De luxueus ingewerkte, smalle biezen blijven altijd mooi in model – 
zelfs na het wassen.

Het zwart/wit kleur oogt heel elegant en past 
uitstekend bij wit, bij alle natuurtinten, bij grijs en 
natuur lijk bij zwart. De lange mouwen met 
1-knoopsmanchet zijn vlot omgeslagen te dragen 
en met de knoop aan het ingewerkte trensje vast te 
zetten.
Aansluitend model. Lengte in mt. 38: 66 cm. Kleur: 
zwart/wit. 100% zijde. Machinewasbaar. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

•      Strijkvrije blouse van crashzijde      
€ 169,95

FC
maat nr.
34 319-360-83
36 319-361-83
38 319-362-83
40 319-363-83
42 319-364-83
44 319-365-83
46 319-366-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Eindelijk: de populaire 
Seductive-broek  

is er nu ook voor korte 
shirts en blouses.

Vertrouwde pasvorm, geliefd materiaal,  
nieuw verwerkte band.

De comfortabele, flatteuze pasvorm is 
gebaseerd op de succesvolle broek 
‘Sabrina’. Maar in tegenstelling tot dit 
comfortmodel, heeft dit exemplaar een 
aangeknipte band met een onzichtbaar 
verwerkte ritssluiting en riemlussen. Zo 
kunt u de broek met de al meer dan 15 jaar 
vertrouwde pasvorm nu ook dragen met in 
de band gedragen blouses, korte shirts en 
modieuze cropped tops.
Schuine zakken met ritssluiting: steken 
niet uit en gaan niet open staan.

De persplooien maken de benen optisch 
langer. Ze zijn fijn door ge stikt en blijven mooi 

zitten – zonder te strijken. Het zeer elastische 
techno-katoen (ook een echte bestseller) 
beweegt perfect mee en is heerlijk glad, zacht en 

soepel. Strookzakken achter. Klein split onder in 
de pijpen.

Smalle pasvorm. Binnenbeenlengte in mt. 38: 70 cm. 
Voetwijdte: 33 cm. 47% polyamide, 46% katoen, 7% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Seductive confectie broek Sabrina    € 199,95

FC
maat kwarts blauw
34 327-123-83 327-130-83
36 327-124-83 327-131-83
38 327-125-83 327-132-83
40 327-126-83 327-133-83
42 327-127-83 327-134-83
44 327-128-83 327-135-83
46 327-129-83 327-136-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Ducanero® 
2-in-1-ballerina’s 
pagina 55.
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Trendmodel van nu gaat hand inhand  
met tassentraditie sinds 1903.

De boxy-bag van Pourchet Paris.
Zulke kleine tassen in hoekig model zie je momen-

teel bij de royals, sterren, celebrities en influencers uit de 
modewereld. Meestal zijn ze van schandalig dure 
designermerken, of zijn het goedkope imitaties van de 
dure merken. Maar ons geheim komt van een voormalig 
Franse tassen specialist: Pourche Paris heeft meer dan 
115 jaar ervaring met de verwerking van het meest luxe 
leer en staat in Frankrijk bekend om zijn tijdloze designs.
Vandaag supermo dieus. Morgen een klassieker.

Het basic ontwerp met de naar boven toe openende 
envelopklep is tijdloos elegant. Het ruwe rundleer geeft 

de tas een subtiel sportief tintje. Met twee losse riemen 
(een korte van 52 cm, 6-voudig in lengte verstelbaar en 
een middellange van 120 cm) op vele manieren te 
dragen. Magneetsluiting. Open zijvak en een ritsvak 
binnenin.
Afmeting 19 x 15 x 6 cm (b x h x d). Rundleer. Kleur: oranje. 
Goudkleurige metalen details.

•      Pourchet Paris Boxy-Bag     nr. 347-478-83     
€ 149,95

 
De 24-uurs blazer: 

correct voor kantoor.  
Nonchalant bij jeans. 

Elegant voor 
’s avonds.

En zelfs wasbaar.
Deze perfect zittende blazer zult u 

zelfs nog vaker dragen dan de meeste 
van uw andere donkere blazers. Door 
de modieuze, de heup bedekkende 
lengte en de licht getailleerde snit laat 
hij het silhouet figuur vriende lijk 
uitkomen en zit hij nadrukkelijk 
feminien. En dankzij de kostbare mix 
van wol en polyester stopt u hem 
eenvoudig in de wasmachine.
Perfect bij de businessbroek, jeans, 
kokerjurk, ... – 12 maanden per jaar 
en dag en nacht.

Door de wol oogt de blazer 
verzorgd en elegant. Polyester maakt 
hem robuust en onderhoudsvriendelijk. 
En dankzij elasthan zit hij steeds 
comfortabel.
Slank, iets getailleerd model. Lengte in 
mt. 38: 61 cm. Kleur: zwart. 54% 
polyester, 44% scheerwol, 2% elastaan. 
Voering 60% acetaat, 40% viscose. 
Machinewasbaar. Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      Wasbare 24-uurs blazer      
€ 199,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 40 775-890-83
36 42 775-908-83
38 44 775-916-83
40 46 775-924-83
42 48 775-932-83
44 50 775-940-83
46 52 775-957-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Belts keerbare riem 
van kreuklakleer: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnum-
mer 339-644 of tel. nr. 
024-3 511 277.

NL_42_06.01_FC_FS23_010-011.indd   3 09.01.23   11:31



D_21_20.12_FC_FS23_012-013.indd   2 03.01.23   11:22

12 www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

•      Herenhoody van fijntricot     
€ 229,–

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 338-264-83
50 L 338-265-83
52 XL 338-266-83
54 XXL 338-267-83
56 3XL 338-268-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Net zo modieus als andere caps van denim,  
maar veel lichter en luchtiger.

Van Mayser, de Duitse hoedenspecialist sinds 1800.
Denim is een materiaal dat altijd trendy is – 

maar dat meestal veel te zwaar is voor zomerse, 
lichte baseballcaps. De hoedenspecialist Mayser is 
erin geslaagd luchtig draagcomfort te combineren 
met een tijdloze denim-look.
Half linnen, half katoen – hiermee houdt u uw 
hoofd koel en droog wanneer het warm is. Met 
UPF 50+.

Denim is meestal in zware keperbinding 
geweven. Hier maakt een linnenbinding de 
cap echter aangenaam ademend. Toch is de 
stof dankzij de gewassen indigokleuring en 
het contrasterende stiksel nauwelijks te 
onderscheiden van echt denim. Door de iets 
kortere voorkant past de pet zich perfect aan 

de vorm van uw hoofd aan. Met een riempje om 
de wijdte extra aan te passen.
Kleur: blauw. 50% linnen, 50% katoen.

•      Mayser baseballcap  
in denim-look      
€ 79,95

hoofd-
omvang
in cm nr.
55 339-961-83
57 339-962-83
59 339-963-83
61 339-964-83

Licht 12 gauge-fijntricot  
in plaats van zwaar  

sweatmateriaal. Van Pima 
Cotton en zijde.

Luxueuze hoody met ritssluiting, van 
breimodespecialist Clark Ross.

Normale hoody’s van sweatshirtstof hebben 
aanmerkelijk meer volume en zijn meestal te 
warm voor de zomer. Dit luxueuze model is 
echter heel licht: de hoody weegt slechts 328 g 
(in mt. 48). En het korrelige structuurbreisel is 
aangenaam luchtig.
Voelt zacht aan en heeft een subtiele glans. 
Model en kleur blijven lang mooi.

Peruaans Pima Cotton is heel fijn en heeft 
een bijzonder lange vezel, waardoor het 
onvergelijkbaar zacht en tegelijkertijd zeer 
stevig is. De verkoelende zijde maakt het 
zomers lichte draagcomfort compleet. De 
glans versterkt de chique uitstraling, de 
gladheid vermindert kreukels. Capuchon 
met rijgkoord. Tweeweg-ritssluiting.
Recht model. Lengte in mt. 50: 70 cm. 
Kleur: beige. 85% katoen, 15% zijde. 
Handwas. Exclusief bij Fashion Classics.

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-     zand-  grijs
maat maat  appel zwart navy lichtblauw kleurig wit gemêleerd khaki
44 S 316-913-83 316-906-83 316-938-83 316-945-83 316-815-83 316-899-83 316-924-83 336-931-83
46 M 316-914-83 316-907-83 316-939-83 316-946-83 316-816-83 316-900-83 316-925-83 336-932-83
48 L 316-915-83 316-908-83 316-940-83 316-947-83 316-817-83 316-901-83 316-926-83 336-933-83
50/52 XL 316-916-83 316-909-83 316-941-83 316-948-83 316-818-83 316-902-83 316-927-83 336-934-83
54/56 XXL 316-917-83 316-910-83 316-942-83 316-949-83 316-819-83 316-903-83 316-928-83 336-935-83
58 3XL 316-918-83 316-911-83 316-943-83 316-950-83 316-890-83 316-904-83 316-929-83 336-936-83
60 4XL 316-919-83 316-912-83 316-944-83 316-951-83 316-891-83 316-905-83 316-930-83 336-937-83

Uw lievelings T-shirt: Zuidamerikaans katoen.  
155g/m². De zeldzame van Ragman.

Onverwoestbaar maar toch zacht en heerlijk licht en luchtig.  
Niet doorzichtig, maar toch dun genoeg  

om ook onder een overhemd te kunnen dragen.
Anders dan een simpel T-shirt blijft de echte 

Ragman van dun Nm 26/1 garen ook na regel-
matig wassen zijn model behouden: de 155 g/m² 
dunne, gelijkmatige maar toch stevige singlejersey 
zal niet vervormen. Stevig, maar zacht geweven 
band ver sterkt en bedekt de naden aan hals en 
schouders. En de dubbel geribde boord van de 
hals uit snede zal ook na langer dragen niet gaan 
uitrekken.
Het geheim:

hij is in 18 naalden techniek uit iets dikker 
garen (Nm 24/1) vervaardigd. Vervolgens wordt 

hij zacht gespoeld en niet opgespannen ge droogd. 
Voor het aanzetten ondergaat hij nog een extra 
behandeling tegen krimpen. Ideaal als nonchalant 
shirt. Maar toch van een kwaliteit die ook perfect 
onder een colbertje staat. De modernste wijze van 
verven houdt uw Ragman langdurig kleur echt.
Goed lang model en comfortabel wijd. Lengte in 
mt. 48: 76 cm. 100% katoen. Kleur: grijs gemêleerd: 
90% katoen, 10% polyester. Machinewasbaar.

•     155 g-Ragman      
€ 19,95
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Peep toe-panty met teenbandje:  
zit perfect en schuift niet omhoog.

Van MAGIC® Bodyfashion.
Andere soortgelijke panty’s zijn 

van voren helemaal open – en schuiven 
na verloop van tijd omhoog bij de voet. 
Deze panty zit echter perfect dankzij het 
teenbandje – en blijft ook de hele dag lang 
comfortabel zitten. U hoeft niet bang te zijn 
dat een rand ervan plotseling boven de 
schacht van uw schoen uitkomt.
Fijn 20 denier – en daarbij modellerend 
en bijna onzichtbaar aan uw benen.

Ideaal voor als u er ook verzorgd wilt 
uitzien wanneer het warm is, maar niet de 
nadelen wilt ervaren die andere panty’s 
vaak hebben. Het broekje past zich perfect 
aan de lichaamscontouren aan en lift daarbij 
het zitvlak. Het zorgt voor een plattere buik 
zonder te strak te zitten. De zachte 
comfortband is naadvrij verwerkt en maakt 
het draagcomfort compleet.
20 den. Kleur: karamel. 78% polyamide, 22% 
elastaan. Handwas.

•      MAGIC® peep toe-panty    € 15,95

FC producenten-
maat maat nr.
36/38 S/M 343-732-83
38/40 M/L 343-733-83
40/42 L/XL 343-734-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Modieuze print. Elegante en soepelvallende  
kwaliteit. Strijkvrij en comfortabel als een T-shirt.

Veelzijdige snake-combinatie van viscose. Van LaSalle Amsterdam.
Deze combinatie van een casual 

longsleeve met een soepelvallende rok die 
van hetzelfde materiaal is gemaakt, is zo 
elegant als een jurk – maar is veel veelzijdi-
ger en daarom veel vaker te gebruiken. 
Beide kledingstukken zijn ook perfect 
afzonderlijk van elkaar te combineren. U 
bent altijd goed gekleed – voor zowel 
kantoor, vrije tijd als een avondje uit.
Praktisch onderhoudsarm materiaal in 
echte wellnesskwaliteit.

De elastische viscose-stof voelt zacht op 
de huid en valt soepel. De stof heeft een 
chique glans en een schitterende kleur, blijft 
mooi in model en is bestand tegen pilling. 
En voor het onderhoud geldt:
Wassen, drogen, dragen.

Ideaal om mee te nemen op vakantie, 
want u kunt de kleding stukken direct uit de 
koffer aantrekken. Shirt met wijde ronde 
hals, iets breder verwerkte schouders en 
afgeronde zoom. Uitlopende rok met 
comfortabele stretchband.
Lengte shirt in mt. 36: 64 cm. Lengte rok in 
mt. 36: 59 cm. Kleur: zwart/crème. 91% 
viscose, 9% elastaan. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      LaSalle snake-shirt     
€ 119,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 353-943-83
36 S 353-944-83
38 M 353-945-83
40 L 353-947-83
42 XL 353-948-83
44 XXL 353-949-83
46 3XL 353-950-83

•      LaSalle snake-rok     
€ 129,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 353-935-83
36 S 353-936-83
38 M 353-937-83
40 L 353-939-83
42 XL 353-940-83
44 XXL 353-941-83
46 3XL 353-942-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie 
voorlaatste pagina van de catalogus)
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Uniek: modieuze ballerina’s  
die traditioneel met de hand  

zijn gemaakt.
Met comfortabele inzet bij de hiel.  

Van fijn kalfsleer. Van Ducanero®, made in Italy.
30 jaar traditie – het schoenenmerk Ducanero® is in 

Italië al lang te vinden in exclusieve winkels, maar bij 
ons is het nog niet zo bekend. In de fabriek (Monte San 
Giusto in de provincie Macerata) wordt het leer nog 
met de hand gesneden en geverfd, de zool wordt stevig 
gelijmd en vastgenaaid. Slechts enkelen beheersen de 
kunst van het met de hand polijsten (of zijn bereid daar 
veel tijd aan te besteden), waardoor de schoenen 
uiteinde lijk een chique, opzette_lijk onregelmatige, 
stijlvolle glans krijgen. Modieuze maar tijdloze 
designs, zorgvuldige, ambachtelijke productiestappen 
en innovatieve verftechnieken maken van 
 Ducanero®-schoenen unieke creaties.
Zeer modieuze ballerina’s: vertrouwd elegant, maar 
casual, stoer, heerlijk comfortabel en robuust.

De elegante leest met een iets afgeronde vierkante 
vorm is nieuw en iets neutraler voor de speelse 
ballerina-look. De echte highlights zijn echter het 
zachte, soepele kalfsleer en de kleine elastische band 
links en rechts van de hiel. Ze zorgen voor een 
optimale pasvorm, voorkomen dat de voet er aan de 
achterkant uitglijdt en beschermen ook bij urenlang 
dragen tegen blessures. Door de eenvoudige, stijlvolle 
look passen de ballerina’s bij alle stijlen – casual, stoer, 
speels-elegant en chic-elegant. Deze fijne all-
round-schoenen zult u gegarandeerd vaak en graag 
dragen, jarenlang.
Bovenwerk, binnenzool, voering en loopzool: leer. Kleine, 
platte hak van 8 mm.

•      Ducanero® zachte ballerina’s      
€ 159,95

schoen-
maat zwart brandy
36 346-637-83 346-644-83
37 346-638-83 346-645-83
38 346-639-83 346-646-83
39 346-640-83 346-647-83
40 346-641-83 346-648-83
41 346-642-83 346-649-83

De veilige designertas:  
dubbele diefstalbeveiliging  

en een luxueuze look.
Van het trendmerk Love Moschino.

Designertassen en veiligheid hoeven elkaar niet uit te 
sluiten. De kleine, chique safety bag van Love Moschino is 
een onmiskenbaar origineel van het veelbesproken, opvallen-
de modemerk – met chic vormgegeven diefstalbeveiliging.
Aan beide kanten beschermde rits met gepatenteerde 
koffersluiting.

In het typische goudkleurige signatuurdesign ziet zelfs de 
markant geplaatste veiligheidssluiting met kleine sleutel er 
zeer luxueus uit en past deze perfect bij het Love Moschino -
opschrift in goudkleurige letters. Samen met de elegante 
cognackleur en de stijlvolle, populaire trapeziumvorm ziet de 
tas er bijzonder stijlvol uit en past hij perfect bij vele 
looks – bij een elegante jurk, maar ook bij een casual jeans/
shirt-look met sneakers. De tas kan ladylike worden 
gedragen aan de korte hengsels of met de verstelbare riem, 
over de schouder of casual crossbody. Het interieur heeft een 
voering in dezelfde kleur, een ritsvak en een bankpasvak.
Afmeting (l x b x d): 21 x 27 x 14 cm. Schouderriem: 113 cm.
Kleur: cognac. Materiaal: polyurethaan. Voering: 100% 
polyester.

•      Love Moschino safety bag      
nr. 353-504-83      
€ 215,–
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Van handgeplukt Pima-katoen: 
uw waarschijnlijk lichtste jas 

weegt slechts 220 gram.
Made in Peru, van breimodespecialist Clark Ross.
Deze gebreide blouson van geselecteerd Peruaans 

Pima-katoen is zo zacht, licht en duurzaam, dat het moeilijk 
te vinden is. Het chic glanzende katoen (ook wel 
‘Zuid-Amerikaanse zijde’ genoemd) gedijt alleen echt goed 
in de klimatologische omstandigheden van Peru. Daar 
bereikt het een fijnheid van 3,2 - 3,9 micron (in vergelijking 
daarmee is Pima-katoen uit de Verenigde Staten met 
4,6 - 5,5 micron duidelijk grover). Nog met de hand geplukt 
en gesorteerd, blijft Peruaans Pima-katoen vrij van 
chemicaliën, huidvriendelijk en zeldzaam. Het wereldwijde 
aandeel bedraagt slechts 2 - 3%.
In de tricotkwaliteit 12 gauge verrassend licht en dun.

Omdat de jas slechts ca. 220 gram weegt, is hij ideaal 
om op elke reis mee te nemen. Hij is bij uitstek geschikt 
voor zwoele zomeravonden of een frisse bries op volle 
zee. In casual college-jackstijl met lichte contraststrepen 
bij de kraag en mouwboorden.
Klassiek, casual model. Lengte in mt. 50: ca. 70 cm. Kleur: 
bruin/beige. 100% katoen. Machinewasbaar. Gemaakt in 
Peru. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Clark Ross blouson van Pima-katoen     € 199,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 354-365-83
50 L 354-366-83
52 XL 354-367-83
54 XXL 354-368-83
56 3XL 354-369-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Zo licht en luchtig als sandalen:  
zomersneakers van geperforeerd leer.

Met stevig doorgestikte loopzool. Van Eureka.
Tijdloze basic sneakers worden steeds populairder. Ook 

schoenen met perforatie zijn 
deze zomer veel te zien. 

Schoenen als deze 

leren sneakers die een klassieke look combineren met een fris 
klimaat zijn daarentegen zeldzaam.
Het soepele leer is ongevoerd en zit zacht aan de voeten.

Het zit als een tweede huid en zit nergens te strak. De stevig 
doorgestikte rubberzool maakt de sneakers bovendien flexibeler 

en duurzamer dan eenvoudig gelijmde 
modellen afkomstig van massaproductie.
Kleur: bruin. Bovenwerk en binnenzool: leer. 
Loopzool: rubber. Gemaakt in Portugal. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Eureka leren sneakers met perforatie      
€ 149,95

schoen-
maat nr.
41 350-180-83
42 350-182-83
43 350-183-83
44 350-184-83
45 350-185-83
46 350-186-83
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Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Kenmerkend: de staande kraag.  
Nieuw: de modieuze denim-look.

Het legendarische Nehru-overhemd  
van Patrick Hollington, Parijs.

De staande kraag is ‘in’. Voor de meeste producenten betekent dat 
echter niet meer dan meegaan met de mode van het moment. Bij Patric 
Hollington echter is de staande kraag al meer dan 45 jaar kenmerkend – 
het enige model kraag dat hij vervaardigt. Hij heeft deze kraag de naam 
‘Nehru’ gegeven – als een eerbetoon aan Jawaharlal Nehru, de eerste 
minister-president van het moderne India. En alleen op het 
gebied van het materiaal laat Hollington innovaties toe.
Denim – geweven als korrelig, koel, fijn canvas.

Veel lichter en luchtiger dan de op stevig twill lijkende 
jeansstoffen. Huid vriendelijk zacht en soepel.
Echt Hollington: twee zakken!

Tijdens zijn leven was Hollington een uitgesproken lief-
hebber van zakken. Hij voerde het Nehru-overhemd dan 
ook uit met twee praktische borstzakken. De halflange 
knoopsluiting harmonieert perfect met de staande kraag. 
Plooien aan de achterkant. Afgeronde 2-knoopsmanchetten.
Casual, recht vallend model. Lengte in boord wijdte 41/42: 
76 cm, mouwlengte: 65,5 cm. 100% katoen. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Hollington 
Nehru- 
jeansoverhemd      
€ 139,95

boord-
wijdte producenten-
in cm maat nr.
39/40 M 345-802-83
41/42 L 345-803-83
43/44 XL 345-804-83
45/46 XXL 345-805-83
47/48 3XL 345-806-83

Meteen drie updates  
voor de broekklassieker chino.

Soepel Pima-katoen, droge micro-structuur en moderne bandplooien.
Terwijl de meeste chino’s van 

gewoon katoen geweven zijn, is 
deze van langstapelig Pima-katoen 
gemaakt – en is daardoor tegelijk 
zachter en robuuster.
Op het eerste gezicht: klassiek 
chino-twill. Op het tweede 
gezicht: fijne rijstkorrelstructuur.

Het ingeweven (uit de verte 
nauwelijks zichtbare) reliëfmotief 
geeft uw broek een droge touch – 
wat met name als het warm is 
bijzonder aangenaam is.
Inclusief bewegingsvrijheid.

Dankzij een vleugje elastaan 
volgt uw broek comfortabel elke 
beweging. Ook de rekbare comfort-
band geeft mee. De rubberafwerking 
aan de binnenkant voorkomt dat uw 
overhemd of T-shirt uit de broek 
glijdt.
Modern bandplooimodel. Binnenbeen-
lengte in mt. 50: 82 cm. Voetwijdte: 

36 cm. 96% katoen, 4% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Chino van Pima-katoen 3.0     
€ 99,95

FC
maat zandkleur navy
  25 355-490-83 355-508-83
  26 355-491-83 355-509-83
  27 355-492-83 355-510-83
  28 355-493-83 355-512-83
  29 355-494-83 355-513-83
  30 355-496-83 355-514-83
  48 355-497-83 355-515-83
  50 355-498-83 355-516-83
  52 355-499-83 355-517-83
  54 355-500-83 355-518-83
  56 355-501-83 355-519-83
  58 355-502-83 355-520-83
  60 355-504-83 355-521-83
  98 355-505-83 355-522-83
102 355-506-83 355-523-83
106 355-507-83 355-524-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Design of functie? Beide!
Ventilerende, water- en winddichte softshell-jas.  

Van Sailors & Brides.
Meestal is deze iets elastische functionele stof voorbehouden aan sportieve 

jassen. Maar hier laat softshell zich van zijn modieuze kant zien: het asymmetri-
sche model met de diagonale ritssluiting is ontleend aan casual bikerjacks. Een 
rijgkoord zorgt voor een vrouwelijke taillering. De praktische lengte beschermt 
zitvlak en bovenbenen tegen wind en regen, wanneer u op weg bent naar kantoor, 

wanneer u aan het shoppen bent in de stad 
en wanneer u op reis bent.
Van zeilspecialist en modeleverancier 
van de crew van de Flying Dutchman 
World Champion ship.

Diagonale voorkanten met ritssluiting 
en drukknopen. Naar binnen geplaatst 
elastisch koord in de taille en de zoom. 
Aangeknipte capuchon, in wijdte verstel-

baar met een rijgkoord. Twee steek-
zakken met waterdicht getapete 

ritssluiting. Mouwen met 
langer verwerkte rug van de 

hand, tweevoudig in 
wijdte verstelbaar met 
een trensje voorzien van 
drukknoop. Een 
binnenzak met rits, een 
zak voor een mobiele 
telefoon.

Smal model. Lengte in 
mt. 36: 84,5 cm. Kleur: 
navy. Buitenkant: 96% 
polyester, 4% elastaan. 
Membraan: 100% 

TPU. Voering: 100% 
polyester. Machinewas
baar.

•      Sailors & Brides 
lange softshell- 
jas     € 229,–

Zuiver biologisch katoen.  
Weerbestendig als een  

functionele stof.
Warm. Wind- en waterafstotend. Ademend. 

Aangenaam zacht en voelt natuurlijk aan. 
Edel, mat oppervlak. Geen gekraak en geen 
geritsel. Het is moeilijk te geloven dat water 
gewoon van deze hoed afloopt en wind niet 
door de stof dringt.
Van EtaProof®, ontwikkeld in Zwitserland.

De natuurlijke functionele stof is gemaakt 
van de fijnste, langstapelige katoenvezels – elk 
driemaal fijner dan een mensenhaar en 
minstens 36,5 mm lang – verweven in de 
hoogst moge lijke dichtheid. Als ze nat worden 
zwellen de vezels en gaan de poriën dicht tot 
op 2-3 micron. Klein genoeg om regen buiten 
te houden – groot genoeg om lichaamswarmte 
te laten ontsnappen.
Individueel verstelbaar met trekkoord.

Voering en uitklapbare oor- /nekbescher-
ming gemaakt van warme fleece.
6 cm brede rand. Kleur: antraciet. Bovenmate
riaal: 100% katoen. Voering: 100% polyester. 
Handwas. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Katoenen hoed  
voor alle weers omstandig heden      
€ 129,95

hoofd-
omvang producenten-
in cm maat nr.
55/56 S 312-517-83
57/58 M 312-518-83
59/60 L 312-519-83

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 328-193-83
38 M 328-194-83
40 L 328-195-83
42 XL 328-196-83
44 XXL 328-197-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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FC
maat nr.
34 354-205-83
36 354-206-83
38 354-207-83
40 354-208-83
42 354-209-83
44 354-210-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

 
Zelden was een casual hoody zo chic en clean.  

En perfect voor de zomer.
In zachte, ventilerende en temperatuurregulerende modal-katoenmix.

Hoody’s zijn erg populair en daarom zijn er talloze exemplaren 
verkrijgbaar. Ze hebben echter vaak een huismode- of sport-
school-look en zijn meestal gemaakt van dikker sweatmateriaal, 

vaak met een volumineuze kangoeroe-
zak en rustieke koordjes. Deze 

chique hoody daarentegen is 
bijzonder clean, subtiel en 
gemaakt van heerlijk 
feelgoodmateriaal.
Heerlijk zacht, aange-
naam elastisch en luchtig.

Modal en katoen met 
elastaan vormen een 
comfortabele, zomers 
lichte mix, die bijzonder 
huidvriendelijk, tempera-
tuurregulerend en 
elastisch is. 

Het materiaal heeft ook een elegante, subtiele glans. De 
kortere, uitlopende mouwen en het fijne satijnen bandje aan de 
capuchon ondersteunen de elegante look.
Recht, casual model. Lengte in mt. 38: 60 cm. Kleur: wit. 46% modal, 
46% katoen, 8% elastaan. Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Zomerhoody     € 99,95

 

Luxe joggpants van 
kunstleer van specialist 

en trendlabel  
Janice & Jo,  
Frankrijk.

Bedrieglijk echte leder-look.  
Perfecte pasvorm. Goede prijs.

Elegante, matte look. Perfect 
nagebootste nerven van echt nappaleer. 
Zacht en volumineus. Aangenaam 
draaggevoel. Scheur vaste naden. Een 
hemelsbreed verschil met goedkope, 
dunne leder imitaties met een al te 
kunstmatige glans.
Faux cuir de luxe – van de specialist uit 

Frank rijk.
Al meer dan 10 jaar heeft het label 

Janice & Jo zich op luxe leggings in 
leder-look gespeciali seerd. Al lang voordat 
zij een trend werden, hadden de ontwerpers 
het materiaal en de pasvorm geper fectio-
neerd.
Ruime pasvorm. Comfortband met 
rijgkoord. Geen uitgelubberde knieën.

Het zeer elastische materiaal sluit zacht 
aan, lubbert niet uit, maar keert altijd weer 
naar zijn oorspronkelijke vorm terug. Met 
knienaad.
Casual joggpants. Binnen been lengte in 
mt. 36: 68 cm. Kleur: navy. 90% 
polyester, 10% elastaan. Machine
wasbaar.

•      Janice & Jo joggpants  
‘faux cuir’     € 139,95

FC
maat nr.
34 349-213-83
36 349-214-83
38 349-215-83
40 349-216-83
42 349-218-83
44 349-219-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Candice Cooper 
luxe-sneakers 
pagina 102.
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Ziet eruit als een casual workwear-overshirt. 
Maar is een stijlvol  

en comfortabel gebreid vest.
Made in Italy. Van Junghans 1954.

Waar een gewoon vest van katoen vaak zijn vorm verliest en snel uitrekt, 
blijft dit vest in trendy workwear-look ook na lange tijd mooi in model.
Iets dikker en steviger dan normaal dankzij het full-needle-breisel.

Zo blijft uw nieuwe vest zelfs na heel vaak wassen in de wasmachine in 
model. En vervelende gaatjes behoren ook tot het verleden.

Dankzij de zuivere katoen perfect voor het tussensei-
zoen.

De huidvriendelijke natuurvezel reguleert 
temperatuur en vocht en is ademend. Daarom is 

dit vest op warme dagen het perfecte alternatief 
voor wol. In klassieke workwear-stijl met 
opvallende sluiting met grote knopen en 
twee opgestikte klepzakken op de borst.
Recht model. Lengte in mt. 50: 69 cm. 100% 
katoen. Machinewasbaar. Gemaakt in Italië. 

Exclusief bij Fashion Classics.

•      Junghans 1954 gebreid workwear-vest     
€ 169,95

FC producenten-
maat maat denim antraciet
48 M 355-241-83 355-237-83
50 L 355-242-83 355-238-83
52 XL 355-243-83 355-239-83
54 XXL 355-244-83 355-240-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Stijlvol, zeer comfortabel  
en milieubewust.

Coole, duurzame vintagesneakers  
van het Spaanse schoenenmerk Satorisan.

Met de vintagesneakers Chacrona in trendy jaren 80-stijl weet Satorisan 
niet alleen een modieuze snaar te raken, maar ook een ecologische.
Moeilijk te vinden: er worden alleen natuurlijke en gerecyclede materia-
len gebruikt.

Veters en tussenzool zijn gemaakt van petflessen. Inleg- en loopzool zijn 
van kurk en rubber, de hiel is met katoen-frotté gevoerd. Het luchtige linnen 
canvas wordt met de hand bewerkt en gewassen, waardoor het de levendige 
vintage-look krijgt.
Geboren uit een samenwerking voor het behoud van het Amazonewoud.

De naam is afkomstig van een regenwoudblad, dat de inheemse volkeren 
gebruiken bij hun ceremonies om lichaam en ziel in harmonie te brengen. Het 

bijzondere bladontwerp van de loopzool slaat terug op 
dit idee.
De leest en het voetbed zijn door Satorisan ontwik-
keld in samenwerking met het instituut voor 
biomechanica in Valencia.

Voor een optimale pasvorm en maximaal comfort 
zijn duizenden voeten gescand en gemeten, en werden 
er uitgebreide loopanalyses gedaan. Daarnaast kwam de 
ervaring van Alejandro Monzo van pas: voordat hij in 

2010 zijn label Satorisan oprichtte, produceerde hij 
20 jaar voor een groot sportschoenenmerk.

Deze schoenen vallen klein uit. Wij raden aan een 
maat groter te bestellen dan normaal. Kleur: 

blauw. Bovenwerk van canvas en 
rundleer, voering en binnenzool van 
textiel en leer, loopzool van rubber. 
Geleverd met twee paar veters.

•      Satorisan recycling-canvas 
sneakers     € 169,95

schoen-
maat nr.
41 348-553-83
42 348-554-83
43 348-555-83
44 348-556-83
45 348-557-83
46 348-558-83
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150 gram licht 
en ongelooflijk veelzijdig.

De luchtige fijntricottrui van linnen.
Fijn en regelmatig gebreid als een chique gentleman -

klassieker, maar mooi casual dankzij de rolzomen. En door de 
fijne strepen veel interessanter dan een unikleurige trui – maar net 
zo veelzijdig te combineren.
Casual met jeans. Verzorgd met colbert. Sportief met shorts.

Deze lichte allrounder is perfect om mee op reis te nemen – 
voor zwoele zomeravonden en koelere stranddagen. De trui is 
luxueus in model gebreid en blijft daardoor lang mooi.
Casual recht model. Lengte in mt. 50: 75 cm. 100% linnen. Machine-
wasbaar. Van Seldom.

•      Smart-casual zomertrui     € 119,95

 produ-
FC centen- marine/ natuur/ marine/
maat maat royal khaki wit
48 M 343-671-83 343-792-83 343-677-83
50 L 343-672-83 343-793-83 343-678-83
52 XL 343-674-83 343-794-83 343-679-83
54 XXL 343-675-83 343-795-83 343-790-83
56 3XL 343-676-83 343-796-83 343-791-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

Weinig cargobroeken voelen  
zo superlicht aan  

(en zijn tegelijkertijd zo stijlvol).
Het fijnste katoen maakt de stof half zo licht  

als normaal en nylon maakt het net zo robuust. 
Van Gardeur.

De meeste cargobroeken zien er robuust en rustiek 
uit en zijn gemaakt van katoen-twill dat ten minste 
250 gram per meter weegt. Deze zichtbaar stijlvollere 
cargobroek is net zo slijtvast en zacht, maar toch 
vederlicht met 133 gram per meter stofgewicht. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van 
langstapelig katoen met een gewichtloze innovatieve 
vezel:
Econyl®-nylon is een volledig gerecycled product 
en het kan opnieuw verwerkt worden.

Het maakt de stof niet alleen slijtvaster en sneller 
drogend, maar het kreukt ook minder dan vergelijk-
baar zwaar katoen. Dankzij elastaan volgt uw nieuwe 
broek comfortabel al uw bewegingen.

De discrete cargo-
zakken maken veel 
minder dik dan 
sportievere 
klepzakken.

Verticale ritsen 
voorkomen op 
betrouwbare wijze 
dat de inhoud eruit 
glijdt. Twee 
zakken opzij en 
twee achterzakken 
met knoopsluiting 
bieden extra 
bergruimte.
Modieuze tapered 
fit met smal 
toelopende pijpen. 
Lengte in mt. 50: 
80 cm. Voetwijdte: 
35 cm. 67% katoen, 
30% nylon, 3% 
elastaan. Machine-
wasbaar.

•      Zero gravity  
cargobroek     
€ 119,95

FC producenten-
maat maat zandkleur navy
48 33/32 348-710-83 348-716-83
50 34/32 348-711-83 348-717-83
52 36/32 348-712-83 348-718-83
54 38/34 348-713-83 348-719-83
56 40/34 348-715-83 348-720-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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24-uurs-basics  
made in Austria:  

top en broek van de  
basic-specialist Moya.

Hoogwaardig, comfortabel en gemakkelijk  
in onderhoud. Perfect te combineren.  

Verbazingwekkend goede prijs.
Anders dan de meeste andere merken concen-

treert Moya zich uitsluitend op basics. Een hoog-
waardige afwerking en pasvorm alsmede 

een uitstekende kwaliteit zijn 
standaard. Er wordt uitsluitend 
geproduceerd in eigen bedrijven 
in Oostenrijk.

Heel comfortabel. Sterk. 
Gemakkelijk in onderhoud.

De elastische viscose-jersey 
met 4% elastaan zorgt voor 
vormvast- en kleurechtheid, 
beweegt perfect mee en knelt niet. 
Pilling- en strijkvrij en machine-
wasbaar op 40 °C. Ook ideaal 
voor op reis. Uitpakken, aantrek-
ken, vertrekken.
Must-haves voor elke kleding-

kast. En elke koffer.
Top met staande kraag, perfect 

onder blazers, vesten en blouses. 
Comfortabele broek met modieuze 
wijde pijpen en comfortabele band.
Sportief voor overdag. Elegant 
voor ’s avonds.

Deze basics zijn echte 
allrounders en veelzijdig te 
combineren. Op de juiste manier 
gecombineerd passen ze zelfs bij 
een avondoutfit.

Lengte top in mt. 38: 60 cm. 
Binnenbeenlengte broek in mt. 38: 

75 cm. 96% viscose, 4% elastaan. 
Machinewasbaar. Made in Oostenrijk.

Wilt u trendy maritieme strepen?  
Kies dan de Bretonse originelen  

van Saint James, Frankrijk.
Zomertrui van zacht biokatoen in eigentijds, recht model

Geliefd bij velen en altijd in het vizier van de ontwerpers: maritieme 
streepmotieven. Ook deze zomer weer. Wat is er beter dan een origineel van 
de specialist ... Saint James is een traditionele firma met 130 jaar ervaring 
en staat bekend om zijn Bretonse klassiekers. Ze worden gedragen door 
legendarische filmsterren en talloze beroemdheden over de hele wereld. 
Zelfs bekende Parijse modeontwerpers combineren de originelen uit 
Bretagne met hun peperdure couturecreaties.
Licht, luchtig, ademend en zacht voor de huid.

Puur biokatoen maakt deze typische Saint James-trui perfect voor de 
zomer. De drie kenmerkende knopen op de schouder en de strepen zorgen 
voor de populaire nautische chic.
Comfortabele, moderne pasvorm.

Ruimvallend, casual en comfortabel, met een 
ronde hals en lange mouwen met rechte, 

stijlvolle zoomrand. Een ongecomplice-
erd, clean design, dat kan worden 
gecombineerd met wijde stoffen 
broeken, bermuda’s, smalle jeans, ... 
en altijd een vleugje Franse flair 
uitstraalt.
Recht model. Lengte in mt. 38: 65 cm. 
100% katoen. Machinewasbaar. 
Gemaakt in Frankrijk.

•      Saint James gestreepte 
katoenen trui     
€ 155,–

FC
maat zwart navy
34 353-510-83 353-295-83
36 342-804-83 353-296-83
38 342-805-83 353-297-83
40 342-806-83 353-298-83
42 342-807-83 353-299-83
44 342-809-83 353-301-83
46 342-810-83 353-302-83

FC
maat zwart navy
34 338-451-83 353-303-83
36 338-452-83 353-304-83
38 338-453-83 353-305-83
40 338-454-83 353-306-83
42 338-455-83 353-307-83
44 338-456-83 353-308-83
46 353-501-83 353-309-83

FC producenten-
maat maat wit/blauw wit/rood
36 38 354-194-83 354-242-83
38 40 354-195-83 354-243-83
40 42 354-196-83 354-244-83
42 44 354-197-83 354-245-83
44 46 354-198-83 354-246-83
46 48 354-199-83 354-247-83
48 50 354-240-83 354-248-83

•      Moya basic shirt met opstaande 
kraag     € 86,95

•      Moya basic broek     
€ 119,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Eindelijk licht genoeg voor de zomer:  
de klassieke baret maakt een  

modieuze comeback.
Van hoedenspecialist Loevenich, sinds 1960.

De baret kwam tijdens de Franse Revolutie vanuit de Pyreneeën 
naar Parijs, waar hij al snel een modeklassieker werd. Nu viert hij zijn 
comeback in de mode – zo aangenaam licht als nooit tevoren.
Van luchtig gehaakt katoen in plaats van (zoals gebruikelijk) 
zwaar, warm wolvilt.

Deze unieke gehaakte versie is niet alleen 
ideaal voor warm zomerweer, maar door het 
gebruik van meer materiaal is hij ook 
aanzienlijk steviger dan gewone gebreide 
baretten. En dankzij de voordelige 
prijs is het aantrekkelijk om hem 
direct in meerdere kleuren te 
bestellen.
Eén maat. 100% katoen. Handwas.

Loevenich katoenen baret      
€ 24,95
•     denim nr. 343-119-83
•     navy nr. 343-131-83
•     roze nr. 343-132-83
•     rood nr. 343-133-83
•     zwart nr. 343-134-83

Stijlvolle kleuren en label. 
De premium-sneakers van Alexander Smith en voor een heel 

betaalbare prijs.
Voor zulke bijzondere, trendy sneakers betaalt u bij de bekende 

chique merken gemakkelijk het dubbele. Deze exemplaren zijn net zo 
stijlvol – en zijn waarschijnlijk zelfs afkomstig uit dezelfde Italiaanse 
fabriek. Hoewel de naam nogal Engels aandoet, is het jonge schoenen-
merk toch echt Italiaans.
Chique kleurencombinatie: wit en rosé goud.

De rosegoudkleurige hak en het hakeffect van de onzichtbaar aan 
de binnenkant verwerkte slee-inzet geven de 
sneakers een elegant accent. De schacht zit 
perfect om uw voet en knelt nergens. De met 
leer verstevigde hiel zorgt voor goede steun. 
6-gatsvetersluiting.
Kleur: wit/rosé goud. Bovenwerk: leer. Binnen-
zool en voering: leer. Loopzool: rubber.

•      A. Smith premium sneakers      
€ 199,95

schoen-
maat nr.
36 349-958-83
37 349-959-83
38 349-960-83
39 349-961-83
40 349-962-83
41 349-963-83

VOORPAGINA-AANBOD

NL_36_06.01_FC_FS23_022-023.indd   3 09.01.23   11:31



D_08_19.12_FC_FS23_024-025.indd   2 05.01.23   12:05

24 www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

Opvallend gestructureerd  
patent breisel – zeldzaam licht en luchtig.

Weegt slechts 460 g. In zachte viscose-katoenmix.  
Van Carbery.

Een trendy levendige, driedimensionale structuur als deze, ziet men verder 
alleen bij aanzienlijk grovere, dikkere truien. Het breisel is door de mix van viscose, 
katoen en elastaan heerlijk licht en soepel zacht, ook op de blote huid. De losse, 
twee kleurige breistructuur zorgt voor circulatie van lucht en is zelfs in de zomer niet 
te warm.
Het toppunt van Iers vakmanschap.

De traditionele onderneming uit Clonakilty maakt nog gebruik van 
traditionele handbreimachines. Rugpand, voorpand en mouwen 
worden afzonderlijk in model gebreid en vervolgens aan elkaar gezet. 
Hierdoor is de pasvorm perfect, lubbert de trui niet uit en blijft hij 
mooi in model. Te combineren met zomers witte kleding en alle 
soorten natuurtinten, met grijs, blauw etc. Uni geribde boorden en 
randen.
Comfortabel ruim model. Lengte in mt. 50: 67 cm. Kleur: grijs/wit. 
56% katoen, 38% viscose, 6% elastaan. Machinewasbaar. Van 
Carbery. Vervaardigd in Ierland. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Carbery trui in patentbreisel     € 139,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 S 322-734-83
50 M 322-736-83
52 L 322-737-83
54 XL 322-738-83
56 XXL 322-739-83
58 3XL 322-751-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

 

Oxford-weefsel:  
als overhemd een geliefde klassieker.  

Als broek helaas nog moeilijk te vinden.
Aangenaam luchtig, zacht en volumineus, en daarbij heel stevig.

Oxford-weefsel is bekend van aange-
naam zachte, stevige overhemden. De stof 
heeft een fijnkorrelig oppervlak en is 
geweven als een raster. Dat maakt hem heel 
luchtig. De stof lijkt op flanel, maar is niet 
zo zwaar. Hij is ongevoelig en stevig. Best 
vreemd dat oxford-broeken tot nu toe nog 
moeilijk zijn te vinden, vooral omdat de stof 
perfect is voor de zomer.
Veel levendiger dan unikleuren – maar 

net zo veelzijdig te combineren.
Echte oxford-stof is altijd stijlvol gemêle-

erd, omdat deze bestaat uit een basiskleur met 
witte kettingdraden. De voor businessoverhem-
den kenmerkende kleur blauw ziet er zomers 
fris uit en zorgt voor afwisseling in uw 
broekenverzameling. Franse schuine zakken. 
Achterzakken met strook en knoop. Insteek van 
de zakken en riemlussen met sierstiksel in hand-
gestikte look. Achter gedeelde band waarmee 
gemakkelijk de wijdte is aan te passen.
Smal flatfrontmodel. Binnenbeenlengte in mt. 50: 
82 cm. Voetwijdte: 38 cm. Kleur: lichtblauw gemêle-

erd. 98% katoen, 2% elastaan. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oorsprong (hoornen 
knopen). Machinewasbaar.

•      Hiltl oxford -broek     € 139,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
  25 333-862-83
  26 333-863-83
  27 333-865-83
  28 333-866-83
  29 333-867-83
  30 333-868-83
  48 333-869-83
  50 333-870-83
  52 333-871-83
  54 333-873-83
  56 333-874-83
  58 333-875-83
  60 333-876-83
  98 333-877-83
102 333-878-83
106 333-879-83
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The BDO-Shirt
No. 71

-------------------
Gelimiteerde

editie

Basic Collection

Ontdek een goede oude vriend. En vergeet 
dat een overhemd moet worden gestreken.

Dit overhemd heeft het klassiek ongekunstelde uiterlijk van katoen. 
Het geeft gewoon het vertrouwde gevoel een goede oude vriend bij zich te 
hebben. Het krachtige maar toch zachte weefsel is onovertroffen 
ge makke lijk in onderhoud en robuust. De typisch nonchalante 
look komt het best tot zijn recht, wanneer u het overhemd 
direct van de waslijn en ongestreken draagt. Als u 
het liever keurig glad wilt dragen, is even met 
het strijkijzer er overheen voldoende.
Luchtig fijn Oxford-weefsel.

De stof wordt als een ruitpatroon 
geweven. Daardoor wordt hij luchtig en laat 
hij de huid ademen. Bovendien ontstaat op 
die manier het levendige opper vlak te-
beeld. Het overhemd zijn duur zaam 
kleurrijk gewe ven. Zo blijven de kleuren 
van het dessin ook na ontelbare 
wasbeurten fris – helemaal in tegen-
stelling tot een vou dig gedrukte 
patronen. De overhemden passen bij 
noncha lante kos tuums net zoals bij 
jeans en cargo broeken, en zijn 
veelzijdiger dan jeansoverhemden.
Prima afwerking.

De naden zijn bijzonder dicht 
en fijn gestikt – en daardoor 
extreem houdbaar. De zuivere 
dubbel gestikte naden aan de 
binnenzijde kunnen ook na 
verloop van tijd niet los gaan 
zitten of uitrafelen. Met royale 
button-down-kraag en 
opgenaaide borstzak. Door de 
extreem lange vorm blijft het 
overhemd steeds goed in de 
broek zitten. De manchetten 
zijn bijzonder zorgvuldig 
op maat gesneden; met 
op knoop bare kleppen op 
de mouwen.
Royale en comfortabele snit 
met brede rugplooi. Lengte 
in boord wijdte 40: 81 cm, 
mouw lengte: 63,5 cm. 
100% katoen. Machine-
wasbaar. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

The BDO-shirt     € 89,95

boord-   lichtblauw/
wijdte   wit
in cm wit lichtblauw gestreept
38 333-428-83 333-448-83 333-407-83
39 333-429-83 333-449-83 333-408-83
40 333-430-83 333-451-83 333-409-83
41 333-431-83 333-452-83 333-480-83
42 333-432-83 333-453-83 333-481-83
43 333-433-83 333-454-83 333-482-83
44 333-434-83 333-455-83 333-483-83
45 333-436-83 333-456-83 333-485-83
46 333-437-83 333-457-83 333-486-83

•      Basic Collection

boord- bruin/
wijdte zwart/wit
in cm geruit
38 355-108-83
39 355-109-83
40 355-110-83
41 355-111-83
42 355-112-83
43 355-113-83
44 355-114-83
45 355-115-83
46 355-116-83

•      Limited Edition No. 71
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie 
voorlaatste pagina van de catalogus)

FC
maat wit zwart
36 337-149-83 337-154-83
38 337-150-83 337-155-83
40 337-151-83 337-156-83
42 337-152-83 337-157-83
44 337-153-83 337-158-83

Sexy, modellerend  
en zeer comfortabel.

De bh-top van zijdezacht microfiber.
Deze bh-top is zeer veelzijdig: solo als boven-

stukje, onder transparante blouses, onder strakke 
blazers of korte bolerojasjes. Past hij bij uw hele 
garderobe.
Modelleert zonder te knellen, blijft kleurecht en 
neemt verbazingwekkend veel vocht op.

Geen stugge baleinen, stijve materialen of te 
harde beugels die in de weg zitten. Uw bh-top zit als 
gegoten en beweegt perfect mee. Met afneembare 
cups en verstelbare bandjes. Vrouwelijk golfpatroon 
bij de hals en zoom.
Van 72% polyamide, 28% elastaan. Machinewasbaar.

•      Skiny bh-top      
€ 49,95

Elegant als een blouse.  
Maar zo veelzijdig en gemakkelijk  

in onderhoud als een T-shirt.
Van zachte interlock-jersey met geconfectioneerde boord.  

Van Saint James, Frankrijk.
Door de geconfectioneerde stoffen boord, de modieus gesneden 

3⁄4-mouwen en de opgestikte borstzakken lijkt dit shirt net een 
blouse – het is echter zo praktisch als een T-shirt. Een ideale basic, 
die er solo gedragen altijd goed uitziet, zowel bij een zakelijk 
mantelpakje als bij vlotte jeans, cargopants, shorts, …
Blijft altijd perfect zitten: de goed gefixeerde knopenlijst.

Deze gaat nooit open staan maar toont toch een klein beetje 
decolleté. Knopenlijst, boord en borstzakken van gladde katoenen 
stof. Zacht aansluitende interlock-jersey. Perfect passend dankzij de 
hoogwaardige nadenafwerking. Blijft ook na veelvuldig wassen 
goed in model.
Licht getailleerde snit. Lengte in mt. 38: 60 cm. Kleur: wit. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

•      Saint James blouse-shirt     € 109,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 38 717-843-83
38 40 717-850-83
40 42 717-868-83
42 44 717-876-83
44 46 717-884-83
46 48 717-892-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Klassieke witte sneakers:  
door het gevlochten leer spannender  

en luchtiger dan de meeste.
Van de specialist in gevlochten leer Allan K.

Witte sneakers behoren al heel lang tot de must-haves van de 
zomer. Dan is de levendige gevlochten structuur met de aparte 
gaasinzet een welkome modieuze afwisseling. En: door het 
vlechtwerk kunnen uw voeten goed ademen, zodat u deze leren 
sneakers ook graag draagt bij temperaturen van 25 °C of hoger.
Know-how van meer dan 50 jaar.

Gevlochten leer is de specialiteit van de Belg Alain Kadic. In 
1963 ontwikkelde zijn vader daarvoor speciale machines. Tot op de 
dag van vandaag produceert het bedrijf de meest luxueuze gevloch-
ten lederwaren voor stijlvolle merken van over de hele wereld – en 
sinds 2013 ook voor het merk Allan K. 
Vetersluiting met 6 oogjes. Kleur: wit. 
Bovenmateriaal, voering en binnenzool: leer. 
Loopzool: rubber.

•      Sneaker van gevlochten leer  
van Allan K      
€ 229,–

schoen-
maat nr.
37 333-478-83
38 333-479-83
39 333-510-83
40 333-511-83
41 333-512-83
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Waarschijnlijk uw meest  
comfortabele broek:  
de toverbandbroek  

van  RAPHAELA-BY-BRAX.
Niet zichtbare bandwijdtereserve plus  power-stretch-effect.

Terwijl klassieke oplossingen met elastische banden zichzelf 
meestal verraden door allerlei plooien, blijft de toverband uw 
geheim. U draagt een moderne five-pocket-broek met figuuraccen-
tuerende pasvorm – en u geniet van extra veel bandwijdte.
Optisch niet van een normale band te onderscheiden.

Figuurvriendelijk taillehoog, doorgestikte heuppas, pasvorm-
naden achter en riemlussen. De paspelzakken aan de achterkant 
hebben een vrouwe lijke uitstraling en zorgen voor een extra 
aantrekkelijk achterwerk. Power- 
stretch katoen maakt het draag-
comfort perfect. De zachte stof 
geeft bij elke 
beweging soepel 
mee en de broek 
knelt op geen 
enkele plek.
Recht model met 
smalle en verkort 
pijpen. Binnen
beenlengte in 
mt. 36: 68 cm. 
Voetwijdte: 30 cm. 
86% ka  toen, 10% 
elastomultiester, 
4% elas taan. 
Bevat niet uit 
textiel bestaande 
delen van 
dierlijke 
oorsprong. 
Machinewasbaar.

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat grijs rosé salie
18 36K 348-620-83 348-634-83 354-515-83
19 38K 348-621-83 348-635-83 354-516-83
20 40K 348-622-83 348-636-83 354-517-83
21 42K 348-624-83 348-637-83 354-518-83
22 44K 348-625-83 348-638-83 354-519-83
23 46K 348-626-83 348-639-83 354-520-83
36 36 348-627-83 348-640-83 354-521-83
38 38 348-628-83 348-641-83 354-523-83
40 40 348-629-83 348-642-83 354-524-83
42 42 348-630-83 348-643-83 354-525-83
44 44 348-632-83 348-644-83 354-526-83
46 46 348-633-83 348-645-83 354-527-83
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•      RAPHAELA- 
BY-BRAX  
toverbandbroek      
€ 99,95
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Tijdloze hoed, handgemaakt van zelfverbouwd stro.  
Voor een aangename prijs.

Elegante zonnehoed voor dames en heren. Made in Spain door Zahati, sinds 1920.
Niet te vergelijken met hoofddeksels die u bij elke strandtent 

kunt kopen: deze hoed, gemaakt in klassiek beetle-model, komt 
niet van de lopende band, maar uit een traditionele Spaanse 
fabriek in de buurt van Alicante.

Nog steeds met de hand gemaakt – van zelfverbouwd stro.
Het vlechtwerk is gevormd met behulp van traditionele 

strijktechnieken en laten de lucht vrij circuleren, zodat uw hoofd 
altijd aangenaam koel blijft, zelfs wanneer de temperaturen 

stijgen. De rand is precies 
breed genoeg om uw ogen, 
oren en gezicht op 
betrouwbare wijze te 
beschermen tegen 
gevaarlijke zonnestralen. 
De zwarte hoedband vormt 
een elegant accent.
Eén maat. Kleur: naturel. 
100% stro. Gemaakt in 
Spanje.

•      Zahati hoed van stro      
nr. 351-000-83      
€ 49,95

 
Stijlvolle, modieuze zwemshort.

Perfecte pasvorm. Smaakvolle uitvoering. Moderne kleur. Van HOM, Frankrijk, ondergoedspecialist sinds 1968.
Deelnaden, een opgestikte knoopsluiting, een knoop en een 

gestreepte ribband – deze zwemshort is bijna net zo luxueus 
geconfectioneerd als een nette pantalon. Het frisse navy zorgt voor 
een modieus accent, net als het ingeweven hightech-grapje:

bij contact met water verschijnt er een palmmotief.
Zodra de zwemshort droogt, verdwijnt – als door toverkracht – 

ook het dessin weer (zo ziet u ook direct of uw zwembroek nog nat 
of alweer droog is).

De hoogwaardige microfiber-vezel droogt heel snel.
Anders dan bij absorberend katoen neemt de high-

tech-vezel nauwelijks water op en is hij heel snel weer 
droog. Uw short is heerlijk zacht, kleur- en lichtecht, en 
blijft mooi in model.
Smalle uitvoering die iets wijder verwerkt is bij de bovenbe-
nen. Kleur: navy. 100% polyamide. Voering: 100% polyester. 
Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion Classics.

•      HOM zwemshort, palmmotief      
€ 59,95

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie 
voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
44/46 S 339-971-83
48/50 M 339-972-83
52/54 L 339-973-83
56/58 XL 339-974-83
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De badschoenen voor wedstrijdsporters –  
en voor u.

Glijden niet weg op natte ondergronden.  
Antibacterieel tegen voetschimmel. Made in Germany.

Tijdens wedstrijden stonden deze lichte, 
comfortabele badschoenen al vaak op het 
erepodium. Maar ze zijn al lang niet meer 
alleen geschikt voor wedstrijdsporters.
Ideaal voor in de badkamer, in spa’s, 
zwembaden – en zelfs op het strand.

In tegenstelling tot eenvoudige sloffen 
gaan deze nieuwe schoenen voetschimmel 
tegen – dankzij hun speciaal ontwikkeld, 
antibacterieel materiaal. Via de klittenband-
sluiting kunt u de badschoenen optimaal op 
uw voetbreedte aanpassen. Het anatomisch 
gevormde voetbed met geribbeld profiel zorgt 
voor gezond lopen en biedt een aangename 
en circulatiebevorderende massage.
De door TÜV-Rheinland (www.tuv.com, 
ID 0000021464) geteste geschubde zool, 
zorgt ervoor dat u niet uitglijdt.

Zo loopt u zonder problemen over natte 

tegels, glibberig hout en gladde stalen 
vloeren. En omdat de bandage en zool uit één 
stuk zijn vervaardigd, zijn er geen naden of 
lijmverbindingen die zouden kunnen loslaten.
Bovenmateriaal, binnen- en loopzool van 
recyclebare kunststof.

•      Fashy AquaFeel badschoenen      
€ 29,95

schoen- rood/
maat zwart
35/36 316-872-83
37/38 316-873-83
39/40 316-874-83
41/42 316-875-83

schoen- blauw/
maat grijs
41/42 333-026-83
43/44 333-027-83
45/46 333-028-83
47/48 333-029-83

Een slankere look dankzij  
20% Xtralife-Lycra®.  

Flatterend dankzij het speciale  
dessin en model.

De meeste corrigerende badpakken 
zijn uitgevoerd in een saaie unikleur. 
Het dessin van dit badpak is daarente-
gen veel bijzonderder: de strepen in fel 
rood/oranje- en blauwtinten met paars 
en nuances in geel/groen zien eruit 
alsof ze met een penseel zijn aange-
bracht. En door de wikkel-look bij het 
decolleté, de geraffineerde aanrimpe-
ling bij de buik en de inzetten opzij 
zorgt het badpak tegelijkertijd voor 
een optisch slank silhouet.
Flatterend effect dankzij polyamide 
en Xtralife- Lycra®.

Zonder zware corrigerende 
verwerking aan de binnenkant, die bij 
andere modellerende badpakken vaak 
vervelend knelt. De dubbellaagse stof 
aan de voorkant en opzij ondersteunt 

mooi uw buste 
en maakt de 
buik platter. 
Met comforta-
bele brede 
bandjes, matig 
hoge beenlijn 
en matig hoge 
ruglijn.
Badpak van 
80% polyami-
de, 20% 
elastaan. 
Voering: 88% 
polyamide, 12% 
elastaan. 
Sneldrogend. 

Kleur: multicolour. Handwas. Gemaakt in 
Duitsland.

•      Corrigerend badpak  
‘penseelstreken’      
€ 89,95

FC
maat nr.
38 B 337-100-83
40 B 337-101-83
42 B 337-102-83
44 B 337-103-83
38 C 337-104-83
40 C 337-105-83
42 C 337-106-83
44 C 337-107-83
46 C 337-108-83
38 D 337-109-83
40 D 337-110-83
42 D 337-111-83
44 D 337-112-83
46 D 337-113-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

dames

heren
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Gebreid van luchtig linnen:  
kabeltrui in zomerse stijl.

Made in Ireland. Van Carbery.
Truien met kabelmotief zijn meestal gemaakt van dikke wol, 

en zijn alleen geschikt voor wanneer het koud, winters weer is. 
Dit exemplaar is echter gemaakt van zuiver linnen, dat van 
nature luchtig en koel is. Het materiaal voelt droog aan, waar-
door het bij warm weer aangenaam fris op de huid aanvoelt.
Frans linnen met unieke, chique glans.

Hoewel de vele matte, doffe kledingstukken van gebreid 
linnen anders doen vermoeden, heeft linnen wel degelijk een 
natuurlijke glans. Deze wordt er echter meestal al bij de 
productie van het garen uitgewassen. Door een speciale manier 
van spinnen is hier echter het zijdeachtige karakter behouden 
gebleven.
Ierse breikunst van Carbery: volgens oude traditie gemaakt 
op handbreimachines.

In tijden van industriële massaproductie een echt unicum. 
Voorkant, achterkant en mouwen worden hierbij fully-fashioned 
in model gebreid en daarna zorgvuldig aan elkaar gezet. 
Hierdoor zit uw nieuwe trui veel beter dan een standaard 
exemplaar dat in model is geknipt. Ook blijft hij mooi in model, 
hoe vaak hij ook gedragen wordt. V-hals met geribde strook. 
Elastische boord in ribbreisel aan de mouwen en onderlangs.
Casual model. Lengte in mt. 38: 57 cm. 100% linnen. Machinewas-
baar. Gemaakt in Ierland. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Carbery linnen kabeltrui     € 159,95

FC producenten-
maat maat blauw zilvergrijs
36 S 338-876-83 354-566-83
38 M 338-877-83 354-567-83
40/42 L 338-878-83 354-568-83
42/44 XL 338-879-83 354-569-83
44/46 XXL 338-880-83 354-580-83
46/48 3XL 338-881-83 354-581-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Silver skinny-jeans met strepen: 
www.fashion-classics.nl Zoeken 
op bestelnummer 338-906 of tel. 
nr. 024-3 511 277.

NL_30_05.01_FC_FS23_030-031.indd   2 09.01.23   11:31



D_30_27.12_FC_FS23_030-031.indd   3 03.01.23   12:13

31Fashion Classics

2023 

QR 

PI 

NL 

FC 

Katalog 

FJSO 

2023QRPINLFCKatalog83FJSO3 

https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010802 

 

1 QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

2
3

Crash:  
de waarschijnlijk meest  

ongecompliceerde witte blouse  
die u ooit hebt gehad.

Lekker elastisch en altijd in topvorm.
Vijf millimeter brede weefstrepen met elasthangehalte in een 

afstand van 5 cm zorgen voor een perfecte pasvorm en veel 
be we gings vrij heid. Dankzij de crashstof kreukt hij niet en is hij 
zo goed als strijkvrij (enkel de kraag hoeft maar even te worden 
gestreken). Hij is op elk gewenst moment gebruiks klaar en ziet 
er altijd verzorgd uit.
Ideaal voor op reis.

Dankzij de lengte van 59 cm (in maat 38) camou fleert hij 
kleine verdikkingen op handige wijze. 
De charmant golvende zoomboord is 
ook geschikt om over de broek- of 
rokband te dragen. Decoratieve 
blikvangers zijn de met garen omwik-
kelde spilknoopjes.
Licht getailleerd. Lengte in mt. 38: 59 cm. 
Kleur: wit. Van 99% katoen, 1% elastaan. 
Machinewasbaar. Ge pro du ceerd in 
Oostenrijk.

•      Crashblouse ‘easycare’      
€ 159,95

FC
maat nr.
34 781-930-83
36 781-948-83
38 781-955-83
40 781-963-83
42 781-971-83
44 781-989-83
46 781-997-83
48 782-003-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Jeggings:  
het comfort van een legging.  

Aanblik van schitterende jeans.
Hij ziet er uit als een schitterende jeans. In zijn typische 

denim, met vluchtig aangeduide zakken en ritssluitingnaad 
vooraan, en met opgezette zakken achterop. Op het lichaam zit 
deze broek echter net zo comfortabel als leggings. Want de fijne 
katoenzachte materiaalmix is door een aandeel van kunststof-
vezels bijzonder licht en dun (maar toch robuust). En het grote 
aandeel elastaan geeft deze broek extra elasticiteit en voorkomt 
ingeperste knieën.
Geen knoop, geen ritssluiting – niets tekent zich onder strak 
aansluitende bovenkleding af.

De jegging ziet er 
daardoor bijzonder goed 
uit bij lange pullovers en 
tunica’s, maar ook bij vrij 
korte pullovers en bloezen.
Binnenbeenlengte in mt. 38: 
83 cm. Voetwijdte: 34 cm. 
Kleur: Blue Denim. Van 65% 
katoen, 31% polyester, 4% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Denim jeggings     
€ 109,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 34 341-475-83
38 36 341-476-83
40 38 341-477-83
42 40 341-478-83
44 42 341-479-83
46 44 341-480-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Het uiterlijk van een klassieke spijkerbroek  
en het comfort van een jogging broek.

Comfortabel feelgooddenim – vormvast, kreukvrij en bewegingsvriendelijk.
Slechts zelden vindt men jeans die zo comfortabel 

zijn als dit exemplaar. Hun geheim: het innovatieve 
hybrideweefsel ISKO™ Twill FF met de stoere look 
van denim, maar zo soepel en elastisch als jersey. Het 
volgt feilloos elke beweging en knelt nergens.
Toch lubbert de jeans niet, maar ziet er altijd 
top verzorgd uit.

Perfect voor 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Tijdens lange autoritten of vluchten, bij het fietsen en 

wandelen, voor vrije uurtjes op de bank... Klassieke 
tijdloze snit. Perfect voor nonchalante vrijetijds- 
outfits. Met comfortabele elastische band.
Five-pocketsmodel met rechte pijp. Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 84 cm, voet wijdte: 40 cm. 90% katoen, 8% 
polyester, 2% elas taan. Kleur: blauw denim. Machinewas-
baar. Van Club of Comfort: herenconfectie op kleermakers-
wijze, sinds 1954.

•      24-uurs-jeans      
€ 119,95

FC
maat nr.
  25 316-092-83
  26 316-093-83
  27 316-094-83
  28 316-095-83
  29 316-096-83
  30 316-097-83
  48 316-098-83
  50 316-099-83
  52 316-100-83
  54 316-101-83
  56 316-102-83
  58 316-103-83
  60 316-104-83
  98 316-105-83
102 316-106-83
106 316-107-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Aan de 
binnenkant is de 
jersey zacht 
geruwd en 
daardoor heerlijk 
zacht en soepel.

•      Wasbare leren Snipe®-instappers, 
heren     € 129,95

Schoenen poetsen?  
Dat doet vanaf nu uw wasmachine.

Wasbare leren instappers van het Spaanse cultmerk Snipe®.
Deze zachte instappers van 

hoogwaardig gelooid leer hebben niet 
veel verzorging nodig. Het vuil van de 
straat wordt gewoon weg ge spoeld in 
de wasmachine. Zo zijn ze snel weer 
als nieuw: met een frisse kleur en geur, 
en zachter dan ooit.
Meer dan 20 jaar ervaring met 
wasbaar leer.

Snipe®-eigenaar Ernesto Segarra 
komt uit een van de oudste schoen-
dynastieën van Spanje. De afgestude-
erde ecoloog richtte zijn merk in 1981 
op en ontwikkelde al in de jaren 90 de 
eerste wasbare leren instappers.
Tijdloos design. Bijzonder comfor-
tabel en zeer duurzaam.

Het kreukzachte leer omsluit uw 
voet als een handschoen – niets drukt 
of knelt. Het dempende voetbed van 
zachte schuimstof (uitneembaar) is 

antibacterieel. De stevige rubberpad 
onder de zool maakt de schoen net zo 
soepel als een gangbare noppenzool, 
maar is veel duurzamer. De pads 
bieden namelijk een groter steunop-
pervlak en slijten dus minder.
Bovenwerk, voering en binnenzool: leer. 
Loopzool: rubber. Machinewasbaar (lees 
voor het wassen van de schoenen de 
handleiding van de producent).

schoen-
maat navy cognac
41 323-046-83 323-214-83
42 323-047-83 323-215-83
43 323-049-83 323-216-83
44 323-210-83 323-217-83
45 323-211-83 323-218-83
46 323-213-83 323-219-83
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Licht, luchtig en streelzacht op de 
blote huid: trui van zeldzaam 

Pima-Cotton.
Subtiele blokstrepen en een ongewoon garen.

Peruaans Pima-katoen wordt vanwege de prijs slechts 
zeer zelden aangeboden in modecollecties. Want er is 
geen grondstof genoeg voor grote productiehoeveelheden. 
Het groeit alleen echt goed onder de klimatologische 
omstandigheden van Peru en bereikt daar een fijnheid van 
slechts 3,2 - 3,9 micron (in vergelijking daarmee is 
Pima-katoen uit de VS met 4,6 - 5,5 micron beduidend 
grover). Ter bescherming van de unieke natuur van Peru 
wordt dit katoen uitsluitend met de hand geplukt. Dat kan 
geheel zonder de chemicaliën die nodig zouden zijn bij 
het machinale plukken.
Peruaans Pima-Cotton heeft een karakteristiek zachte 
gloed en is ook op de blote huid onovertroffen zacht en 
tegelijkertijd robuust.

In breisels ontstaat er een extreem fijne, gelijkmatige 
structuur die toch niet dun is, maar stevig en volumineus. 
Ook na vele malen wassen en veelvuldig dragen blijft 
deze trui vormvast en kleurecht. De blokstrepen in de 
maritieme kleurencombinatie navy en wit met subtiel 
smalle, rode strepen passen bij een groot deel van uw 
zomergarderobe. Bijzonder mooi bij alle natureltinten en 
zeer chic bij wit.
Klassiek belijnd met blijvend elastische, gebreide boorden en 
een ronde hals. Lengte in mt. 50: 66 cm. Kleur: navy/wit/rood 
gestreept. Van 100% katoen. Machinewasbaar.

•      Pima-trui ‘Maritime Stripes’      
€ 139,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 281-972-83
50 L 281-980-83
52 XL 281-998-83
54 XXL 282-004-83
56 3XL 282-012-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Bestellen zonder risico: om de verzegelde eau de 
toilette voor het openen toch te kunnen proberen, 
is er bij elke levering een testflacon bijgesloten.

Samengesteld door een beroemde parfumeur.  
Exclusief, maar heel betaalbaar.

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Citronellol, Limonene, Linalool, 
BHT, Coumarin, Citral, Eugenol.

Herengeur ‘Notte’ van Acqua di Portofino:  
een hit in Italië, maar in ons land nog moeilijk te vinden.

Portofino, het bijzondere vissersdorp 
aan de Italiaanse Rivièra, trekt door zijn 
bijzondere maritieme sfeer elk jaar 
bezoekers uit de hele wereld. Francesca 
Casiraghi is opge groeid in deze schilder-
achtige kustplaats. Sinds 2000 probeert zij 
met haar geurlijn ‘Acqua di Portofino’ de 
idyllische schoonheid en de mediterrane 
sfeer van haar geboortestreek in geuren tot 
uitdrukking te brengen.
Notte: een frisse, houtachtige citrus-
geur – gecreëerd door parfumeur 
Maurizio Cerizza.

De uitgebalanceerde compositie met 
zeewaterachtige invloeden roept de sfeer 
van een avond aan de Italiaanse Rivièra 
op: het frisse hoofdaccent wekt de 

interesse met een combinatie van limoen, 
bergamot, roze peper en ananas. Het 
bloemrijke draagaccent verleidt door een 
potpourri van klaproos, jasmijn en 
damastroos. Het warm-kruidige basis-
accent ten slotte bevat sandelhout, 
patchouli, kasjmierhout, amber en muskus.
Inhoud 100 ml.

•      Acqua di Portofino ‘Notte’  
herengeur,  
Eau de Toilette Intense      
nr. 328-506-83     € 87,–
(Literprijs: 870,– €)
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Chic als een zijden blouse –  
maar minstens zo gemakkelijk in onderhoud  
als een shirt. Tuniekblouse van Janice & Jo.

Soepelvallend, wasbaar en strijken.
Deze tuniekblouse van Janice & Jo behoort tot 

de bestsellers van de collectie. Hij ziet er net 
zo uit als een zijden blouse, maar is daarbij 
veel gemakkelijker in onderhoud. De 
blouse van pure, soepele viscose is 
namelijk wasbaar in de machine – en 
droogt snel, zodat u hem direct de 
volgende dag weer kunt dragen. De stof is 
het lievelingsmateriaal van het Franse 
trendlabel, dat bij ons tot nu toe alleen 
bekend is van de luxueuze leggings van 
imitatieleer. In het thuisland heeft 
Janice & Jo al lang een reputatie 
opgebouwd als blousenspecialist.
Allrounder voor vele gelegenheden.

Het tuniekmodel is universeel en is 
zowel te dragen als onderdeel van een 
nette zake lijke, casual vrijetijds- of 
chique avondoutfit. Achter langer dan 
voor. Staande kraag, V-hals, zijsplitten 
en ingewerkte plooi voor. Met een-
knoopsmanchetten.
Recht model. Lengte in mt. 36: 85 cm. 100% 
viscose. Machinewasbaar. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oorsprong 
(parelmoerknopen).

•      Janice & Jo tuniekblouse      
€ 159,95

34 www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

Luchtig bouclégaren.  
Comfortabele mouwboorden.  

Modieus korter model.
Lichte, zachte en zeer modieuze poncho, made in Germany.

In tegenstelling tot veel modieuze 
boucléponcho’s is dit exemplaar in 
Duitsland gemaakt van gecertificeerd 
biologisch garen. De wol maakt hem 
warm, vuilafstotend en reukloos, de 
alpaca aangenaam fijn en zacht. Een klein 
percentage polyamide zorgt ervoor dat de 
losse lussen altijd perfect in model 
blijven.
Een zeer veelzijdige creatie, ook als 
sjaal te dragen.

Trek gewoon het uiteinde van de ene 
mouw door de opening van de andere – 
zo verandert de luchtige, wijde poncho in 
een handomdraai in een aansluitende 
sjaal.
De afknoopbare ‘Lucky Doll’ dient een 
goed doel.

De decoratieve geluksbrenger is met 
de hand gemaakt in kleine fairtradecoöpe-
raties in Guatemala. Van elke verkochte 
poncho wordt € 2,- gedoneerd ter 
ondersteuning van kinderdorpprojecten.
Wijd model. Lengte in mt. 36/40: 48 cm. 70% 
wol, 26% alpaca, 4% polyamide. Handwas. 
Gemaakt in Duitsland.

•      Bouclé-ponchotrui      
€ 169,95

FC
maat wit blauw-grijs
34 342-062-83 354-920-83
36 342-063-83 354-921-83
38 342-064-83 354-922-83
40 342-065-83 354-923-83
42 342-066-83 354-924-83
44 342-067-83 354-925-83
46 342-068-83 354-926-83

FC
maat blauw creme
36-40 343-117-83 350-420-83
42-46 343-118-83 350-422-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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De originele Silver Jeans  
uit Canada: perfecte pasvorm. 

Unieke stijl.
Meer dan 100 jaar ervaring en veel ambachtelijk 

vakmanschap maken deze broek zo uniek.
Michael Silver is afkomstig uit een oude denim -

dynastie. Sinds 1921 vervaardigt de familie jeans in 
het premiumsegment – voor vele bekende labels. 
Maar pas sinds 1991 bestaat de collectie onder zijn 
eigen naam.
Onmiskenbare wassing.

De zogenaamde ‘300’-wassing is het resultaat van 
uitvoerig handwerk. Deze zorgt voor precies het juiste 
used-effect van een jaar veel en graag dragen. 
Uitgelezen soorten hars produceren de driedimensio-
nale effecten, zonder het typische Indigo- karakter te 
beïnvloeden.
Markante stitchings.

De beide zakken achter zijn voorzien van de 
opvallende Silver S, omrand door borduursels met 
zilverkleurig glanzend effectgaren.
Silver heeft een geniale snit van de tailleband 
ontwikkeld:

in tweeën gedeeld en boven smaller dan onder, 
past hij zich perfect aan de vrou we lijke rondingen 
aan. En ook het zitvlak is een perfecte blikvanger – 
door de aanpassing van de grootte van de zakken aan 
de confectiemaat van de jeans.
Sexy maar comfortabel.

De super-stretch-denim met maximale rekbaarheid 
zit als gegoten. En het model ‘Avery’ is de bestseller 
die ieder figuur voordelig laat uitkomen: gemiddelde 
taillehoogte. Smalle pijpen. Twee swing-pockets, 
muntzakje, twee klepzakken op het zitvlak.
Skinnymodel met gemiddelde bandhoogte. Kleur: 
middenblauw. 93% katoen, 6% polyester, 1% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Silver skinny-jeans Avery     € 149,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 26/31″ 320-684-83
34/36 27/31″ 320-685-83
36 28/31″ 320-686-83
38 29/31″ 320-687-83
38/40 30/31″ 320-688-83
40 31/31″ 320-690-83
40/42 32/31″ 320-691-83
42 33/31″ 320-692-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Sneaker van 
gevlochten leer van 
Allan K pagina 26.

Belts keerbare riem van 
kreuklakleer:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
339-644 of tel. nr.  
024-3 511 277.
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Het klassieke  
fieldjacket  

is nog nooit zo licht  
(en weerbestendig) 

geweest.
Wind- en waterdicht.  

En weegt slechts 420 gram.
Met zijn stormkleppen, 

epauletten en grote zakken is het 
field jacket een van de eeuwige 
modeklassiekers, maar nu krijgt 
dit tijdloze outdoor-kledingstuk 
een subtiele update:
Een coating maakt de stof 
permanent waterdicht –  en 
toch licht klimaatregulerend.

Omwille van de zomerse 
lichtheid werd geen gebruik 
gemaakt van wattering of 
membraan – toch is uw jas 
optimaal uitgerust tegen storm en 
regen. Om ervoor te zorgen dat 
niet alleen de stof, maar de jas 
in zijn geheel waterdicht is, 
zijn de schouder- en halsnaden 
zorgvuldig geseald.
Kleuraccent: trendy burnt 
orange.

Gedempt oranje met een 
hoog bruingehalte komt 
steeds meer voor in out-
doorkleding. Vier opgestikte 
zakken.
Regulier model. Lengte in 
mt. 50: 77 cm. Kleur: burnt 
orange. 100% polyamide. 
Voering: 100% polyester. 
Machinewasbaar. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•      Ultralicht fieldjacket      
€ 199,95

FC
maat nr.
48 348-497-83
50 348-498-83
52 348-499-83
54 348-500-83
56 348-501-83
58 348-502-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Satorisan recycling-sneakers: 
www.fashion-classics.nl Zoeken 
op bestelnummer 348-559 of  
tel. nr. 024-3 511 277.
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Pure zijde. Made in Italy. En toch heel aantrekkelijk geprijsd.
Chique fijngebreide trui voor het warme jaargetijde. Van Junghans 1954.

Gek eigenlijk, dat truien van pure zijde zo moeilijk zijn te 
vinden: de klimatiserende natuurvezel is namelijk gewoon ideaal 
voor de zomer. En dankzij deze vezel is deze lichte, soepelvallende 
trui tevens kreukarm, slijtvast en sneldrogend.
De trui is uitgevoerd in 14 gm-fijn tricotkwaliteit, wat zorgt 
voor een chique glans.

Hij is goed te combineren met al uw favoriete overhemden, ziet 
er niet te dik uit onder een colbert en voelt heerlijk zacht aan op uw 
blote huid. Een chique, veelzijdige basic die vooral in het warme 
jaargetijde perfect is om steeds weer te dragen.

Recht model. Lengte in mt. 50: 70 cm. 100% zijde. Machinewasbaar. 
Gemaakt in Italië. 
Exclusief bij 
Fashion 
Classics.

Klassieke corduroy chino:  
nu geschikt om het hele jaar door te dragen dankzij  

het aandeel linnen en modieus door de kleur,  
de plooien en de elastische tailleband.

De corduroystof van deze broek bevat een 
goed kwart linnen en voelt dus veel droger en 
luchtiger aan. Dankzij het hoge 
katoenge halte blijft de stof toch 
zacht, warm en aangenaam 
kreukvrij.
De ‘cosy’-trend maakt het 
mogelijk: meer comfort voor 
corduroy.

Brede bandplooien zorgen niet 
alleen voor veel bewegings-
vrijheid, maar zijn nu ook in de 
mode. De subtiel geïntegreerde 
elastische tailleband achter maakt 
deze broek daarnaast heerlijk 
comfortabel.
Deze trendkleur kan altijd: 
oatmeal.

Oatmeal (= havervlokken) is 
de naam van de beige kleur die 
gewoon bij alles past. Of het nu 
gaat om zwart, naturel-, groen- of 

bruintinten, en om een blauwe blazer, een 
casual linnen overhemd, een kabeltrui of een 

gebreid vest: oatmeal is een van 
de gemakkelijkst te combineren 
kleuren van allemaal.
Klassiek bandplooimodel met franse 
zakken en twee achterzakken met 
knoopsluiting. Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 82 cm. Voetwijdte: 39 cm. 
Kleur: oatmeal. 74% katoen, 26% 
linnen. Machinewasbaar. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•      Corduroy chino met linnen     
€ 119,95

FC 
maat beige grijs blauw
48 347-584-83 347-568-83 347-578-83
50 347-585-83 347-569-83 347-579-83
52 347-586-83 347-570-83 347-580-83
54 347-587-83 347-571-83 347-581-83
56 347-588-83 347-572-83 347-582-83

•      Junghans 1954 basic trui van zijde, 
ronde hals     € 169,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
  25 348-874-83
  26 348-875-83
  27 348-876-83
  28 348-877-83
  29 348-878-83
  30 348-879-83
  48 348-880-83
  50 348-881-83
  52 348-882-83
  54 348-883-83
  56 348-884-83
  58 348-885-83
  60 348-886-83
  98 348-887-83
102 348-889-83
106 348-890-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

•      Junghans 1954 basic trui van zijde, 
V-hals     € 169,95

FC 
maat beige grijs blauw
48 347-611-83 347-595-83 347-605-83
50 347-612-83 347-596-83 347-606-83
52 347-613-83 347-597-83 347-607-83
54 347-614-83 347-598-83 347-608-83
56 347-615-83 347-599-83 347-610-83

NL_17_05.01_FC_FS23_036-037.indd   3 09.01.23   11:31



D_32_27.12_FC_FS23_038-039.indd   2 03.01.23   11:26

38

Comfortabeler kan niet.  
De ‘Bollerbuks’.

Steeds als Anika uit het Deense Aerøskøbing 
’s avonds haar loopje richting vuurtoren neemt, de 
handen diep in de zakken geborgen, geniet zij van het 
heerlijk frisse zeebriesje – en van haar eindeloos lekker 
zittende Bollerbuks. Aan boord en op de wal, om te 
luieren of bij een wandeltochtje door het vakantieoord: 
ontdek hoe lekker zo’n prima uitziende broek kan zitten. 
Lekker nonchalant en royaal van model, geen knellende 
broekband maar in plaats daarvan een brede, zachte, 
door ge stikte elastieken band.
Het handigheidje met zakken en naden:

Vlak opgezette steekzakken camoufleren kleine 
onvolkomenheden. Lengte suggererende kapnaden aan 
de voorzijde maken uw figuur optisch langer. Kleine 
zijsplitjes aan de zoom trekken de blik als vanzelf naar de 
enkel. Platte schoenen zoals ballerina’s of espadrilles 
passen bijzonder goed.
Comfortabele, wijde snit. 7/8-lengte. Binnen been lengte in 
mt. 38: 66 cm. 96% katoen, 4% elas taan. Machinewasbaar.

•      Anikas ‘Bollerbuks’     € 79,95

FC 
maat wit marine taupe
19 321-863-83 321-850-83 321-849-83
20 321-864-83 321-852-83 321-870-83
21 321-865-83 321-853-83 321-871-83
22 321-866-83 321-854-83 321-872-83
23 321-867-83 321-855-83 321-873-83
24 321-868-83 321-856-83 321-874-83
38 321-890-83 321-857-83 321-875-83
40 321-891-83 321-858-83 321-876-83
42 321-892-83 321-859-83 321-878-83
44 321-893-83 321-860-83 321-879-83
46 321-894-83 321-861-83 321-880-83
48 321-895-83 321-862-83 321-881-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Eindelijk een wikkelshirt  
dat perfect zit.

Het geheim: een optisch wikkeleffect –  
zonder hinderlijke bandjes.

Wikkelshirts zijn populair – bij rokken, pakjes, 
broeken en mantelpakjes. Maar de meeste zitten niet 
echt goed. Dat is bij dit exemplaar niet het geval, want 
de uitsnede is op precies de juiste plek vastgenaaid.
Flatteert uw figuur.

Het soepelvallende shirt volgt de vrouwe lijke 
rondingen en benadrukt op flatteuze wijze uw silhouet. 
Hij ziet er dan ook even sexy uit als een ‘echt’ wikkel-
shirt. De brede, goed aansluitende halsrand omrandt op 
schitterende wijze het diepe decolleté.
Lengte in mt. 38: ca. 56 cm. Van zachte, zijdeachtig 
glanzende jersey: 92% viscose, 8% elas taan. Machinewas-
baar. Vrijwel strijkvrij. 

•      Wikkelshirt, korte mouwen     
€ 59,95

hoofd-
omvang producenten-
in cm maat grijs rood
55-56 S 327-535-83 327-538-83
57-58 M 327-536-83 327-539-83
59-60 L 327-537-83 327-540-83

De trendy gevlochten sneakers uit New 
York: van ‘Master of woven Footwear’, 

bernie mev.
Comfortabeler, lichter en luchtiger  

worden modieuze sneakers gewoon niet.
Ze bestaan al meer dan 40 jaar, maar pas sinds sneakers en sport mode 

helemaal in zijn, hebben de vlotte gevlochten schoenen van bernie mev. 
New York de volle aandacht van de modebladen en de modebloggers.
Stijlvol, aantrekkelijk voordelig – en ongelooflijk comfortabel.

De luchtig geweven elastische bandjes doen denken aan vlechtwerk. 
Ze zijn mooi flexibel, ventilerend, en op de 
prettige schokdempende zool van visco-elastisch 
vormschuim met transparant rubberen profiel 
loopt u als op wolken. Deze past zich aan de 
vorm van de voet aan en dempt elke stap op 
zachte wijze.
Bovenwerk, voering en binnenzool: textiel. Loop-
zool: rubber. Kleur: bunt. Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      bernie mev. gevlochten 
sneakers     € 139,95

schoen-
maat nr.
36 327-651-83
37 327-652-83
38 327-653-83
39 327-654-83
40 327-655-83
41 327-656-83

FC
maat zwart ecru marine
34 301-364-83 345-879-83 303-496-83
36 301-365-83 345-920-83 303-497-83
38 301-367-83 345-921-83 303-498-83
40 301-368-83 345-922-83 303-499-83
42 301-369-83 345-923-83 303-500-83
44 301-370-83 345-924-83 303-501-83 

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Zo elegant kan  
een katoenen pet zijn.

Van Mayser, de traditionele Duitse hoedenproducent sinds 1800.
De gelijkmatige, ronde vorm en de onverstevigde zachte verwerking 

onderscheiden deze pet van de vrij hoekige en meestal beduidend 
stuggere herenmodellen. De strik aan de achterkant maakt de elegante 
look compleet – en bedekt op charmante wijze het elastiek voor een 
perfecte pasvorm.
Opvouwbaar. Kreukbestendig. Met beschermingsfactor 80.

Het luchtige weefsel van puur katoen beschermt uw hoofdhuid beter 
tegen zonne brand dan veel andere functionele vezels (die vaak een 
UV-beschermingsfactor van max. 60 hebben). De flexibele brede klep 
zorgt ervoor dat u niet verblind raakt door de zon – wanneer u in uw 
cabrio rijdt, golft, zeilt, wandelt of jogt. De 
structuur van het weefsel, de stiknaden, 
de mooi ge do seer de vintage-wassing en 
de onafgewerkte strikband geven de 
pet een sportief accent.
100% katoen. Handwas.

•      Mayser pet  
voor dames     
€ 89,95

-------------
Ook in
zwart.

-------------
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat zwart beige wit
48 M 332-380-83 332-391-83 332-385-83
50 L 332-381-83 332-392-83 332-386-83
52 XL 332-382-83 332-393-83 332-388-83
54 XXL 332-383-83 332-394-83 332-389-83
56 3XL 332-384-83 332-396-83 332-390-83

Het betere onderhemd blijft onzichtbaar.
Ragfijne single-jersey van bijzonder fijn pima-katoen. Van Ragman.

In tegenstelling tot gewone katoenen onder-
hemden is dit exemplaar van extra langstapelig 
pima-katoen zo fijn dat het niet aftekent onder uw 
overhemden. Dankzij de extra diepe V-hals is het 
ook niet te zien als de kraag van uw overhemd open 
staat.
Ook na vele malen wassen nog onberispelijk in 
model.

Een onderhemd moet tegen heel wat bestand 
zijn: veelvuldig wassen en de voortdurende 
wrijving veroorzaakt door jasjes en 
truien. Eenvoudige kwaliteiten 
slijten snel, verbleken en 
pillen. Dit onderhemd is 
echter blijvend 
vormvast, behoudt 
zijn kleur en voelt 
zacht aan. En: in 
Peru wordt pima- 
katoen nog steeds met de 
hand geplukt en gesorteerd. 
Door op deze manier te oogsten, 
blijft het vrij van chemicaliën en 
is het bijzonder huidvriendelijk.
Body fit: aansluitend model. 
Lengte in mt. 50: 76 cm. 100% 
katoen. Machinewasbaar.

•      Ragman pima-katoenen 
onderhemd, set van 2     
€ 35,95

Elegant als een klassiek geweven herenpyjama,  
maar veel comfortabeler.

Soepelzachte interlockpyjama made in Germany.  
Van nachtmodespecialist Jado.

Deze klassieke herenpyjama is gemaakt 
van overhemdstof en het jasje met knoopslui-
ting en borstzak doet ook sterk aan een 
overhemd denken. Helaas zijn geweven 
stoffen niet rekbaar en knellen dus gemakke-

lijk. Deze pyjama biedt de oplossing.
Verwerkt in de klassiek 

correcte overhemdstijl. 
Aangenaam rekbaar 
dankzij elastische 
interlock.

De soepele, 
gladde, volumineuze 
stof geeft aangenaam 
mee met elke 
beweging en 
behoudt zijn vorm 

en kleur, ook na ontelbare wasbeurten. Niet te 
vergelijken met een eenvoudige, vaak dunne 
jersey-pyjama. Gedessineerd jasje met 
knoopsluiting, borstzak en manchetten, 
unikleurige broek met comfortabele elasti-
sche tailleband.

Comfortabel, casual model. Lengte 
in mt. 50: 75,5 cm. Kleur: navy/
crème. Binnenbeenlengte broek: 
79 cm. Kleur: navy. 100% katoen. 
Machinewasbaar. Gemaakt in 
Duitsland.

•      Gentleman-pyjama  
van interlock      
€ 129,95

FC
maat nr.
46 350-323-83
48 350-324-83
50 350-325-83
52 350-326-83
54 350-327-83
56 350-328-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 327-147-83
50 L 327-148-83
52 XL 327-149-83
54 XXL 327-150-83
56/58 3XL 327-151-83

•      Stop Drops  
Safety-boxershort     
€ 45,95

Het gevoel van puur katoen –  
en het klimaatcomfort van Coolmax®.

Voelt lekker fris en koel aan en droogt veel sneller dan puur katoen.
Dit trainingspak is ideaal voor 

warme dagen en activiteiten waarbij u 
transpireert. Zijn frisheidsgeheim: het 
uniek gebalanceerde mengsel van 
natuur- en hightech-vezels. De zachte, 
actief ademende jersey draagt zo prettig 
op de huid als puur katoen, maar heeft 
dankzij het onvoelbare Coolmax®- 
gehalte een temperatuurregulerend en 
fris effect. Deze functionele vezel 
transporteert vocht onmiddel lijk naar 
buiten – en laat het in een mum van tijd 
verdampen. Uw huid blijft droog, 
wordt door milde verdampingskoelte 
prettig verfrist en ook de geurvorming 
vermindert.
Geen pilling. Blijft in model. Is kleur-
vast.

Dankzij bijmenging van elastaan zit 
het pak heerlijk comfortabel. Uiterst 
elastisch volgt het elke beweging – om 
het even of u zich ontspant op de bank, 
op de loopband jogt, fietst, enz.
Wellness of fitness –  altijd goed 
gekleed.

Het jack heeft een opstaand 
kraagje, twee zijzakken met ritssluiting 

en fijne ribboordjes. De doorlopende 
ritssluiting is bevestigd op een strook 
van streepjesstof. Bijpassend: de 
voering van alle zakken en de binnen-
zijde van de broekband. De broek heeft 
een comfortabel brede, elastische band 
en twee ritszakken.
Recht model jack met nonchalant wijde 
broek. Kleur: donkerblauw. 46% katoen, 
46% polyester, 8% elastaan. Machinewas-
baar. Van Seldom. Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      Coolmax®-trainingspak     
€ 169,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
48 308-874-83
50 308-875-83
52 308-876-83
54 308-877-83
56 308-878-83
58 308-879-83
60 308-880-83

Uniek: modieuze ondermode  
met veel technische functies.

Heerlijk zacht op uw huid, absorberend  
en onzichtbaar onder strakke kleding.

Moderne ondermode die zo veel functies heeft is echt een zeldzaam-
heid: de huidvriendelijke, vormvaste stof is zacht en tekent zelfs onder 
strakke kleding niet af. De elastische boorden zitten perfect en sluiten veilig 

af.
De absorberende kwaliteit biedt 
bescherming bij een iets zwakke 
blaas.

De superdunne, slechts 2 mm 
dikke laag absorbeert tot 
max. 50 ml vocht in één keer. Een 
ondoordringbare beschermlaag 
houdt het vocht vast – zonder dat 
u extra bescherming hoeft te 
gebruiken. Zo voelt u zich altijd 
zeker en beschermd.
Klassiek comfortabel model. Kleur: 
zwart. 92% katoen, 8% elastaan. 
Machinewasbaar.
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Kunstige en exclusieve  

Fair-Isle-jacquard,  
samengesteld  

uit 8 modieuze kleuren.
Van Eribé, Schotland.

Het Schotse bedrijf Eribé creëert uit de 
overgeleverde voorbeelden van traditionele 
visserstruien nieuwe, trendy designs. De 
geschiedenis van dit fijne, gevarieerde 
Fair- Isle-motief gaat terug tot het jaar 1856.
Subtiel aangepast aan de mode van nu:

De frisse lichtblauw/turkoois nuance 
harmonieert perfect met de pastelkleurige 
crème en lila tinten op de grijze achtergrond. 
Donkerblauw zorgt voor mooie contrasten.
Scheerwol met angora: licht, zacht en 
warm.

Puur natuur van Schots garen. De 
gareneinden zijn zorgvuldig met de hand 
verwerkt.
Casual hoodie met de typische steekzakken aan 
de voorkant. Lengte in mt. 36: 57 cm. Kleur: 
blauw/blauw gemêleerd/bruin/lila/turkoois/grijs 
gemêleerd/wit/ecru. 96% wol, 4% angora. 
Handwas. 

•      8-kleurige Fair-Isle-hoody      
€ 199,95

48 gram licht. Aangenaam ademend. Aantrekkelijk geprijsd.
Het elegante exemplaar onder de honkbalpetten. Van Oconi.

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 344-023-83
38 M 344-024-83
40 L 344-025-83
42 XL 344-026-83
44 XXL 344-027-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

De meeste honkbalpetten zijn 
gemaakt van stevig, dicht geweven 
katoenstoffen, en zijn daardoor vrij 
zwaar. Van oorsprong dienden ze 

robuust genoeg te zijn voor het 
honkbal, en daarom waren ze 
vooral bestemd voor 

mannen. Een dergelijk elegant 
exemplaar als deze pet is daarom 

echt uniek te noemen.
Past in elke handtas en kan zonder 
problemen gekreukt worden.

Ondanks de lichte, ademende 
katoenen stof is deze pet verrassend 
robuust. De pasvorm kan aangepast 
worden met behulp van de sluiting aan 
de achterkant.
100% katoen.

Oconi honkbalpet     € 39,95
•      blauw nr. 343-831-83
•      taupe  nr. 343-832-83
•      koraal nr. 343-833-83
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Al meer dan 15 jaar een  
succesvol design en nog steeds  

een modieuze voltreffer.
Seductive ‘Sabrina’: elegant,  

comfortabel, figuurvriendelijk.
Alleen met een perfecte, moderne pasvorm kunnen 

broeken er echt verleidelijk uitzien. Daarom noemde 
ontwerpster Catrin Schanz haar collectie simpelweg 
‘Seductive’ (oftewel verleide lijk). Deze comfortbroek met 
rechte pijpen verhult veel beter dan gebruikelijke leggings 
of jeggings. De hoger aangezette band modelleert een 
aantrekkelijk silhouet bij de buik en bij de heupen. 
Daarnaast volgt de robuuste, zachte stretchstof iedere 
beweging. De elastische band biedt extra comfort.
Sinds 2007 een synoniem voor hoogwaardige dames-
broeken.

Terwijl de meeste 
broekenproducent elk 
seizoen nieuwe modellen 
aanbieden, is model 
‘Sabrina’ al vele jaren een 
bestseller. Perfecte 
pasvormen, smaakvolle 
dessins en kleuren en 
zachte Italiaanse stoffen 
maken van Seductive- 
broeken echte favorieten.
Smalle pasvorm. Kleur: 
navy. Binnenbeenlengte in 
mt. 38: 70 cm. Voet-
wijdte: 29 cm. 86% 
polyamide, 14% 
elas taan. Machinewas-
baar.

•      Seductive 
comfortbroek 
 Sabrina     € 189,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC
maat nr.
34 342-069-83
36 342-070-83
38 342-071-83
40 342-072-83
42 342-073-83
44 342-074-83
46 342-075-83

Waarom vraagt de hele wereld naar 
het shirt uit Oostenrijk?

Van het allerfijnste, gemerceriseerde katoen.
U moet tegenwoordig lang naar een shirt zoeken dat het land 

van oorsprong nog uitgebreid vermeldt. De meeste shirts worden 
vandaag de dag voor kortstondig plezier ergens massaal gefabrice-
erd waar de lonen laag zijn. Dit shirt echter draagt met trots de 
naam Wolff, de naam 
van de eigenaar van 
een gespecialiseerde 
Oosten rijkse 
ondergoedfabrikant. 
En Hans Wolff eist 
dat hij de kwaliteit 
van producten die zijn 
naam dragen, 
regelmatig zelf kan 
controleren. Dat de 
productiecapaciteit 
daardoor wordt 
begrensd en de 
vervaardiging van 
zijn hoge kwaliteit 
shirts langer duurt, 
neemt hij voor lief. 
En zijn tevreden 
klanten natuurlijk 
ook.
Shirts van Wolff zijn 
uniek.

Ze zijn weliswaar 
wat duurder, maar ze 
hebben een perfecte 
pasvorm, houden hun 
model en kleur en 
overleven generaties van goedkopere shirts. U zult enthou siast zijn! 
Het shirt is gemaakt van zijde zachte, mat glanzende jersey van 
hoogwaardig gemerceriseerd katoen. Licht ge tail leerd ziet het er 
veel eleganter uit dan gewoon rechte shirts. Een uitstekende basic 
die solo of als ondershirt veelzijdig is te combineren met een 
blazer, een pak, met een leren jack of met een jeansjack. Heerlijk 
koel in de zomer, warm genoeg voor de winter.
Smal model met elegante ronde hals en 3⁄4-mouwen die 
modieus kunnen worden omgeslagen. Bijzonder 
vormvast en kleurecht. Lengte in mt. 38: 57 cm. 
100% katoen. Machinewasbaar. Van Wolff/
Oostenrijk. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Shirt van Wolff      
€ 69,95

FC
maat denim
36 467-365-83
38 467-373-83
40 467-381-83
42 467-399-83
44 467-407-83
46 467-415-83

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

FC
maat geel navy rood
36 331-139-83 456-566-83 467-167-83
38 331-141-83 456-574-83 467-175-83
40 331-142-83 456-582-83 467-183-83
42 331-143-83 456-590-83 467-191-83
44 331-144-83 456-608-83 467-209-83
46 331-145-83 456-616-83 467-217-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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100% handgeweven.  
100% vrij van  
chemicaliën.  
110 g licht.

De perfecte zomersjaal.  
(En zoals deze zijn er  

maar weinig.)
Deze lichte zomersjaal is erg 

geliefd in Turkije. Hij wordt daar 
nog traditioneel gemaakt op 
mechanische weefstoelen. Voor het 
blauw van het garen zijn alleen 
natuurlijke kleur stoffen gebruikt. 
Het motief wordt niet chemisch 
opgedrukt, maar ingeweven. En 
omdat alles nog puur handwerk is, 
kan er op de weef stoelen per dag 
slechts stof voor 10 sjaals worden 
gemaakt.
Afmeting 90 x 200 cm. Gewicht 
ca. 110 g. Kleur: blauw. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

•      Handgeweven zomersjaal      
nr. 337-551-83      
€ 59,95

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

 

Met 10 handige zakken,  
beschermt tegen schadelijke  

UV-straling.
Het ademende reisvest met UV-bescherming. 

Heel handig voor op reis, met royale 
bergruimte voor geld, papieren, tickets, 

mobieltje, plattegrond, enz. Al uw 
kostbare eigendommen draagt u 
veilig bij u, direct op uw lichaam. 
En u houdt uw handen vrij. De 
UV-bescherming, die altijd actief 
blijft, is te danken aan de speciale 
weefwijze en beschermt uw huid 

voor meer dan 96% tegen alle 
gevaarlijke zonnestralen, die 
bij normale kleding wel 
kunnen binnendringen.
De huid blijft prettig droog.

Dankzij 50% katoen voelt 
het vest soepel en natuurlijk 
aan. De overige 50% bestaat 
uit microfijn polyesterweefsel. 
Dit neemt vocht razendsnel op 
en voert het onmiddellijk af 
naar de buitenkant. Daardoor 

droogt het materiaal uiterst snel: ook op 
hete dagen voelt u zich nooit onprettig 
bezweet.
Ideaal voor op reis en eenvoudig in 
onderhoud.

Het 300 g lichte vest neemt nauwelijks 
ruimte in de koffer in. Ook kreukt het 
vrijwel niet. En na de vakantie stopt u het 
zo in de wasmachine. Vier klepzakken met 
knoop. Twee kaartzakken met knoopslui-

ting. Twee dubbele voorzakken 
met afgedekte ritssluiting, elk 
met een steekzak daarachter.
Klassiek recht model met 
rits slui ting. Lengte in mt. 50: 
64 cm. Kleur: navy. 50% polyami-
de, 50% katoen. Voering: 100% 
polyester. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Vest met 10 zakken     
€ 119,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
48 344-076-83
50 344-078-83
52 344-079-83
54 344-080-83
56 344-081-83
58 344-082-83
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hoofd-
omvang
in cm nr.
55 346-938-83
57 346-939-83
59 346-941-83
61 346-942-83

Puur katoen –  
en toch absoluut weatherproof.

Door speciale microwax waterafstotend en winddicht,  
maar toch ademend.

De stijlvol rustieke uitstraling van de met wax behandelde 
katoenen stof steekt aangenaam natuurlijk af tegen de gladde, 
kunstmatige oppervlakken van karakeristieke regenhoedjes. Speciale 
microwax vormt een beschermende laag tegen regen en wind. Het 
ademend vermogen van de katoen blijft daarbij behouden.
Sterk en oprolbaar tot zakformaat.

De perfecte hoed, ook voor op reis. Casual stijlvol en niet te 
sportief. Van Mayser, de Duitse hoedenspecialist 
uit 1800.
6 cm brede gewatteerde rand. Kleur: 
donkergrijs. 100% katoen. Voering: 100% 
katoen. Reinigen: gewoon vochtig 
afborstelen. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Mayser waxed cotton      
€ 99,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

 produ-
FC centen- ecru/ marine/
maat maat marine ecru
46 M 328-813-83 328-807-83
48 L 328-814-83 328-808-83
50 XL 328-815-83 328-809-83
52 XXL 328-816-83 328-810-83
54 3XL 328-817-83 328-811-83
56 4XL 328-818-83 328-812-83

 produ-
FC centen- ecru/ rood/
maat maat rood ecru
46 M 347-147-83 347-154-83
48 L 347-148-83 347-155-83
50 XL 347-149-83 347-156-83
52 XXL 347-150-83 347-157-83
54 3XL 347-151-83 347-158-83
56 4XL 347-152-83 347-159-83

Het originele Bretagne-shirt.
Visserstraditie sinds de 19e eeuw.  

Van Saint James, Frankrijk.
In Bretagne, waar de guurste winden waaien, worden ze van 

oudsher door zeelieden gedragen. Maar niet alleen door zeelieden: 
de echte Bretagne-shirts behoren inmiddels tot het culturele erfgoed 
van Frankrijk. Buiten Frankrijk zijn deze originele kledingstukken 
echter nauwelijks te vinden.
De markante strepen zijn op hoogwaardige wijze in de stof 
ingewerkt en niet alleen opgedrukt:

Zo blijven de kleuren na het wassen onge wijzigd. Niet te 
verge lijken met de qua uiterlijk soortgelijke shirts, die behalve de 
streepjes niets met Bretagne te maken hebben. Van puur katoen 
– uiterst solide en degelijk afgewerkt – een shirt voor het leven.
Klassiek recht model. Lengte shirt in mt. 48: 71 cm. 100% katoen. 
Machinewasbaar. Gemaakt in Frankrijk.

•      Bretagne-T-shirt voor heren     € 55,–
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Patronen zijn te bont, effen outfits te saai?  
Color-Blocking is de juiste,  

stijlvolle middenweg.
Het onvergelijkbaar zachte huispak gemaakt  

van zorgvuldig uitgekozen Peruaans Pima-katoen.
Hoodies en trainingsbroeken zijn 

streetwear geworden, geschikt voor 
dagelijks gebruik; de typische 
Amerikaanse sportkledingkleuren 
rood, blauw en wit zijn nu de sterren 
van vele modeshows en grote merken. 
Maar zelden vindt u zo’n voortreffe
lijke kwaliteit.
Heerlijk zacht, fijn glinsterende en 
blijvend briljante kleuren.

Het kostbare Peruaanse Pima 
katoen wordt ook wel het ‘zijde van 
ZuidAmerika’ genoemd. De reden 
daarvoor is dat het alleen in de klimato
logische om standig he den van Peru goed 
gedijt. Daar bereikt het een fijnheid van 
3,2  3,9 micron (vergeleken met 
Amerikaans Pimakatoen dat met 4,6  
5,5 micron aanzienlijk grover is).
Bovendien: In Peru wordt Pima- 
katoen nog steeds met de hand 
geplukt en uitgezocht: vrij van 
chemicaliën, huid vriende lijk – en 
zeldzaam.

Het donzige vrijetijdsjack met 

capuchon en casual kangoeroezakken 
past perfect bij een spijkerbroek of een 
cargobroek . De broek heeft twee 
zijzakken, een brede elastische 
tailleband met trekkoord en elastische 
manchetten aan het uiteinde van de 
broekspijp.
Comfortabele, niet al te genereuze snit. 
Jaslengte in mt. 38: 61 cm. Binnen been
lengte in mt. 38: 78 cm. Kleur: rood 
(jasje) en navy (broek). 100% katoen. 
Machinewasbaar. Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      Pima Cotton Homesuit     
€ 199,95

FC producenten
maat maat nr.
36 S 32391183
38 M 32391283
40 L 32391383
42 XL 32391483
44 XXL 32391683
46 3XL 32391783

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

46 www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

Pantoffels om mee op reis te nemen.  
Kunnen in de wasmachine gewassen worden.

Net zo comfortabel als op blote voeten lopen.
Tijdens lange vluchten, in een hotel, op de passagiersstoel van de auto, 

voor ontspannen momenten thuis: deze reispantoffels zijn heerlijk zacht en 
warm. En u beschermt uw voeten tegen het vuil van een onbekende vloer.

Flexibel als een gymnastiekschoen beweegt de dubbelgewerkte jersey 
perfect mee. De elastische instap zit prettig, zonder te knellen. Op de met 
antisliprubber beklede zolen loopt u als op verend mos. Vrijwel onverslijtbaar 
en ook na vele reizen en wasbeurten nog als nieuw.
Gewicht slechts 70 g. Bovenmate riaal, 
voering en binnenzool van 90% katoen, 
10% elastaan. Loopzool: rubber. 
Machinewasbaar. Kleur: zwart.

•      Reispantoffels     € 24,95

schoen producenten
maat maat nr.
36/37,5 S 34556383
38/40 M 34556483
40,5/42 L 34556583
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Een nog karakteristiekere rozengeur zult u waarschijnlijk niet vinden.
Irish Rose (voorheen Inis Arose) – in 2003 genomineerd voor de  

FiFi-Award van de Fragrance Foundation.
Rozenessences zijn in diverse parfums verwerkt. 

Maar u zult niet vaak zo‘n karakteristieke rozengeur 
vinden. Want in dit parfum zijn maar liefst vier 
verschillende soorten van de meest romantische 
bloem verwerkt: de Pink May Rose uit Grass, de 
White Rose Centifolia, de White Damask Rose 
Absolute en de Turkse Rose Attar. In 2003 is de Irish 
Rose door de  Fragrance  Foundation zelfs genomi
neerd voor de  FiFi  Award.
Gecreëerd door de beroemde, in 2007 overleden 
parfumeur Arthur Burnham.

Bovendien creëerde hij een eigen geur voor de 
prins van Wales en een van de duurste parfums ter 
wereld. Voor de Iris Rose liet hij zich inspireren door 
het schilderij „De geboorte van Venus“ van Botticel
li. Net als de uit een schelp geboren Venus betovert 
de Irish Rose in de hartnoot met een zacht, door 
rozen verrijkt briesje. In de kopnoot verbindt zij zich 
met de frisheid van Siciliaanse citroen, bergamot, 
geranium en alpenviooltjes. De kruidige basis wordt 

gevormd door patchouli, vanille, muskus, 
wierook, sandel en cederhout.
50 ml Eau de Parfum in een 
sprayflacon.

•      Irish Rose     
nr. 34506183     
€ 39,95 
(Literprijs: 799,– €)
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Chic genoeg  
voor aan de ontbijttafel:  
nachthemd in elegante  

eenvoudige stijl.
Met zwierige volant en een  

zijdeachtige glans. Van Novila.
De meeste nachthemden zijn vaak óf veel 

te sportief óf veel te speels. Dit exemplaar is 
mooi eenvoudig en modern, en door de 
zwierige volant toch heel elegant. Door de 
fijnge ribde structuur aan de lange mouwen ziet 
hij eruit als een casual Tshirtjurk – perfect om 
te dragen bij het eerste kopje koffie ’s ochtends, 
bij het lezen van de krant of wanneer u 
’s avonds bij de open haard zit.
Zijdezacht dankzij modal – ook na vele 
malen wassen.

De natuurlijke cellulosevezel heeft een 
uniek glad oppervlak. Hierdoor blijft uw 
nachthemd ook na vele malen wassen zacht en 
soepel, en behoudt het zijn vloeiende val, 
schitterende kleur en zijdeachtige glans.
Van ondermodespecialist Novila.

De in 1946 opgerichte familieonderneming 
uit het Zwarte Woud maakt kwalitatief 
hoogwaardige onder en nachtmode, en 
vervaardigt die nog geheel in het thuisland.
Losjes vallend model. Lengte in mt. 38: 90 cm. 
80% modal, 14% zijde, 6% elastaan. Machinewas
baar. Gemaakt in Duitsland.

•      Novila Night & Day Dress     € 139,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC karmozijn
maat rood navy
36 32998283 34289783
38 32998383 34289883
40 32998483 34290083
42 32998583 34290183
44 32998683 34290283
46 32998783 34290383

Zonder risico bestellen: om de verzegelde eau de parfum voor 
het openen toch te kunnen proberen, is er bij elke levering een 
testflacon bijgesloten.

Ingredients: Alcohol 
Denat. (SD Alcohol 
39C), Parfum 
(Fragrance), Aqua 
(Water), Citronellol, 
Linalool, Hexyl 
Cinnamal, Limonene, 
Geraniol, AlphaIso
methyl Ionone, Citral.
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Ultralicht. En toch zacht verwarmend.
Het donzen jack voor de zomer.

Veel warmte, weinig gewicht: het succesrecept van dons 
beantwoordt niet alleen in ijzige winters aan de verwachtingen. 
Met slechts 290 gram (in damesmaat 36) en 340 gram (in heren-
maat 48) is dit model net zo licht als andere zomer jacks. Maar het 
verzorgt u tevens met de juiste warmte voor tijden met zowel mooi 
als iets koeler weer. Vergelijkbare donzen jacks kosten vaak meer 
dan het dubbele.
In het meegeleverde zakje plaatsbesparend op te bergen –   
ideaal voor onderweg.

Bliksemsnel tot een klein, vederlicht pakje verpakt kunt u uw 
nieuwe donzen jack overal meenemen. De comfortabele snit geeft 
veel bewegingsvrijheid en biedt plaats genoeg om er een lichte 
pullover onder aan te trekken. Elastische bandjes aan mouwen en 
zoom beschermen tegen koude lucht. Damesjack met vast aange-
naaide capuchon.
Eigentijdse snit. Dames: lengte in mt. 36: 65 cm. Kleur: geel.  

Heren: lengte in mt. 50: 68 cm. Kleur: navy. Bovenmateriaal en voering: 
100% polyamide. Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (vulling 90% dons, 10% veren). Machinewasbaar.

•      Donzen jack voor de 
zomer, voor dames     
€ 149,95

FC
maat nr.
36 338-615-83
38 338-616-83
40 338-617-83
42 338-618-83
44 338-619-83
46 338-620-83
48 338-621-83  FC maat overeenkomstig de 

maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

•      Donzen jack voor de 
zomer, voor heren     
€ 149,95

FC
maat nr.
48 333-157-83
50 333-158-83
52 333-159-83
54 333-160-83
56 333-162-83
58 333-163-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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De eerste echt luxueuze polo die slechts € 59,95 kost.
Van met de hand geplukt (!), Peruaans Pima-cotton.  

In kwaliteit te rekenen tot de beste poloshirts ter wereld. Van Ragman.
Dit poloshirt van bijzonder fijn Peruaans Pima-cotton kost niet 

meer dan een normale, goede polo. Maar de kwaliteit is net zo 
zacht en duurzaam als die van de beste en duurste katoenen polo’s 
ter wereld. Gemaakt van zeldzaam, Peruaans Pima-cotton. Dit als 
zijde glanzende katoen (dat dan ook ‘Zuid-Amerikaanse zijde’ 
genoemd wordt) gedijt alleen echt goed onder de klimatologische 
omstandigheden van Peru. Daar bereikt het 
een fijnheid van 3,2 - 3,9 micron (in 
vergelijking daarmee is Pima-katoen uit de 
VS met 4,6 - 5,5 micron duidelijk grover). 
En: in Peru wordt Pima-cotton nog met de 
hand geplukt en gesorteerd. Zo geoogst is 
het vrij van chemicaliën, huidvrien delijk 
en – zeldzaam. Dankzij directe contacten 
met Zuid-Amerika is dit poloshirt toch 
verbazend voordelig.
Kleurecht, vormvast en heerlijk zacht.

De piqué van Pima-cotton heeft een 
fijnkorrelige structuur die vooral ’s zomers 
zeer prettig is. Daarbij ligt de stof heerlijk 
zacht op uw huid, ademt hij en lubbert hij 
niet uit. En: deze polo behoudt zijn kleur 
zelfs na vele malen wassen. Niet te 
vergelijken met simpele andere shirts van 
katoen-piqué.
Verwerkt met liefde voor het detail.

Niet alleen het materiaal onderscheidt 
deze polo van gewone – desondanks vaak 

duurdere – poloshirts: de knoopsluiting is glad zonder bobbelige 
naden. De naden zijn dubbel gestikt zodat ze niet losraken – ook 
niet na jarenlang dragen.
Prettig, modern model. Lengte heren-poloshirt in mt. 50: 75 cm. Lengte 
dames-poloshirt in mt. 38: 61 cm. Van 100% katoen. Machinewasbaar. 
Ver vaardigd in Peru.

FC producenten-
maat maat zwart wit marine geel rookblauw
50 L 343-524-83 343-532-83 343-516-83 343-509-83 346-733-83
52 XL 343-526-83 343-534-83 343-518-83 343-510-83 346-735-83
54 XXL 343-527-83 343-535-83 343-519-83 343-511-83 346-736-83
56 3XL 343-528-83 343-536-83 343-520-83 343-512-83 346-737-83
58 4XL 343-529-83 343-537-83 343-521-83 343-513-83 346-738-83
60 5XL 343-530-83 343-538-83 343-522-83 343-514-83 346-739-83

•      Ragman polo van Pima-piqué, heren     € 59,95

•      Ragman polo van Pima-piqué, dames     € 59,95

FC producenten-
maat maat zwart wit marine geel rookblauw
36 S 343-496-83 343-502-83 343-490-83 343-484-83 346-706-83
38 M 343-497-83 343-503-83 343-491-83 343-485-83 346-707-83
40 L 343-498-83 343-504-83 343-492-83 343-486-83 346-708-83
42 XL 343-499-83 343-505-83 343-493-83 343-487-83 346-709-83
44 XXL 343-500-83 343-506-83 343-494-83 343-488-83 346-730-83
46 3XL 343-501-83 343-507-83 343-495-83 343-489-83 346-731-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)
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Niet vaak ziet een casual  
hoody er zo verzorgd  

en stijlvol uit.
Het geheim:  

het breisel van katoen en kasjmier in plaats  
van de gebruikelijke sweatshirtstof.

Hoody’s hebben de neiging eruit te zien als 
home wear of sportkleding. Dit verzorgde gebreide 
exemplaar is echter prima casual te dragen en is 
veelzijdig met een jeans of chino te combineren.
Heerlijk zacht en aangenaam voor de 
huid.

10% kasjmier maakt het shirt 
superzacht en soepel. 90% katoen maakt 
het zomers licht, ademend en robuust. 
Casual recht model met elastische 
boorden in ribbreisel.
Lengte in mt. 38: 64 cm. 90% katoen, 
10% kasjmier. Handwas. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

•      Hoody van katoen en kasjmier      
€ 129,95

FC producenten-
maat maat rosé blauw zandkleur
36 38 339-955-83 346-656-83 352-373-83
38 40 339-956-83 346-657-83 352-374-83
40 42 339-957-83 346-658-83 352-375-83
42 44 339-958-83 346-659-83 352-376-83
44 46 339-959-83 346-660-83 352-378-83
46 48 339-980-83 346-661-83 352-379-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

 

De look van een elegante nette broek, 
maar zo comfortabel  

en casual als homewear.
Comfortabel elastisch. Slijtvast. Praktisch pull-onmodel.

Verzorgde matte look met een tegelijkertijd modieus koorddessin. 
Kortere, rechte pijpen: een elegante, moderne nette broek, maar zo 

comfortabel als homewear. Zonder 
knopen en ritssluiting, u kunt hem zo 
aantrekken. Daarbij is de ondoorzich-
tige jersey zomers licht, zacht en 
ongevoelig.
Kreukt niet, blijft mooi in model 
en er vormen zich geen lelijke 
pilling-knoopjes.

Of u nu een lange vergadering 
hebt of een lange vlucht – u ziet 
er altijd verzorgd uit. En in 
plaats van dat deze broek naar 
de dure stomerij gebracht moet 
worden, kunt u hem gewoon 

wassen in de wasmachine. Met 
elastische comfortband.
Smal comfortmodel met rechte, iets kortere 
pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 36: 68 cm, 
voetwijdte: 38 cm. Kleur: zacht lichtroze met 
crèmekleurig koorddessin. 86% polyamide, 
14% elastaan. Machinewasbaar.

•      Seductive elegante comfortbroek      
€ 199,95

FC
maat nr.
34 338-764-83
36 338-765-83
38 338-766-83
40 338-767-83
42 338-768-83
44 338-769-83
46 338-800-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Stijlvol en soepel als leer.
Modieuze hobo bag voor een verrassend aantrekkelijke prijs.

Het zachte materiaal met chic mat oppervlak en 
zachte, natuur lijke touch is nauwe lijks te onderscheiden 
van leer. Maar het is wel veel lichter, minder kwetsbaar 
en voordeliger. U profiteert van de look en de touch van 
duur leer en kunt uzelf in één seizoen zelfs meerdere 
tassen gunnen.
Dubbel trendy: cut-outs, buidel model.

De laser-cut in geschubde look stijl voor een sportieve 
en tegelijker tijd luxueuze reptielleer- look. Grootte en 
vorm zijn perfect voor een tablet en zakelijke 
documenten. Met slechts 600 g is de ruime tas 
aangenaam licht. Hij is comfortabel met de hand of 
over de schouder te dragen met de afneembare 
hengsels. Daarnaast kunt u ook gebruik maken 
van de afneem bare, van 87 tot 154 cm verstel-
bare schouderriem. Twee ritsvakken en een 
steekvak aan de binnenkant. De doorlopende 
ritssluiting geeft zakkenrollers geen kans.
Afmetingen 41 x 34 x 14 cm (b x h x d). Gewicht ca. 
600 g. Kleur: lichtgrijs. Van poly ure thaan. 
Kleurrijk gedessi neerde textielen voering.

•      Suri Frey hobo bag     nr. 318-280-83     
€ 79,95

Ultralichte sneakers made in Italy. Topkwaliteit.  
Trendy profielzool. Modieuze kleurtinten.

Van Pànchic.
Dit zijn de perfecte trendsneakers van het 

nieuwe seizoen: licht en comfortabel, maar 
zonder dat er is bezuinigd op de modieuze 
look. En het feit dat ze voor het grootste deel 
met de hand zijn gemaakt in Italië, maakt 
alles nog mooier. Pànchic is de naam van de 
jonge, innovatieve producent van deze 
sneakers, die in ons land nog relatief onbe-
kend is.
Weegt slechts 250 gram (in mt. 37) en heeft 
het comfort van een pantoffel.

De witte loopzool met profiel is ook erg 
modieus. Hij is gemaakt van visco-elastisch 
vormschuim waardoor hij een zacht en 
onvermoeibaar loopcomfort biedt. Daarbij 
is hij hoogwaardig genaaid in plaats 
van gewoon gelijmd, waardoor 
de schoen veel langer meegaat. 
De eenvoudige schacht is 
gemaakt van leer en nylon, wat 
het luchtige karakter versterkt. 
Bij deze schoenen hoeft u geen veters 
te strikken: de ingewerkte, elastische 
veterbandjes en een rubberstrip aan de 
tong zorgen ervoor dat u hem 
gemakkelijk kunt aantrekken en dat de 
schoen zich perfect aanpast aan de 
voet.
Uitneembare binnenzool. Antilslipzool 
met profiel van PU, 2,5 cm hoog. 
Bovenwerk: 90% nylon, 10% suèdeleer. 
Voering en binnenzool: textiel.

•      Pànchic lichte sneakers     € 79,95

schoen-
maat rosé taupe khaki
37 339-545-83 339-540-83 344-487-83
38 339-546-83 339-541-83 344-488-83
39 339-547-83 339-542-83 344-489-83
40 339-548-83 339-543-83 344-490-83
41 339-549-83 339-544-83 344-491-83
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat geel navy blauw zalm
46 S 324-442-83 277-269-83 302-310-83 328-522-83
48 M 324-443-83 277-277-83 302-311-83 328-523-83
50 L 324-444-83 277-285-83 302-312-83 328-524-83
52 XL 324-445-83 277-293-83 302-313-83 328-525-83
54 XXL 324-446-83 277-301-83 302-314-83 328-526-83
56/58 3XL 324-447-83 277-319-83 302-316-83 328-527-83

De originele Goosey’s polo –  
al meer dan 60 jaar geliefd in de golfsport.

Vervaardigd in Mortara, Italië. Van chic ‘Filo di Scozia®’-katoen.
Naast deze originele Goosey’s-polo worden bij Gallo Tessile 

in Mortara, Italië inmiddels vele (aanzienlijk duurdere) 
poloshirts van beroemde dure ‘fabrikanten’ vervaardigd. 

Geen wonder dat nauwe lijks enige andere fabrikant zo 
veel weet van polo shirts. De onderneming werd in 
1884 opgericht en vervaardigt sinds 1954 polo’s (in de 
eerste jaren nog onder de naam Gallotex, vervolgens 
onder de naam Goosey’s).
Door de jaren heen vormvast, een genot voor uw huid.

Er wordt uitsluitend uiterst dun getwijnd, langdra-
dig en gemerceriseerd katoen verwerkt, dat in Italië 
bekend staat als ‘Filo di Scozia®’. De stijlvol glanzen-
de garens met een hoge mate van vormvastheid 
worden tot een dunne, luchtige piqué geweven, die 
heerlijk zacht, zelfs als het ware verkoelend is – 
ideaal voor sportieve activiteiten en op warme 
zomerdagen.
Nadrukkelijk klassiek model. Alleen al de 
kleuren maken er een modieuze verschij ning 
van.

De originele Goosey’s heeft het beproefde, 
klassieke rechte model. De boord is met fijne, 
strakke steken in model gebreid, met een slijtvast 
ingezette stoffen boordversteviging en een 
dubbelgewerkte knoop sluiting die altijd vlak blijft 
liggen. In de (anders vaak ontbrekende) opgezette 
borstzak houdt u uw zonnebril of een notitieblaadje 
praktisch bij de hand.
Klassiek recht model. 100% katoen. Machinewasbaar.

•      Goosey’s polo     € 139,95

52

Hoogwaardige suède. Gemaakt in Italië.  
En toch buitengewoon betaalbaar.

De perfecte riem voor casual én business-outfits. Van Belts, sinds 1973.
Niet te vergelijken met gewone gevlochten riemen uit machinale productie: de 

meeste handelingen – leer snijden, leren patches aannaaien, gespen 
bevestigen – zijn puur handwerk. (Alleen het vlechten wordt 

stevig en gelijkmatig machinaal gedaan.)
Het gevlochten leer is luchtdoorlatend en 

voorkomt zo onaangename warmteo-
phoping bij de taille.

Oogjes zijn niet nodig. Steek de 
steker gewoon ergens in het vlecht-
werk – zo past de riem altijd perfect.

Buitengewoon betaalbaar voor deze 
kwaliteit.

Om de hoogwaardige suède te beschermen, is de stof 
vanbinnen met rayon bekleed. De massieve metalen gesp is 
van hoogwaardig, zilverkleurig glanzend messing gemaakt.
Breedte: 3 cm. Kleur: navy. Rundleer. Gemaakt in Italië. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•      Gevlochten riem van suède     € 89,95

taille-
maat
in cm nr.
  85 354-760-83
  90 354-762-83
  95 354-763-83
100 354-764-83
105 354-765-83
110 354-766-83
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Eleganter en luchtiger 
dan denim.  

Maar robuust en onge-
compliceerd genoeg.
De broek van fijn canvas – perfect 

voor de verzorgde vrijetijdslook.
Om het fijne canvas van deze 

broek te weven wordt uitsluitend 
volgetwijnd katoen gebruikt. Door de 

hoge ketting- en inslagdichtheid ontstaat 
een bijzonder ondoorzichtig en toch licht, 
fijn weefsel. De broek is bij het dragen 
daarom aangenaam koel, luchtig en licht. 
En: in vergelij king met normaal, vaak 
stug en stijf canvas is deze broek veel 
eleganter.
Comfortabel door een scheut elastaan.

Het canvas wordt aan de bovenkant 
licht geschuurd en vervolgens gewas-
sen – daardoor voelt het zo zacht aan. 
Een volgende veredeling maakt de stof 
kreukelvrij en gemakke lijk te strijken.

Perfect bij sportieve colbertjes, bij de 
klassieke blazer, bij leren jacks, bij vrijetijds-
hemden en truien.

Modieus zonder bandplooien. Franse, 
schuin aangebrachte zakken. Twee achterzakken 

met knopen. De comfortabele band beperkt u niet in 
uw be we gings vrij heid.
In figuurvriendelijke pantalonvorm, met comfortabele 
wijdte voor het boven been. Binnen been lengte in mt. 50: 
84 cm. Voet wijdte: 40 cm. 97%  katoen, 3% elas taan. 
Machinewasbaar.

•      Fijne canvas broek     € 99,95

FC donker- zand-
maat blauw kleurig rood groen
  25 249-094-83 301-384-83 248-518-83 314-604-83
  26 249-102-83 301-385-83 248-526-83 314-605-83
  27 249-110-83 301-386-83 248-534-83 314-606-83
  28 249-128-83 301-387-83 248-542-83 314-607-83
  29 249-136-83 301-388-83 248-559-83 314-608-83
  48 249-144-83 301-389-83 248-567-83 314-611-83
  50 249-151-83 301-391-83 248-575-83 314-612-83
  52 249-169-83 301-392-83 248-583-83 314-613-83
  54 249-177-83 301-393-83 248-591-83 314-614-83
  56 249-185-83 301-394-83 248-609-83 314-615-83
  58 249-193-83 301-395-83 248-617-83 314-616-83
  60 249-201-83 301-396-83 248-625-83 314-618-83
  98 249-219-83 301-397-83 248-633-83 314-619-83
102 249-227-83 301-398-83 248-641-83 314-620-83
106 249-235-83 301-399-83 248-658-83 314-621-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

Geen optische illusie:  
deze zomerse derby’s laten veel lucht bij de voeten.

Met de hand gevlochten in Italië. Met een zeer dunne voering.  
Van Casanova, sinds 1949.

Gevlochten leer is ooit uitgevonden om in de zomer 
voor voldoende ventilatie van de voeten te zorgen. Maar 
nu wordt het beoogde frisse effect steeds zeldzamer: 
vlechten is nog steeds een tijdrovend en kostbaar 
handwerk, waar geen enkele machine toe in staat is. Dat 
is de reden waarom het leer van veel vergelijkbare 
schoenen alleen nog decoratief in vecht-look is gestem-
peld.
Met de hand gevlochten kalfsleer is zo luchtig 
als een perforatie – maar ziet 
er veel chiquer uit.

Voor een aangenaam 
voetklimaat is alleen een zeer 
dunne meshvoering ingewerkt. 
En dankzij de lichte EVA-zool 
zijn deze derby’s aangenaam 
licht.

Kleur: blauw. Bovenwerk en binnenzool: leer. Voering: textiel. 
Loopzool: EVA. Gemaakt in Italië.

•      Casanova gevlochten derby’s     € 199,95

schoen-
maat nr.
41 345-021-83
42 345-022-83
43 345-023-83
44 345-024-83
45 345-026-83
46 345-027-83

53Fashion Classics

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

NL_14_05.01_FC_FS23_052-053.indd   3 09.01.23   11:31



D_38_28.12_FC_FS23_054-055.indd   2 04.01.23   16:37

54

Pure luxe van kostbaar  
Sea Island-katoen.

Fijngebreide twinset  
van John Smedley/Engeland.

Samen of afzonderlijk, van zakelijke jurk tot 
jeans: zowel de trui met korte mouwen als het 
vest is schitterend te combineren – elke dag 
opnieuw.
John Smedley Sea Island-katoen, 
30  gauge-tricot.

Slechts een handvol breimodeateliers in de 
wereld kan zo’n fijne kwaliteit produceren. Een 
van hen is John Smedley. Hij beheerst de kunst 
van het 30 gauge breien tot in de perfectie. (Hoe 
hoger het gauge-getal, des te fijner en luxueuzer 
het breisel is.) Het hoogwaardige Sea Island- 
katoen maakt de twinset bijzonder zacht, licht en 
aangenaam voor de huid.
Vakmanschap voor de meest veeleisende 
klanten.

Alle naden zijn met dichte, fijne steken 
genaaid. Het zal nooit kriebelen, is soepelvallend 
en zit altijd perfect. Met soepele, stevige ribboor-
den.
Trui met korte mouwen en vest met lange mouwen in 
een modieus, aansluitend model. Lengte in mt. 36: 
59 cm. 100% katoen. Machinewasbaar.

•      John Smedley essential twinset     € 289,–

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

FC producenten-
maat maat indigo ecru
36 S 349-942-83 349-947-83
38 M 349-943-83 349-948-83
40 L 349-945-83 349-949-83
42 XL 349-946-83 349-980-83
44 XXL 349-990-83 349-989-83

.

Pourchet Paris 3-in-1 bag: 
www.fashion-classics.nl of 
tel. nr. 024-3 511 277.
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Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Weinig jeans laten uw achterste  
er zo sexy uitzien als de ‘Bottom up’  

van Liu Jo Jeans, Italië.
Slank model met hoge taille.

Deze jeans heeft de perfecte 
pasvorm voor een heel aan trek  ke lij-
ke look. Achterzakken en figuurna-
den zijn precies op de goede plekken 
geplaatst, zodat uw zitvlak mooi 
wordt ge accen tu eerd.
Altijd een perfecte, heerlijk 
comfortabele pasvorm.

Met pumps voorzien van een 
gewone hak, plateauhak of sleehak 
zien uw benen er in deze smalle jeans 
met modieus kortere pijpen en hoge 
taille fantastisch lang uit. Klassiek is 
deze jeans te dragen met ballerina’s 
of platte sandalen. Met sierstenen op 
het riemlusje achter en op het label 
aan de achterzak.

Five pocket en hoge taille. Smalle pijpen. 
Binnenbeenlengte in mt. 36: 68 cm. Voet
wijdte: 28 cm. 97% katoen, 3% elastaan. 
Bevat niet uit textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong. Kleur: donkerblauw. 
Machinewasbaar.

•      Liu Jo jeans Bottom up,  
High Waist     
€ 139,95  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 

pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
36 28″ 339-918-83
38 29″ 339-919-83
38/40 30″ 339-920-83
40 31″ 339-921-83
40/42 32″ 339-922-83
42 33″ 339-923-83

Uniek:  
linnen sjaal met een kunstig,  
met de hand geverfd verloop.

Made in Italy. Van Ancini.
Deze schitterende sjaal is ontstaan met 

behulp van het zogenaamde dip-dye-procedé: hij 
is geweven van ongeverfd garen en vervolgens 
met de hand deels in verschillende verfbaden 
gedompeld. Hierdoor valt het modieuze 
verloop telkens iets anders uit. Afhankelijk 
van hoe u de sjaal omslaat, domineren 
de groen- en petroltinten of de kleuren 
offwhite en royal blauw.
Door de lossere weefwijze heel 
luchtig en licht.

De hoogwaardige 
linnen kwaliteit heeft 

een zijdeachtig 
karakter met een 
natuur lijke glans, en 
laat de kleuren 

schitterend tot hun recht 
komen.

80 x 190 cm. Uitgerafelde franje aan de smalle 
randen. Kleur: blauw/groen/wit. 100% linnen. 
Machinewasbaar. Gemaakt in Italië.

•      Ancini dip-dye-sjaal van linnen      
nr. 337-302-83     € 99,95

De perfecte combinatie  
van ballerina en slingback,  

en nog aantrekkelijk  
veelzijdig ook.

Speels met een strik of klassiek clean.  
Gemaakt van zacht kalfsnappaleer.  

Van Ducanero®, Italy.
Eersteklas ballerina’s die gegarandeerd favoriete 

basics in uw schoenenkast worden. Door de 
uitsparingen aan de zijkant lijken ze op een chique 
slingback, maar ze bedekken de hiel op een flatteuze 
manier. Samen met de spitse neus en de kleine hak 
van 14 mm laten ze uw voeten en benen langer 
lijken. Ze zien er stijlvoller en niet zo meisjesachtig 
uit als veel andere ballerina’s. En zijn daarom – voo-
ral in klassiek zwart – geschikt voor elke gelegen-
heid.
Het hoogtepunt: het separate leren bandje dat 
aan de zijkant tot een strik kan worden geknoopt.

Overdag 
decoratief met een 
strik, ’s avonds 
subtiel en elegant 
zonder strik. Net 
als het schoenleer 
is het gemaakt 
van zeer zacht, 
soepel kalfsleer. 
De comfortabele hielinzet zorgt voor moeiteloos 
lopen, ook na meerdere uren, terwijl de elastische 
zijband zorgt voor een optimale pasvorm en 
ondersteuning. Rubberen antislip-inzetstukken op de 
loopzool zorgen voor een goede grip op gladde 
oppervlakken.
30 jaar Italiaanse schoenentraditie.

Het schoenenmerk is al heel lang te vinden in 
exclusieve winkels in Italië, maar is hier nog steeds 
onbekend. Modieuze maar tijdloze ontwerpen, 
zorgvuldig vakmanschap en innovatieve verftechnie-
ken maken van Ducanero®-schoenen unieke creaties.
Bovenwerk, binnenzool, 
voering: leer. Loopzool: leer en 
rubber. Hakhoogte: 14 mm. 
Kleur: zwart. Gemaakt in 
Italië.

•      Ducanero®  
2-in-1-ballerina’s     
€ 199,95

schoen-
maat nr.
36 354-330-83
37 354-331-83
38 354-333-83
39 354-334-83
40 354-335-83
41 354-336-83
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Zwitsers ondergoed  
van Hanro –  

al meer dan 135 jaar 
onovertroffen.

Van het fijnste gemerceriseerde 
katoen, naadloos verwerkt: 

heerlijk zacht en met een perfecte 
pasvorm.

Al sinds 1884 is Hanro befaamd 
om het ondergoed van ’s werelds 
beste katoenen jersey: superdun en 
mooi, met een onberispelijk gladde 
pasvorm, zonder knellende naden.
Het is elke dag weer een plezier 
om dit ondergoed te dragen.

Het beste, bijzonder langstape-
lige katoen wordt bij Hanro 
zorgvuldig gekamd, vliesdun 

gesponnen en verwerkt tot garen 
met een minimale dikte van slechts 
170/2 Nm. Het merceriseren geeft dit 
garen zijn elegante glans, die ook na 
veelvuldig wassen behouden blijft. 
Fijn gebreid, ontstaat een fijnribkwa-
liteit die extreem zacht, licht en 
elastisch is, en die glanst als zijde. 
De stof tekent ook onder strakkere 

kleding niet af – en behoudt zijn 
vorm, vele jaren lang.

Het shirt met de duurzaam 
elastisch ingezette V-hals kunt u ook 
als fraai T-shirt dragen. Seamless, dus 
zonder zijnaden vervaardigd, voegt 
het materiaal zich onberispe lijk glad 
naar uw lichaam. Het onderhemd 
met de ronde hals is eveneens zonder 
zijnaden afgewerkt. De slip met 
gestikte elastische band en elastische 
randen zit altijd comfortabel, zonder 
te knellen of te glijden. De boxer
short, met zijn smalle pijpjes en fijne 
dunne zijnaadjes, sluit comfortabel 
aan als een tweede huid.
Alle delen in klassiek wit en van 100% 
katoen. Machinewasbaar.

•      Hanro onderhemd     € 44,95

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 332-817-83
48/50 M 332-825-83
52 L 332-833-83
54/56 XL 332-841-83
58 XXL 332-858-83

•      Hanro boxershort met gulp     
€ 44,95

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 333-328-83
48/50 M 333-336-83
52 L 333-344-83
54/56 XL 333-351-83
58 XXL 333-369-83

•     Hanro slip zonder gulp     
€ 34,95

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 333-153-83
48/50 M 333-161-83
52 L 333-179-83
54/56 XL 333-187-83
58 XXL 333-195-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 333-203-83
48/50 M 333-211-83
52 L 333-229-83
54/56 XL 333-237-83
58 XXL 333-245-83

•      Hanro shirt     € 49,95

Trend én traditie: moleculair 
parfum van de hofleverancier 
van de Spaanse koninklijke 

familie.
23 NAO (North Atlantic Ocean) door meesterparfu

meur Ramón Monegal. Voor dames en heren.
Geuren op basis van synthetische moleculen zijn 

overal ter wereld in de mode, maar zijn in ons land nog 
moeilijk te vinden. Teruggebracht tot de essentie, ruikt 
deze eau de parfum net zo uniek als u: bij het eerste 
contact met de huid vermengen de moleculen zich met 
uw lichaamsgeur. Dit maakt 23 NAO tot een onmisken-
bare geur die bijzonder lang blijft hangen.
Een noviteit voor de neus: de olfactorische ervaring 
van de NoordAtlantische oceaan.

Cypriol, grijze amber, scharlei, plankton en vetiver 
geven 23 NAO een oceanische focus. Bergamot maakt 
de geur zo verkwikkend fris als een zeebriesje. Zwarte 
peper en nootmuskaat geven het pit. Adelaarshout, 
amberhout, sandelhout en cederhout zorgen voor een 
warm, sensueel tegenwicht voor de aquatische aroma’s.
Ramón Monegal Maso is een van de beroemdste 
parfumeurs van Spanje.

Als hofleverancier heeft zijn bedrijf Myrurgia 
traditie hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd is de 
meester gefascineerd door de mogelijkheden die 
innovatieve moleculaire technologieën bieden. Zo 
ontwikkelde hij een parfum voor het merk Agua de Surf 
met als doel de brekende golven van de oceanen in kaart 
te brengen.
Inhoud: 60 ml.

•      Agua de Surf 23 NAO     nr. 234-936-83     
€ 119,95
(Literprijs: € 1.999,17)
Ingredients: Alcohol Denat, Parfum, Aqua, Citral, Eugenol, 

Geraniol, Limonene, Linalool.

Bestellen zonder risico: om de verzegelde eau de parfum voor het 
openen toch te kunnen proberen, is er bij elke levering een 
testflacon bijgesloten.
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schoen- 
maat rood navy grijs
36 314-915-83 307-995-83 307-973-83
37 314-916-83 307-996-83 307-974-83
38 314-917-83 307-997-83 307-975-83
39 314-918-83 307-998-83 307-976-83
40 314-919-83 307-999-83 307-977-83
41 314-940-83 308-000-83 307-978-83
42 314-941-83 308-001-83 307-979-83
43 314-942-83 308-002-83 307-980-83
44 314-943-83 308-003-83 307-981-83
45 314-944-83 308-004-83 307-982-83
46 314-945-83 308-005-83 307-983-83

Nauwelijks nog te vinden: de goede oude vilten ‘muil tjes’.  
Van Magicfelt by Stegmann.

Uit zuiver scheerwol tot naadloze pantoffel gerold. Voor dames en heren.
Toen vaste vloerbedekking en vloerverwarming nog verre 

toekomst waren, stapten onze voorouders al rond in derge lijke 
vilten muilen. Van echt wolvilt, uit zonderlijk licht, comfortabel en 

lekker warm bescher men ze ook nu nog tegen een koude vloer.
In een uitgebreide, volledig natuurlijke bewerking 

wordt de wollen stof meer maals gekookt, totdat hij extreem is 
gekrompen. Het zo ontstane vilt wordt naadloos uit 
één stuk in model gerold. Nergens zijn er knellende 
plekken of naden die loslaten en de muiltjes passen 
zich perfect aan de vorm van uw voet aan. De extra 
dikke loopzool is anatomisch gevormd en antislip.
Bovenmateriaal, voering, dek- en loopzool: 100% wol. 
Loopzool met coating van natuurlatex. Vervaardigd in 
Oostenrijk.

•      Vilten muil      
€ 74,95

Het lichte hemd van micromodal®:  
elegant, vrouwelijk  

en onvergelijkbaar zacht.
Van Speidel, Duitse ondermodespecialist sinds 1952.

Als een zachte streling op uw huid – zo voelt dit met vrouwelijke 
bloemenkant versierde hemd aan zodra u hem aantrekt. Het ongewoon 
hoge aandeel micromodal® maakt het hemd niet alleen comfortabel 
om te dragen, maar ook uitgesproken elegant.
Micromodal® werd ooit ontwikkeld als een plantaardig alternatief 
voor zijde.

Mooi glanzend, soepel en permanent briljant van kleur: de uit 
beukenhout verkregen cellulosevezel is zo glad en soepel dat er geen 
kalk- of wasmiddelresten op achterblijven. Dit betekent dat de stof 
zelfs na ontelbare wasbeurten even zacht, wit en glanzend blijft als op 
de eerste dag.

Dankzij elastaan heerlijk comfortabel – 
niets slijt of zit strak.

Het hemd biedt veel bewegings vrijheid, is 
kreukbestendig en blijft lang mooi in vorm.
Aansluitend model. Lengte in mt. 40: 62 cm. 
Kleur: wit. Hemd van 94% modal, 6% elastaan. 
Kant van 80% polyamide, 20% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Speidel hemd van micromodal®     
€ 19,95

FC
maat nr.
36 344-995-83
38 344-996-83
40 344-997-83
42 344-998-83
44 344-999-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Het originele Bretagne-shirt.  
Visserstraditie sinds de 19e eeuw.

Van Saint James, uit Frankrijk.
In Bretagne, waar de ruwe wind altijd waait, wordt het al 

sinds mensheugenis door de zeelieden gedragen. Maar niet 
alleen door zeelieden: het echte Bretagne-shirt behoort 
inmiddels tot het cultuurgoed van Frankrijk. Buiten Frankrijk 
zijn deze originele shirts echter nauwelijks te vinden. 
Van comfortabel, gemakkelijk te onderhouden microvezel.

Traditioneel gemaakt van stevig katoen met een fijn micro-
vezelmateriaal, dat al lange tijd grote populariteit geniet. 
Eenvoudig wassen, drogen en dragen. En niet vervelend 
strijken. De nonchalante Bretagne-look is helemaal onge-
compliceerd en ook geschikt voor op reis. Niet te 
verge lijken met shirts die er hetzelfde uitzien, maar 
behalve de strepen niets met Bretagne te maken 

hebben. Zeer stevig en duurzaam 
gemaakt – een vriendschap 
voor het leven.
Licht getailleerd model met 
driekwartmouwen. Iets wijder 
rond de halslijn. Lengte in 
mt. 38: 56 cm. 91% 
polyamide, 5% elastaan. 
Machinewasbaar. Made in 
France.

•      Bretagne-shirt     
€ 99,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

FC producenten-
maat maat wit/rood wit/navy
36 38 333-287-83 333-294-83
38 40 333-288-83 333-295-83
40 42 333-289-83 333-296-83
42 44 333-290-83 333-297-83
44 46 333-291-83 333-298-83
46 48 333-292-83 333-299-83

De duurzame en vegan variant van de moderne witte retro sneakers.
Van Beflamboyant, Spanje. Ethisch correct handwerk uit Portugal.

Het veganistische Spaanse label werd in 2019 in Galicië 
opgericht met als missie ecologisch duurzaam schoeisel te creëren 
en verantwoorde consumptie te promoten in harmonie met milieu, 
dieren en mensen.
Portugees handwerk met meer dan 18 jaar knowhow:

De zolen zijn met de hand genaaid en niet alleen gelijmd, zodat 
ze bijzonder duurzaam zijn. Het bovenwerk is gemaakt van 
biologisch geteelde mais, is ultralicht, ademend 
en zit heerlijk comfortabel. 
De contrasterende details 
op de hiel en de teen 

zijn gemaakt van een mix van biokatoen en gerecyclede petflessen. 
De binnenvoering van bamboe-viscose is zacht, licht verwarmend, 
huidvriendelijk en ook ademend. De uitneembare binnenzool van 
100% gerecycled schuim met actieve koolstof van plantaardige 
oorsprong is zeer comfortabel en past zich aan het gewicht en de 
vorm van de voet aan.
Overweldigend draagcomfort. Modern sneakerdesign. Innova-
tief, hedendaags materiaalgebruik. Zeer goede prijs.

Trendschoenen, die u met een goed geweten draagt, die er 
stijlvol uitzien, duurzaam en eersteklas verwerkt zijn, en dat voor 

een bijzonder lage prijs.
Bovenwerk: mais. Details van biokatoen en gerecyclede 
petflessen. Veters van biokatoen. Voering: viscose. 
Binnenzool: schuimstof met actieve koolstof. Loopzool: 
gerecycled rubber. Zero waste-verpakking inclusief 
duurzame juten buideltas. Kleur: wit met bruine en 
beige details.

•      Beflamboyant retro sneakers      
€ 129,95

schoen-
maat nr.
36 352-770-83
37 352-771-83
38 352-772-83
39 352-773-83
40 352-774-83
41 352-775-83

Roeckl zijden hoofdband: 
www.fashion-classics.nl Zoeken 
op bestelnummer 339-002 of 
tel. nr. 024-3 511 277.
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Gemakkelijk te onderhouden broek.
Kreukvrij. Strijken is niet nodig.  

Geschikt voor naar kantoor en om mee uit te gaan. Slechts € 79,95.
Deze elegante lange broek in soepelvallende, ventilerende, micro fijne 

stretchkwaliteit is eenvoudig en tijdloos uitgevoerd, en is geschikt voor naar 
kantoor en voor in de vrije tijd, van vakantie tot receptie. Hij zit altijd 
perfect en voelt heerlijk licht aan op de huid. Het tijdloze, ruimvallende 
model omhult uw figuur en maskeert ook kleine onvolmaaktheden. Het 
eenvoudige model zonder zakken en riemlussen is met veel kledingstukken 
te combineren.
Pluisvrij.

De voortreffelijke stretchkwaliteit 
is bijzonder ongevoelig en gemak-
kelijk in onderhoud. En in tegenstel-
ling tot de meeste synthetische stoffen 
trekt de stof geen pluisjes aan, krijgt 
deze geen glimmende plekken, kreukt 
hij niet en voegt hij zich zacht en 
soepel naar uw lichaam. Ideaal voor 
tijdloze, klassieke outfits.
Comfortabele, wijd vallende snit. 
Binnenbeenlengte in mt. 38: 81 cm. 
Voetwijdte: 55 cm. 100% polyester. 
Machinewasbaar. Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      Broek in kreukvrije kwaliteit      
€ 79,95

FC
maat marine tomaat
18 348-504-83 302-020-83
19 348-505-83 302-021-83
20 348-506-83 302-022-83
21 348-507-83 302-023-83
22 348-509-83 302-024-83
36 348-510-83 302-025-83
38 348-511-83 302-027-83
40 348-512-83 302-028-83
42 348-513-83 302-029-83
44 348-514-83 302-030-83
46 348-515-83 302-031-83
80 348-517-83 302-032-83
84 348-518-83 302-033-83
88 348-519-83 302-034-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Licht en casual.  
Praktisch en gemak kelijk  te combineren  
(en ook nog eens echt leuk om te zien).

City-buideltas van kreukzacht rundsuède.  
Van het trendlabel Anokhi, München.

Vertaald uit het Hindi betekent 
Anokhi ‘uniek’. En dat is ook de 
collectie van dit nog jonge Münchense 
trendlabel: een geslaag de mix van 
Europees design en internationaal 
handwerk.
Trendy materialenmix. Ongecomplice-
erd en functioneel. Zeer licht.

Deze prettig lichte city-buideltas 
wordt gemaakt van kreuk zacht suèdeleer 
en gladleer in metallic- look, en weegt 
slechts 700 g. Binnenin heeft hij veel 
bergruimte, en wat erin zit, is zonder 
lang zoeken direct binnen handbereik.

De moderne kleurnuance bruin maakt 
van deze buideltas altijd een ideaal 
accessoire.

De kleur is ideaal te com bine ren en 
past bij (bijna) al uw outfits.
Met shouderband en knipsluitingen. 
Afmeting ca. 48 x 33 x 16 cm (h x b x d). 
Gewicht ca. 700 g. Kleur: bruin. Echt leer. 
Voering: 100% katoen.

•      Anokhi buideltas      
nr. 355-101-83      
€ 159,95
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Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Het traditionele safari-jack  
is nog nooit zo casual  
en zo luchtig geweest.

Gemaakt van zuiver linnen in modieuze  
overshirt-stijl.  

Made in Italy door Gran Sasso.
Sinds de 19e eeuw is het safari-jack, ook wel 

Sahara- of tropenjack genoemd, getransformeerd 
van een praktische bescherming tegen de zon en de 
hitte tot een modestatement.
Ooit het favoriete kledingstuk van Engelse 
avonturiers, nu in de collecties van gerenomme-
erde ontwerpers.

Door de moderne overshirt-trend is het 
safari-jack vandaag de dag weer een belangrijk 
mode-item. Nog steeds is het heuplang en heeft het 
talrijke zakken met knoop. Zuiver linnen maakt het 
model van de traditionele Italiaanse fabrikant Gran 
Sasso verfrissend licht en robuust tegelijk.
Vier zakken bieden voldoende bergruimte voor 
alles wat u onderweg nodig hebt.

Combineer dit casual, bijzonder stijlvolle (en 
helemaal niet stijve) safari-jack als modieus 
overshirt met jeans, chino’s, linnen broeken of 
bermuda’s.
Casual overshirt-model. Lengte in mt. 50: 74 cm. Kleur: 
beige. 100% linnen. Handwas. Gemaakt in Italië.

•      Gran Sasso safari-overhemdjasje     € 229,–

FC
maat nr.
48 350-342-83
50 350-343-83
52 350-344-83
54 350-345-83
56 350-346-83
58 351-850-83
60 351-851-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Ecoalf 
recycling-
sneakers  
pagina 69.
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

Functioneel en duurzaam tegelijk:  
basic T-shirt van Tencel™ en biokatoen.

Duits design van Funktion Schnitt, Keulen.
Een duidelijke vooruitgang ten opzichte van conventionele basic T-shirts: 

Tencel™ absorbeert tot 50% meer vocht dan katoen en laat het sneller verdam-
pen. Toch is de zijdezachte, soepele, gladde vezel duidelijk beter ademend.
Door de EU onderscheiden met de ‘European Award for the Environ-
ment’.

Tencel™ is gemaakt van eucalyptusvezels uit duurzame bosbouw 
(FSC-gecertificeerd hout zonder kunstmatige irrigatie) en is boven-
dien biologisch afbreekbaar. Biokatoen maakt het T-shirt bijzonder 
slijtvast en geeft het wat meer body.
De duurzame stof is milieuvriendelijk en de hoogwaardige 
afwerking gaat lang mee.

‘Stijlvol en tegelijkertijd functioneel’, dat zijn de 
design vereisten van het jonge merk Funktion Schnitt uit 
Keulen, dat bekend staat om eenvoudige essentials van zorgvuldig 
geselecteerde materialen.
Aansluitend model (slim fit). Lengte in mt. 50: 72 cm. 67% lyocell, 33% katoen. 
Machinewasbaar.

•      Tencel™ T-shirt     € 69,95

FC producenten-
maat maat wit zwart navy
48 M 349-791-83 349-787-83 349-783-83
50 L 349-792-83 349-788-83 349-784-83
52 XL 349-793-83 349-789-83 349-785-83
54 XXL 349-794-83 349-790-83 349-786-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC
maat nr.
  25 348-956-83
  26 348-957-83
  27 348-958-83
  28 348-959-83
  29 348-960-83
  30 348-961-83
  48 348-962-83
  50 348-963-83
  52 348-964-83
  54 348-965-83
  56 348-966-83
  58 348-967-83
  60 348-968-83
  98 348-969-83
102 348-970-83
106 348-971-83

Business-linnen kreukt minder.
Linnen kreukt, dat is nu eenmaal zo – en dat moet ook zo blijven. 

Want natuurlijk linnen is koel, absorberend, maar ook bijna niet rekbaar. 
Puristen waarderen weliswaar dat karakteristieke kreuken van linnen – 
maar in het dagelijks leven is het meestal niet handig. Pas, zoals hier, in 
een ingenieuze mix met katoen geniet u van de 
voordelen van beide kwaliteiten: een stof met de 
koele touch en de chique look van linnen, die 
echter ook soepel, kreukarm en gemak kelijk te 
strijken is.
Deze kleur is altijd goed: oatmeal.

Oatmeal (= havervlokken) noemt men in de 
VS een lichtbeige, minimaal bruin gemêleerde 
tint die bij alles in uw garderobe past. Een 
colbert, casual linnen overhemd, kabeltrui of 
gebreide cardigan: oatmeal is een kleur die 
perfect is te combineren.
Prettig, tijdloos klassiek flatfront model met franse 
zakken en twee achterzakken met knoop. Binnenbe-
enlengte in mt. 50: 84 cm. Voetwijdte: 40 cm. Kleur: 
oatmeal. Van 56% linnen, 41% katoen, 3% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Broek van business-linnen      
€ 99,95

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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De populaire tote bag.  
Nu van uniek fijn buffelleren vlechtwerk.

Van vlechtleerspecialist Allan K, Antwerpen.
Tote bags behoren vanwege hun veelzijdige formaat 

tot de meest populaire tassensoorten. Vlechtdetails zijn erg 
modieus. Deze tas is echter niet simpelweg een 
combinatie van deze twee kenmerken. Het 
vlechtwerk en ook de kleurstelling zijn 
bijzonder mooi. De kwaliteit is perfect. En: ze 
kosten desondanks geen vermogen.
Knowhow op basis van meer dan 50 jaar 
ervaring.

Gevlochten leer is de specialiteit van 
de Belg Alain Kadic. Al in 1963 ontwik-
kelde zijn vader zelf daarvoor speciale 
machines. Tot op de dag van vandaag 
produceert de firma de fijnste creaties 
van gevlochten leer voor chique 
merken wereldwijd – en sinds 
2013 ook voor het eigen merk 
Allan K. Directe lijnen zonder 
dure marketingkosten houden 
de prijs ondanks de uitstekende 
kwaliteit aantrekkelijk laag.
Rustiek, robuust en toch 
aangenaam zacht: buffel-
leer geeft de tas zijn chique 
vintagekarakter.

De mix van verschillen-
de motieven is heel 
artistiek. Zelfs het hengsel 
en de sluiting zijn 

 gevlochten. De stevig vastgenaaide gladleren patches 
zorgen voor stabiliteit. Door het flexibele hengsel is de tas 

comfortabel over de schouder te dragen zonder dat deze 
wegglijdt. Het vlechtwerk heeft door de onregelma-

tige kleurnuances van de leren riempjes een 
schitterend levendige kleurstelling. Modieus en 
toch tijdloos, en met vele looks te combineren. 
Onzichtbare, 3-voudige magneetsluiting. In 
tweeën gedeelde binnenkant met een ritsvak 
in het midden. Opzij een ritsvak en twee 
steekvakken.
Afmeting: 27 x 36 x 13 cm (H x B xD). Hengsel: 
22,5 cm. Kleur: bruin/beige. Buffelleer. Voering 
van katoen-canvas met leren details.

•      Allan K tas van gevlochten 
leer      
nr. 351-723-83     € 359,–

Eleganter dan ballerina’s, comfortabeler dan pumps:  
ballerinapumps, de modieuze herontdekking van het jaar.

Van Casanova. Bijzonder fijne schoenmode made in Italy, sinds 1949.
Lange tijd was deze klassieker met comfortabele 

blokhak uit de mode. Nu speelt deze schoen weer een 
hoofdrol. Heel modieus te combineren 

met een enkelvrije broek of een 
cropped jeans. Bij ballerina-

specialist Casanova uit 
Milaan voelt u de 

knowhow van meer dan 70 jaar bij elke stap.
Vervaardigd in de beste Sacchetto- productiemethode:

Het zachte leer van de voering wordt bijna naadloos 
verwerkt. Het wordt als een  ‘zakje’   (= sacchetto) du-
urzaam aan het bovenleer vastgenaaid en omsluit de voet 
als een handschoen. Bij het voorste deel van de voet 
vervangt het zo de binnenzool. Door deze wijze van 
produceren zijn deze ballerina pumps bijzonder soepel en 
zorgen ze voor het comfort van de traditionele mocassin.
Hakhoogte: 3,5 cm. Bovenwerk: suèdeleer. Voering en 
binnenzool: leer. Loopzool: leer. Hak: rubber. Gemaakt in 
Italië. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Casanova ballerinapumps     € 159,95

schoen-
maat bruin  zwart
36 342-090-83 342-096-83
37 342-091-83 342-098-83
38 342-092-83 342-099-83
39 342-093-83 342-100-83
40 342-094-83 342-101-83
41 342-095-83 342-102-83
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Opvallend, flatteus model,  
perfect voor vele gelegenheden.

 Kokerjurk van het Duitse modemerk Swing.
 ‘Wij maken prachtige jurken zonder 

compromissen.’ Van deze filosofie van de 
in 1992 in Münsterland opgerichte firma 
is deze jurk een schitterend bewijs. Het 
model behoort tot de meest geliefde 
creaties van de jurkenspecialist: het is 

flatterend en heeft een geraffi-
neerde hals en verlaagde 
schoudernaden. Een geliefde 
klassieker van Swing die elk 
figuur flatteert – in elke 
leeftijdscategorie. De 
glanzende stof zorgt voor 
een perfect chic accent – 
voor een verjaardagsvisite, 
diner, theater bezoek, 
receptie of een bezoek aan 
de burgerlijke stand, ...
Comfortabel elastisch en 
machinewasbaar.

Naast de aantrekke-
lijke prijs profiteert u dus 

ook van de uitgespaarde kosten van de 
stomerij. Het materiaal is ideaal voor 
wanneer u op reis gaat: de jurk kreukt 
nauwelijks en is zo uit de koffer aan te 
trekken. Ritssluiting en loopsplit achter.
Aansluitende pasvorm. Lengte in mt. 36: 
95 cm. Kleur: Midnight Blue. 96% polyester, 
4% elastaan. Voering: 94% polyester, 6% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Swing kokerjurk      
€ 169,95

FC
maat nr.
34 353-793-83
36 353-794-83
38 353-795-83
40 353-796-83
42 353-798-83
44 353-799-83
46 353-800-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Glijdt niet. Knelt niet.  
Licht en nauwelijks voelbaar.
De nieuwe generatie korte sokjes – van Oroblù.
Vele korte sokjes verglijden telkens weer vervelend in 

de schoen. Deze blijven echter altijd comfortabel rond uw 
voet zitten. Ze worden namelijk niet zoals gewone sokjes 
uit één stuk vervaardigd, maar uit twee delen: een 
‘loop’-zool en een aparte kousrand. Op die manier 
ontstaat een veel betere pasvorm. Bovendien is de 
hielrand binnen licht gegomd en kan niet verglijden. En 
de randjes zijn zo fijn verlijmd, dat er geen wrijving en 
geen knellend gevoel kan ontstaan. Perfect in pumps, 
ballerina’s, mocassins en slippers.
Kleur: lichtroze. Van 87% polya-
mide, 13% elastaan. Handwas.

•      Antislip-sokjes      
€ 14,95

schoen-
maat nr.
36-38 351-067-83
39-41 351-068-83
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

FC
maat groen beige roest
  25 345-857-83 314-188-83 337-070-83
  26 345-858-83 314-189-83 337-071-83
  27 345-859-83 314-210-83 337-072-83
  28 345-860-83 314-212-83 337-073-83
  29 345-861-83 314-213-83 337-074-83
  30 345-862-83 314-214-83 337-075-83
  48 345-863-83 314-215-83 337-076-83
  50 345-864-83 314-216-83 337-077-83
  52 345-865-83 314-217-83 337-078-83
  54 345-866-83 314-218-83 337-079-83
  56 345-867-83 314-219-83 337-080-83
  58 345-868-83 314-220-83 337-081-83
  60 345-869-83 314-221-83 337-082-83
  98 345-870-83 314-222-83 337-083-83
102 345-871-83 314-223-83 337-084-83
106 345-872-83 314-224-83 337-085-83

Ideaal in de zomer:  
het jasje van zuivere zijde.

De decente kleurstelling past bij elke egale tint.
Dit colbert is uitstekend te combineren met overhemden en pantalons in 

bijna alle schakeringen, dankzij het visgraatdessin in lichte en donkere 
blauwtinten. Het zuiver zijden weefsel van Lanificio di Pray uit Biella is 
heerlijk koel in het dragen – ideaal in de 
zomer.
Zomers licht en vrijwel kreukvrij.

Met dit jasje hoeft u ook in de zomer 
niet van uw geklede, maar toch graag en 
vaak gedragen colbert af te zien. Het 
slanke, tweeknoopsfront past bij de inhoud 
van uw garderobe, van klassiek tot 
vlot- modieus. Twee horizontale zakken 
met klep en een borstzakje. Vier handige 
binnenzakken, waarvan één met knoop-

sluiting.
Licht getailleerd, met twee knopen, twee 

rugsplitten en zachte schoudervullin-
gen. Lengte in mt. 50: 76 cm. 100% 
zijde. Voering: 100% viscose. 
Stomerij.

•      Di Pray zijden colbert  
in visgraatdessin      
€ 349,–

beige

groen

roest

Fijnste Italiaanse stof. Medaillonpatroon.  
Op twee manieren te dragen. 

De choker van alpi – sinds 1904 specialist op het gebied van luxe herenaccessoires.
Stropdassen worden tegenwoordig bijna uitslui-

tend gedragen bij feestelijke, officiële gelegenheden 
of binnen bepaalde beroepsgroepen. Daarom wordt er 
naarstig gezocht naar casual en toch elegante 
alternatieven: de choker viert zijn modieuze come-
back.
Bewust niet alleen gemaakt van zijde – waardoor 
hij beter blijft zitten.

Niet te vergelijken met klassieke sjaals die steeds 
weer uit het overhemd wippen. Het hoge gehalte 
katoen maakt het weefsel uit de Italiaanse zijdestad 
Como bijzonder huidvriendelijk en absorberend. 
Zijde voegt zich zacht en soepel naar de huid en geeft 
uw choker een stijlvolle glans.

Kan ook worden gedragen als klassieke sjaal.
Terwijl de meeste standaardchokers vrij kort 

zijn en daarom onder het overhemd gedragen 
moeten worden, is deze zo royaal dat hij ook 
als klassieke sjaal losjes om de hals kan 
worden gedragen.
Afmeting 180 x 45 cm. Kleur: rood/
olijfgroen/blauw. 70% katoen, 30% 
zijde. Stomerij. Made in Italy. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      alpi choker      
nr. 343-817-83      
€ 69,95
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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100% made in Germany  
en ecologisch duurzaam:  

veelzijdige en klassiek moderne 
leren riem van de specialist  

Kranz uit München.
Riemen van hoge kwaliteit die lang meegaan en 

regionaal en eerlijk zijn gemaakt – van het leer tot de 
gesp – zijn een zeldzaamheid. Bij de meeste ‘ecologisch 
geproduceerde’ riemen heeft dit namelijk alleen betrekking 
op het looien en niet op de oorsprong van het leer of de 
vervaardiging van de gesp.
Ecologisch leer. Plantaardige looiing. Beierse riem-
gespen.

Het leer is afkomstig van runderen uit het alpengebied, 
die allemaal op biologische wijze worden gehouden. Het 
wordt gelooid in eikenhouten vaten en is vrij van chroom. 
De leerlooierij wordt aangedreven door water uit de 
Mühlbach. De gesp is ook gegoten in Duitsland, aan de 
voet van de Beierse bergen.
Klassieke puristische stijl.

In tegenstelling tot gladleer voelt het fijn geruwde 
nubuckleer zacht aan en heeft het een stijlvolle, matte 
uitstraling. De randen van de riem zijn fijn doorgestikt. 
Clean en rustiek-elegant – dit maakt de riem zeer veelzij-
dig en geschikt voor zowel casual vrijetijds-looks als 
formele pakken. Alle riemen zijn aan de binnenkant 
voorzien van de tekst ‘Made in 
Southern Germany’ en ‘Genuine 
Organic Cow Leather’.
Rundleer. Zilverkleurige zamak-gesp. 
Kleur: khaki. Breedte: 3,5 cm. 
Gemaakt in Duitsland.

•      Kranz biologische leren 
riem, heren     € 99,95

taille-
maat
in cm nr.
  85 350-846-83
  90 350-847-83
  95 350-848-83
100 350-849-83
105 350-851-83
110 350-852-83

 

Gebloemd gentleman-overhemd:  
bij alle andere merken een trend,  

bij Liberty™ al meer  
dan 140 jaar een traditie.

Herenoverhemden met een bloemmotief zijn momenteel 
helemaal in de mode – maar echt stijlvol zijn er maar enkele. 
Liberty™ London is een van ’s werelds bekendste specialisten 
als het gaat om smaak volle bloemdessins.

Het hier gebruikte dessin ‘Willow Wood’ verscheen voor 
het eerst in het jaar 1877. Het tijdloze wilgenbladmotief 
behoort tot de klassiekers van het bedrijf en is dankzij de 
kleurtinten in groen en wit bijzonder veelzijdig te combineren.
Tana-Lawn behoort tot de fijnste katoenstoffen ter wereld.

De stof is voor het eerst geproduceerd in 1930 en is zelfs 
vandaag de dag nog een favoriet van veel wereldberoemde 
ontwerpers. Bijzonder fijn gesponnen en getwijnd katoen zorgt 
voor een weefsel dat zo luchtig en zacht is als het fijnste batist.
De smalle snit past perfect onder smalle Italiaanse colberts.

Perfect bij een modieus pak. 
Smart-casual met een chino of mooi 
solo met een jeans. Kentkraag. In 
wijdte verstelbare tweeknoopsman-
chetten. Mouw splitten met knoop.
Slim fit. Lengte in boordwijdte  41: 
79 cm. Mouwlengte: 68,5 cm. 100% 
katoen. Machinewasbaar. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Liberty™ Tana-Lawn-overhemd     
€ 79,95

boord-
wijdte
in cm nr.
39 344-805-83
40 344-806-83
41 344-807-83
42 344-808-83
43 344-809-83
44 344-810-83
45 344-811-83
46 344-812-83

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Super comfortabel. Superzacht. En ultralicht: de luchtig 
geweven zomer-sneaker van Satorisan uit Spanje.

De buitengewone vlechtlook ziet er niet 
alleen casual uit, hij zorgt er ook voor dat je 
voeten lekker fris blijven. Het zomerse, 
luchtige vlechtwerk van hightech garen lijkt op 
raffia, maar is veel soepeler en sterker. Voor 
stabiliteit en extra comfort zorgt het zacht 
gewassen suède bij hiel, de rand van de 
schacht en de vetersluiting. De blotevoeten
vriendelijke voering van katoen maakt de 
materiaalmix perfect.
De randen en het voetbed heeft Satorisan 
ontwikkeld samen met een instituut voor 
biomechanica.

Voor een optimale pasvorm en ultiem 
comfort zijn duizenden voeten gescand en 
opgemeten én zijn er uitgebreide loopanalyses 
gemaakt. Daarbij komt de ervaring met 
sneakers van Alejandro Monzo. Voordat hij 
in 2010 zijn label Satorisan lanceerde, maakte 

hij 20 jaar schoenen voor een groot sport
schoenenmerk.
Dubbel duurzaam: de zool is gevulkaniseerd 
en gestikt.

ʽDuurzaamheid door lange levensduur’ is 
de filosofie van het merk. Toeleveranciers 
worden gekozen op basis van milieuaspecten, 
ze moeten bijvoorbeeld hun eigen energie 
opwekken en waterzuiveringsinstallaties 
exploiteren.
Bovenmateriaal: 100% PE en kalfsleer. Voering: 
katoen. Uitneembare 
EVA-zool. Rubberen 
antislipzool. Kleur: 
offwhite.

•      Satorisan 
gevlochten 
sneaker     
€ 99,95

schoen
maat nr.
36 33974683
37 33974783
38 33974883
39 33974983
40 33975083
41 33975183

66

Opvouwbaar en ijzersterk: de van genaaide stroken 
gemaakte harmonicahoed van hennep.
Van Mayser, de traditierijke Duitse hoedenmaker sinds 1800.

Deze elegante hoed is dankzij het materiaal 
en de verwerking ongevoelig voor kreuken. 
Hij kan net als een harmonica plat in elkaar 
worden gevouwen – en in een handomdraai 
weer perfect in model worden gebracht.
Geheim nr. 1: scheurvaste hennepgarens. 
Gedraaid, niet gevlochten.

Al duizenden jaren wordt hennep gebruikt 
voor het maken van textielgarens, omdat de 

vezels hiervan uit zon der lijk sterk zijn. 
Hoedenmakers beschouwen ze als steviger en 
scheur be sten di ger dan panama stro – vooral als 
ze worden gedraaid en niet gevlochten.
Geheim nr. 2: aan elkaar genaaide stroken – 
een techniek die vrijwel niet meer wordt 
toegepast.

De traditierijke hoedenmaker Mayser heeft 
deze techniek nieuw leven ingeblazen. Dunne 
stroken van hennep en katoen worden op 
speciale machines aan elkaar genaaid. Het 
model van de hoed is trap en harmonicavor
mig. Hierdoor ontstaat een buitengewoon 
flexibele hoed, die steeds weer in zijn 
oorspronkelijke vorm terugkeert. De hoed met 
zijn kleine rand is heel veelzijdig – als 
aantrekkelijke zonnehoed tijdens de vakantie, 
als modieus accessoire bij het shoppen of als 
elegant hoofddeksel bij een zomerjurk op een 
tuinparty.
77,5% hennep, 22,5% katoen. Eén maat voor een 
hoofdomtrek van 55 tot 58 cm.

Mayser harmonicahoed     € 99,95
•      navy    

nr. 30105683
•      fuchsia    

nr. 46015483
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De originele linnenlook –  
voelt verrassend zacht en valt soepel. 

De luchtige tuniek van Italiaans linnen.
Hoewel linnen bij ons na een lange afwezigheid terug is op 

de catwalks, was het in Italië altijd aanwezig. Daar waardeert 
men het luchtig koele draagcomfort evenzeer als de karakteris
tieke kreukels – en wordt het al sinds jaar en dag met non
chalante elegantie gedragen. De kleine weverij Luna is gespe
cialiseerd in linnen stoffen met de authentieke look van korrelig 
boerenlinnen. Maar door de speciale behandeling verdwijnt de 
vroegere hard en stijfheid van de stof. 
Elke tuniek wordt apart geverfd op 70 °C en twee keer 
gewassen. 

Daardoor is hij verbluffend zacht en soepelvallend. Hij valt 
losjes en vloeiend. En hij krimpt niet meer bij een normale 
40 °Cwas. Bedekte knoopsluiting. Manchetten met 1 knoop. 
Rugpand met ingebrachte plooi. Afgeronde zoom. 
Nauwsluitende snit. Lengte 
in mt. 36: 65 cm. 100% 
linnen. Kleur: wit. Bevat 
niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke 
oorspong: knopen van 
parelmoer. Machinewas-
baar. Made in Italy. 
Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Linnen tuniek      
€ 159,95

Perfect afgestemd op het  
vrouwelijke figuur:  

elegante chino-broek met actuele 
bloemenprint.

Van de Italiaanse pasvormspecialist Mason’s.
Terwijl chinobroeken voor dames bij veel fabrikanten 

alleen in maat verschillen van de herenbroeken, houdt Mason’s 
werkelijk een vrouwelijke belijning aan. En voegt daar precies 
de goede taillehoogte, modieuze allure en net dat beetje extra 
aan toe. Sinds de oprichting in 1974 houdt dit Italiaanse 
familiebedrijf zich bezig met de vervaardiging van chino 
broeken. De belijning is steeds verder verfijnd en de pasvorm 
geperfectioneerd.
De bloemenprint ziet er exotisch uit, zonder te opvallend te 
zijn.

Dankzij de gedekte kleuren is de broek heel goed te 
combineren. De combinatie van smalle pijpen en een enkelvrije 
lengte staat zowel mooi bij platte schoenen als bij pumps en 
highheels. Franse zijzakken. Twee achterzakken met knoop.
Smalle pasvorm met kortere 
pijpen. Binnenbeenlengte in 
mt. 36: 63 cm. Kleur: 
blauw-grijs/groen/roest/lila/
rosé. Van 97% katoen, 3% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Mason’s chino- 
broek met  
wildflowers-dessin     
€ 169,95

FC producenten
maat maat nr.
34 40 34870083
36 42 34870183
38 44 34870283
40 46 34870383
42 48 34870483
44 50 34870583

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC producenten
maat maat nr.
34 S 33288583
36 M 33288683
38 L 33288783
40 XL 33288883
42 XXL 33288983
44 3XL 33290083

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

67Fashion Classics

travelite® aluminium 
trolleys NEXT:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
234-862 of tel. nr.  
024-3 511 277.

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Ze bestaan echt:  
de perfect zittende jeans voor  

bijna elk figuurtype.
Bij de Duitse broekenspecialist Eurex by Brax.

Jeans zie je bijna overal – maar echt perfect zittende 
jeans zijn zeldzaam en vaak een toe vals treffer. Nu hebben 
de experts van de Duitse broekenspecialist Eurex by Brax 
een ingenieuze belijning ontwikkeld met als resultaat een 
jeans die verbazingwekkend goed past bij slanke – maar 
ook bij forsere posturen.
Ergonomische pasvorm. Stretch-denim. Dynamische, 
elastische band.

De aan de voorzijde iets dieper aangezette band heeft 
een onzichtbare rekreserve van 
10%. Dit voorkomt afzakken en 
de daarmee gepaard gaande 
plooivorming. Door de lage 
taillehoogte zit uw jeans comfor-
tabel onder de buik.
Zomers licht denim van 8 oz.

Perfect voor het warme 
jaargetijde: fijn, licht denim van 
8 oz. wordt verder alleen als 
overhemdstof gebruikt (de meeste 
jeans zijn ca. 12 oz.). Dankzij 
elastaan is deze jeans ook nog 
eens prettig elastisch.
Model met rechte pijpen. 
Binnenbeen lengte in mt. 50: 83 cm. 
Voetwijdte: 37 cm. Kleur: midden-
blauw. Met zes zakken (een met 
ritssluiting zit onder de rechter 
achterzak). Van 89% katoen, 8% 

polyester, 3% elas taan. 
Machinewasbaar.

•      Eurex by Brax 
zomerjeans      
€ 99,95

FC
maat nr.
  25 348-521-83
  26 348-522-83
  27 348-523-83
  28 348-525-83
  29 348-526-83
  30 348-527-83
  48 348-528-83
  50 348-529-83
  52 348-590-83
  54 348-591-83
  56 348-592-83
  58 348-593-83
  60 348-594-83
  98 348-595-83
102 348-596-83
106 348-597-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Nauwelijks te onderscheiden van 
luxueus suèdeleer, maar waterafsto-

tend en zelfs machinewasbaar.
Blouson van veganistisch Amaretta-kasjmier.  
Van Schneiders, jassenspecialist sinds 1946.

Chique, matte look. Zachte, volumineuze touch. Aange-
naam zorgeloos, ventilerend draagcomfort. 
En bovendien gemakkelijk in onder-
houd, vlekbestendig en machine-
wasbaar. Amaretta-kasjmier is 
een wereld van verschil met 
goedkope, dunne soorten 
imitatieleer. In blouson-
model met details in 
ribbreisel krijgt het 
jasje een modieuze 
update.
Al meer dan 
75 jaar staat het 
traditionele 
merk Schnei-
ders voor 
eersteklas 
jassen.

Het familie-
bedrijf uit Salzburg 
vertrouwt op 
bewezen vakmanschap 
en duurzaamheid, 
slijtvaste materialen en 
een tijdloos, modern design. 
Twee zijzakken, twee bin-
nenzakken en comfortabele 
ribboord aan de opstaande 
kraag, mouwen en zoom.
Klassiek blousonmodel. Lengte 
in mt. 50: 66 cm. Kleur: 
Sahara. 60% polyamide, 40% 
polyurethaan. Machinewasbaar.

•      Schneiders  
Amaretta-blouson     
€ 499,–

69Fashion Classics

FC
maat nr.
48 349-748-83
50 349-749-83
52 349-760-83
54 349-761-83
56 349-762-83
58 349-763-83
60 349-764-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Duurzaam garen,  
milieuvriendelijk geverfd:  

zomerse upcycling-trui  
made in Italy.

Van Junghans 1954.
Upcycling – het grondstofbesparend recyclen van 

bestaande stoffen – is niet alleen een modetrend voor de 
korte termijn, maar gezien de algemene overproductie 
hopelijk spoedig het nieuwe normaal. Twee bijzonder 
duurzame natuurlijke vezels maken deze trui zeer comforta-
bel in de warmere maanden:

Gerecycled linnen is licht en droog, biokatoen zorgt 
voor vormvastheid.

Ondanks de rustieke, grof gebreide look, maakt het 
Global Recycled Standard (GRS) 

gecertificeerde garen nooit 
dik, maar voelt het altijd 

aangenaam gewichtloos 
aan.

Zuiver plantaardig 
geverfd met 
extracten van 
wortels, bladeren 
en hout.

Bovendien is 
iedere trui uniek: 
door kleine 
kleurverschillen is 
het trendy 
gewassen streeppa-

troon stuk voor stuk 
net iets anders 

samengesteld. Met een 
comfortabele boord in 

ribbreisel aan de 
mouwen en onderlangs.

Recht model. Lengte in mt. 50: 
70 cm. Kleur: bruin gemêleerd. 51% 
linnen, 49% katoen. Machinewasbaar. 
Gemaakt in Italië.

•      Junghans 1954 upcycling-trui     
€ 149,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
48 349-601-83
50 349-602-83
52 349-603-83
54 349-604-83
56 349-606-83

Moderne knit-sneakers in duurzame uitvoering.
Gemaakt van gerecycled plastic uit zee.  

Van Ecoalf.
Duizenden PET-flessen, die anders onze zeeën vervuilen, zijn 

door de Spaanse onderneming Ecoalf opnieuw gebruikt voor de 
sneakers van de Ocean Waste-col-

lectie. De recyclingvezels 
kunnen zich wat 

betreft kwaliteit, 

design en functionaliteit meten met de beste niet-recyclingvezels. 
De prijs is verrassend voordelig – en het draagcomfort heel 
bijzonder.
Aangenaam luchtig, vederlicht en zo soepel en zacht als een 
sok.

De ongevoerde gebreide schacht zorgt voor constante ventila-
tie, zit perfect om de voet en zit nergens te strak. De flexibele zool 
is gemaakt van opgeschuimd, ultralicht materiaal met een grote 
hoeveelheid ingesloten lucht.
Bovenwerk en binnenzool: 
textiel. Loopzool: EVA.

•      Ecoalf  
recyclingsneakers     
€ 89,95

schoen-
maat creme navy
41 348-537-83 348-530-83
42 348-538-83 348-531-83
43 348-539-83 348-533-83
44 348-541-83 348-534-83
45 348-542-83 348-535-83
46 348-543-83 348-536-83
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Gecertificeerd biokatoen,  
tijdloos design, elegante kleurstelling  

en een aangename prijs.
De pyjama die al uw wensen in één keer vervult.  

Exclusief bij Fashion Classics.
We hebben er lang en vergeefs 

naar gezocht... en hebben daarom 
besloten hem speciaal te laten 
maken: deze natural pyjama van 
milieuvriendelijk biokatoen, dat 
voldoet aan de hoge eisen van de 
GOTS (Global Organic Textile 
Standard). De dichtgeweven 
interlock is heerlijk ademend, 
soepel en zacht, uiterst slijtvast en 
zelfs geschikt voor mensen met een 
allergie.
Het onderscheidende kenmerk is 
de gladde, aan beide kanten 
identieke breistructuur.

In vergelijking met eenvoudige 
jersey heeft interlockstof duidelijk 
meer volume en raken naden niet 
uit model. Bovendien behoudt de 
stof zijn kleur, zelfs na ontelbare 
keren wassen.

Tijdloos-elegant design.
Shirt met ronde hals en 

aangename mouwboorden, broek 
met comfortabel rijgkoord en 
boorden aan de pijpen.
Casual model. Lengte shirt in mt. 40: 
63,5 cm. Binnenbeenlengte broek: 
73 cm. Kleur: ivoor. 100% katoen. 
Machinewasbaar. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Natural pyjama     € 99,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 349-492-83
38 M 349-493-83
40 L 349-494-83
42 XL 349-495-83
44 XXL 349-496-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Maak het behaaglijk voor uw  
voeten: platte schoenen  

van natuurlijke lamsvacht.
Tijdloos mooi Scandinavisch design.  

Van Shepherd of Sweden.
In plaats van de gebruikelijke imitatievacht zijn 

deze trendy platte schoenen gemaakt van echt Austra-
lisch lamsvacht. In tegenstelling tot synthetische imitatie 

isoleert dit volumineuze, zachte, natuurlijke materiaal 
bijzonder goed. Zo blijven uw voeten altijd aangenaam 

warm, maar zijn ze nooit zweterig. Bovendien is lamsvacht van 
nature vuilafstotend en antibacterieel.

Waarom u deze lamsvacht met een zuiver geweten kunt dragen.
Het bedrijf Shepherd of Sweden, opgericht in 1982, hecht 

bijzonder veel belang aan een op de soort afgestemde veehouderij. 
De specialist gebruikt alleen mulesing-vrije huiden die anders door 
de vleesindustrie zouden worden weggegooid. De lichte, flexibele, 
EVA-antislipzool geeft u altijd goede steun.

Kleur: honing. Bovenwerk, voering en 
binnenzool: lamsvacht. Loopzool: EVA.

•      Shepherd of Sweden  
platte schoenen van lamsvacht     
€ 99,95

schoen-
maat nr.
36 350-315-83
37 350-316-83
38 350-317-83
39 350-318-83
40 350-319-83
41 350-320-83
42 350-321-83
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De meest verkochte bh  
in de VS, maar hier nog  

moeilijk te krijgen.
De T-shirt-bh van One Fabulous Fit®  

by Maidenform®, New York.
U voelt hem nauwelijks. Hij is onzichtbaar onder 

uw kleding. Hij geeft uw borsten een mooie vorm en 
zorgt voor een welgevormd decolleté. Zodra u hem 
gedragen hebt, zult u begrijpen waarom hij de naam 
‘One Fabulous Fit®’ draagt – en waarom hij de meest 
verkochte bh in Amerika is.
Zacht en natuurlijk

voelen de softcups van bi-elastisch stretchschuim 
aan – een hemelsbreed verschil met de vele stijve 
‘overgevulde’ cups, die niet goed aansluiten. Zacht 
verdikte flex-beugels geven de buste een effectieve 
ondersteuning en een perfecte vorm. De zachte 
microvezel voelt zo glad als zijde aan op uw huid. De 
stof geeft mee met elke beweging en knelt nergens.
Het resultaat van 100 jaar ervaring.

In 1922 richtten Ida en William Rosenthal het merk 
Maidenform® op. In 1925 vroegen ze het eerste patent 
aan voor een figuurondersteunende bh – en verbeter-
den hem voortdurend met nieuwe materialen.
Elastische schouderbandjes, verstelbaar in de lengte. 
3-voudig verstelbare haaksluiting op de rug. Van 79% 
polyamide en 21% elastaan. Handwas.

•      Maidenform® T-shirt-bh ‘One Fabulous Fit®’     
€ 36,95

 produ-
bh- centen-
maat maat zwart cappuccino
75 B 34 B 301-725-83 301-715-83
80 B 36 B 301-726-83 301-716-83
85 B 38 B 301-727-83 301-717-83
75 C 34 C 301-728-83 301-718-83
80 C 36 C 301-729-83 301-719-83
85 C 38 C 301-730-83 301-720-83
75 D 34 D 301-731-83 301-721-83
80 D 36 D 301-732-83 301-722-83
85 D 38 D 301-733-83 301-723-83

Het beste van twee werelden:  
ademend katoenen ondergoed,  

modellerend als shapewear.
Van Speidel, ondermodespecialist sinds 1952.

Het dilemma is al heel lang bekend: ademend katoenen ondergoed 
modelleert het figuur onvoldoende, shapewear is daarentegen vaak niet 
huidvriendelijk genoeg. Deze zeldzame set van camisole en slip met hoge 
taille combineert nu eindelijk traditie en moderniteit: zacht modellerende 
 shapewear van huidvriendelijk katoen.
De fijne Pima uit de Verenigde Staten behoort tot de meest waardevolle 
katoensoorten ter wereld.

De voortreffelijke, bijzonder 
langstapelige kwaliteit is buitenge-
woon zacht, blijvend vormvast en 
ongevoelig voor pilling. Bovendien 
zijn de kleuren dankzij de hoge 
vezeldichtheid feller en duurzamer dan 
gebruikelijk.
Polyamide en elastaan maken uw 
nieuwe ondermode robuust en 
vormvast.

De nauwsluitende camisole is 
zonder wattering en zonder beugels 
verwerkt. De tweelaagse cups zijn 
voorgevormd, een naad onder de borst 
geeft u voldoende steun. De slip zit in 
de taille en is dankzij de elastische 
band bijzonder comfortabel. Beide 
kledingstukken hebben geen storende 
zijnaden.
60% katoen, 20% polyamide, 20% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Pima-camisole     € 31,95

FC
maat zwart wit
36/38 354-461-83 354-465-83
40/42 354-462-83 354-466-83
44/46 354-463-83 354-467-83
48/50 354-464-83 354-468-83

•      Pima-slip met hoge taille     
€ 16,95

FC
maat zwart wit
36/38 354-469-83 354-473-83
40/42 354-470-83 354-474-83
44/46 354-471-83 354-475-83
48/50 354-472-83 354-476-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

-------------
Ook in
zwart.

-------------
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Eindelijk een pet die vochtigheid  
en wind afstoot.

Van ademend, verwarmend softshell.
Het hightechmateriaal soft-shell is al jaren zeer in trek bij outdoor kleding: het 

biedt optimale bescherming tegen nattigheid en wind en beschermt tevens tegen 
kou – boven dien is het zacht, soepel en rekbaar. Nu is het 

intelligente lagenweefsel er eindelijk ook als pet: de 
bovenstof, een fijne fleecevoering en een uiterst 

sterke membraan worden tot één enkele laag 
verwerkt.
Comfortabel elastische pet met prima 

pasvorm – die u ook bij regen, wind en 
kou betrouwbaar beschermt.

Bovendien beschikt hij over een 
uitklapbare oor- en nekbescher-
ming. Met stabiele, 7,5 cm brede 
klep. Voor dames en heren.

42% polyamide, 38% polyester, 11% elas taan, 
9% poly urethaan. Kleur: zwart. Handwas.

•      Softshell pet      
€ 59,95

hoofd- produ-
omvang centen-
in cm maat nr.
54/55 S 370-783-83
56/57 M 370-791-83
58/59 L 370-809-83
60/61 XL 370-817-83

Tretorns jaren 60-klassieker 2.0: flexibeler, 
warmer, robuuster en stijlvoller.

Neopreen-rubberlaarzen voor dames en heren.
Gewone rubberlaarzen zijn meestal 

stijf en niet flexibel, zodat de schacht 
niet bijzonder comfortabel zit. Om 
warme voeten te hebben, waren tot nu 
toe vaak thermosokken nodig. Boven-
dien beschermen ze meestal niet tegen 
stoten en zijn ze zelden een visueel 
hoogtepunt. Nu heeft de Zweedse 
rubberlaarzenspecialist Tretorn zijn 
klassieker uit de jaren 60 opnieuw 
ontworpen en bewezen dat het ook 
anders kan.
Flexibele, waterdichte neo-
preen-schacht. Verstevigde neuskap 
en hiel. Isolerende zool van natuur-
rubber.

De zachte schacht van neopreen 
past zich comfortabel aan en zorgt voor 
een behaaglijke warmte. De handge-
maakte, geprofileerde loopzool van 
natuurrubber zorgt voor veilig bodem-
contact en isoleert tegen optrekkende 
kou. Neuskap 
en hiel zijn 
robuust 
verstevigd en 
daardoor 
bieden de 
laarzen goede 
steun en 
bescherming 
tegen stoten. 
De uitneemba-
re EVA-bin-
nenzool zorgt 
voor zacht, 

gedempt lopen. Een hiellus vergemak-
kelijkt het aan- en uittrekken en 
reflecterende details zorgen voor goede 
zichtbaarheid in de schemering. De 
laarzen vervullen niet alleen hun 
weerbestendige doel, maar zien er door 
de materiaalcombinatie en de contraste-
rende wit/oranje zool ook nog eens 
stijlvol-sportief uit.
Schachthoogte: 20,5 cm. Zool: 3,5 cm. 
Kleur: zwart. Bovenwerk: natuurrubber en 
neopreen. Voering: textiel. Uitneembare 
EVA-binnenzool. Gestructureerde 
antislipzool van natuurrubber. 

•      Tretorn neopreen-rubberlaarzen     
€ 85,–

schoen-
maat nr.
36 353-481-83
37 353-483-83
38 353-484-83
39 353-485-83
40 353-486-83
41 353-487-83
42 353-488-83
43 353-489-83
44 353-491-83
45 353-492-83
46 353-493-83

Liu Jo 3D 
shaping-jeans 
pagina 95.
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Uw meest comfortabele functionele bodywarmer: 
 warm, weerbestendig  

en gemaakt van puur natuurlijke vezels.
Van outdoorspecialist Ivanhoe of Sweden, sinds 1946.

Comfortabele warmte-isolatie. Betrouw-
bare bescherming tegen weer en wind. Veel 
bewegingsvrijheid. Bodywarmers die al deze 
voordelen combineren, zijn meestal gemaakt 
van synthetisch materiaal. Maar functionele, 
rekbare en robuuste bodywarmers zijn soms 
ook gemaakt van natuurlijke vezels, zoals dit 
exemplaar.
Buitenkant van warme, waterafstotende 
wolwalk. Binnenkant van zacht, ademend 
Tencel™.

De uit 
beukenhout 
gewonnen 
cellulosevezel 
zorgt voor een 
gelijkmatige 
temperatuur en 
heeft een 
aangenaam 
ademend 
vermogen. 
Bovendien 
neemt Tencel™ 

meer dan 50% meer vocht op dan katoen, en 
voert het dit sneller af naar buiten. De 
gebreide inzetten opzij van Tencel™ en een 
klein percentage elastaan zorgen voor veel 
bewegingsvrijheid. Met 2-wegritssluiting en 
twee ritszakken opzij.
Aansluitend model. Lengte in mt. 50: 70 cm 
(heren) en in mt. 40: 61 cm (dames). Kleur: 
antraciet. Basismateriaal: 60% wol, 40% lyocell. 
Inzetten damesmodel: 100% wol. Herenmodel: 
98% lyocell, 2% elastaan. Machinewasbaar.

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

•      Ivanhoe of Sweden heren-
bodywarmer van walk- 
Tencel™     € 169,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 344-009-83
50 L 344-010-83
52 XL 344-011-83
54 XXL 344-012-83
56 3XL 344-013-83

•      Ivanhoe of Sweden dames-
bodywarmer van walk- 
Tencel™     € 159,95

FC
maat nr.
36 353-843-83
38 353-844-83
40 353-845-83
42 353-846-83
44 353-848-83
46 353-849-83

Ademend en temperatuurregulerend,  
en dat het hele jaar door.

Zitmat voor onderweg met fijne alpacawol. Van Agnes Winzig/Salzburg.
Niet te vergelijken met de veelgebruikte 

synthetische zitmatten: zacht, 5 mm dik vilt 
van scheerwol en alpaca reguleert de 
temperatuur op de meest aangename manier. 
De talloze luchtkussens hebben een licht 
verkoelend effect bij warm weer en een zacht 
verwarmend effect bij koel weer.
Geurremmend, vochtregulerend, water- en 
vuilafstotend, en zelfs opvouwbaar.

De ideale zitmat TO GO voor wandel-
weekends, picknicks, festivals, kampeerva-
kanties, citytrips etc. Een PE-coating aan de 

onderkant voorkomt wegglijden op gladde 
oppervlakken. Afmeting: ca. 33 x 44 cm. 
70% scheerwol, 30% alpaca. Gemaakt in 
Oostenrijk.
Zitmat met alpacawol     € 39,95
•     antraciet      nr. 352-435-83
•     natuurlijk bruin      nr. 352-436-83

Water- en vuilafstotend dankzij PE-coating aan de 
onderkant – voorkomt ook wegglijden op gladde 
oppervlakken.

Ook perfect als zitmat voor gebruik binnenshuis.

Grey- 
denimjeans 
pagina 101.
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Wassen, drogen, dragen.
De onderhoudsarme vakantiejurk.

Deze ongecompliceerde vakantiejurk van fijne  ribbeljersey is een 
waar multitalent. Hij is net zo geschikt voor een wandeling langs het 
strand als voor ongedwongen feesten ’s nachts of een gezellig tuinfeest. 
Gewoon wassen, laten drogen en weer aantrekken.

De enkellange jurk heeft 3/4 mouwen en is licht getailleerd van 
model – en daardoor flatterend voor het figuur en comfortabel. Alle 
naden zijn bijzonder duurzaam afgewerkt.

Draag de vakantiejurk met een elegante sjaal of een klassieke blazer. 
Perfecte aanvulling is de Cacheur (separat bestellbar): decoratief, 
vederlicht en camouflerend vleit hij zich om uw heup. Hij past bij 
sandalen, ballerina’s, sneakers en clogs, en ook gewoon bij blote voeten.
Licht getailleerd model met 3/4 mouwen. Lengte in maat 38: 130 cm. 95% 

polyester, 5% elastaan. Machinewasbaar. Exclusief 
bij  Fashion  Classics.

•      Vakantie jurk      
€ 79,95

FC
maat navy zwart roze
18 326-355-83 751-636-83 348-396-83
19 326-356-83 751-644-83 348-397-83
20 326-357-83 751-651-83 348-398-83
21 326-358-83 751-669-83 348-399-83
22 326-359-83 751-677-83 348-400-83
36 326-360-83 751-685-83 348-401-83
38 326-361-83 751-693-83 348-402-83
40 326-362-83 751-701-83 348-403-83
42 326-363-83 751-719-83 348-404-83
44 326-364-83 751-727-83 348-405-83
46 326-365-83 751-735-83 348-406-83
48 326-366-83 751-743-83 348-407-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Deze omslagdoek camoufleert  
en is tegelijkertijd  

een mooi accessoire.
Past bij elke outfit.

Sla de doek om uw heupen en u lijkt een paar kilo lichter. Het 
geheim: kleine probleemzones worden geraffineerd gecamoufleerd 
en u ziet er slanker uit.
Veel beter dan een trui of sjaal.

De dunne ottomane- ribjersey is verwerkt als een schort. De 
doorlopende band bijft perfect in model omdat hij dubbel is verwerkt 
en vervolgens stevig is vastgenaaid. Twee optimaal geplaatste 
figuurnaden modelleren het zitvlak. De omslagdoek is heel licht en 
zit flatteus om uw heupen zonder – zoals bij een trui – dik te maken.  
En nonchalant over de schouders geslagen is het een decoratieve 
sjaal.
95% polyester, 5% elastaan. Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion 
Classics.

Omslagdoek     € 29,95
•      zwart  nr. 339-835-83
•     navy  nr. 342-692-83
•     roze      nr. 348-408-83

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

-------------
Ook in
zwart.

-------------

NL_52_06.01_FC_FS23_074-075.indd   2 09.01.23   11:32



D_52_27.12_FC_FS23_074-075.indd   3 05.01.23   18:34

75Fashion Classics

De designer-zonnebril in eigentijds,  
flatteus bruin/rozegoudkleur en in modieus rond model.

Voor een goede prijs. Van Joop!.
Modieus actueel, veelzijdig en tijdloos, van een designer-

merk en ook nog eens voor een zeer goede prijs... De keuze aan 
zonne brillen is enorm, maar er een vinden met deze kenmerken 
is niet zo gemakkelijk. Dit model van het cultdesignermerk 
Joop! voldoet aan al deze criteria en is een echte gelukstreffer 
onder de accessoires.
Stijlvoller en flatteuzer dan de bekende rozegoud- of 
goudtinten: subtiel bruin/rozegoudkleur.

Deze nieuwe, aantrekkelijke kleurvariant onder de goudtin-
ten is niet zo opvallend en past perfect bij elke teint. De bruin 
getinte glazen in een moderne, zacht afgeronde vorm harmonië-
ren perfect. Tegelijkertijd bieden ze 100% uv-bescherming en, 
met filtercategorie 2, zelfs bescherming tegen het felle 
zonlicht van zuidelijke landen.
Allrounder: geschikt voor elk seizoen, voor veel 
stijlen en voor alle persoonlijkheden.

Met zijn filigrane, lichte montuur is deze bril de 
perfecte aanvulling op vele looks – van casual sportief 
tot klassiek elegant. Bij een kleurige jurk of een lichte 
zakelijke outfit, bij een casual jeans en een shirt of bij een 
little black dress op een zomerfeest. Hij ziet er nooit 
opdringerig uit. Met logo in reliëf op het linkerglas en op de 
pootjes.

Montuur en pootjes zijn gemaakt van metaal in bruin/rozegoudkleur. 
Brugbreedte: 20 mm. Pootlengte: 140 mm. Glasbreedte: 55 mm. 
Bruin getinte kunststof glazen, filterklasse 2. 100% uv-bescherming. 
Voldoet aan de eisen van de Europese norm EN ISO 12312-1:2013/
AI:2015 en de Europese Verordening 2016/425 voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

•      Joop! dameszonnebril bruin/rozegoudkleur      
nr. 350-080-83      
€ 174,95

De casual look van espadrilles.  
Maar net zo duurzaam als uw favoriete ballerina’s.

Van zacht leer. Gemaakt in Spanje. Van Macarena®.
Espadrilles zijn de mediterrane zomerschoenen pur sang. 

Maar omdat ze traditioneel van stof en jute worden gemaakt, 
gaan ze meestal maar één seizoen mee. Klassieke ballerina’s 
daarentegen zijn vervaardigd van duurzaam leer, maar ze 
hebben niet dezelfde casual uitstraling. Nu zijn er deze leren 
espa drilles die het beste combineren van beide werelden.
Meer dan 40 jaar ervaring in het maken van schoenen.

Macarena® is de jonge lijn van de traditionele Spaanse 
producent Laro – gespecialiseerd in het maken van espadrilles 
met een innovatief karakter en een modern design. Het 
bovenwerk en de voering van zacht nubuckleer laten uw voeten 
ademen. Het leer is met de hand op maat gemaakt en stevig aan 
de robuuste jutezool vastgenaaid. Deze past zich al na een korte 
tijd dragen comfortabel aan de vorm van uw voet aan. Ten 
slotte wordt er een doorlopende loopzool van natuurrubber aan 
vastgemaakt. Het stevige, waterafstotende materiaal beschermt 
beter tegen heet zand en natte trottoirs dan een gedeeltelijk 
vastgelijmde rubberlaag.
Bovenwerk: leer. Voering 
en binnenzool: leer en 
textiel. Loopzool: 
natuurrubber.

•      Macarena®  
epadrilles van leer     
€ 89,95
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1 QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
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schoen-
maat beige navy
36 344-964-83 355-036-83
37 344-965-83 355-037-83
38 344-966-83 355-038-83
39 344-967-83 355-039-83
40 344-968-83 355-040-83
41 344-969-83 355-041-83
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Gewaxt rundleer en een flexibele rubberzool  
tegen een betaalbare prijs.

Chelsea-boots beleven een feestelijke comeback. Van een Portugees merk: Turduli.
Ze werden uitgevonden in de 19e eeuw in 

het Londense stadsdeel Chelsea. De Beatles 
maakten de schoenen beroemd over de 

gehele wereld. Nu zijn de Chelsea -
boots terug – comfortabe-

ler en stijlvoller dan 
ooit.
Door een waxfinish 
is het rundleer 

ongevoelig voor vuil 
en vocht.

Kenmerken van de 
enkelhoge laarzenklassieker 
zijn elastiek en een treklus voor 

het gemakkelijk aan- en uittrekken.
Bovenwerk, voering en binnenzool: leer. Loopzool: 
rubber. Gemaakt in Portugal.

•      Turduli Chelsea-boots     € 179,95

schoen-
maat nr.
41 355-489-83
42 355-580-83
43 355-581-83
44 355-582-83
45 355-583-83
46 355-584-83

Dit ‘jeans’-overhemd zult 
u waarderen op warme  

en op koude dagen.
Veel zachter dan denim.  

Veel vlotter dan een gewoon overhemd.
Dit overhemd van Tencel™-denim is 

ademend en daardoor heerlijk koel bij hitte 
en behaaglijk warm bij koude. Bovendien 
blijft het onkreukbaar bij wat u ook doet. 
De gewassen look, vooral bij de naden 
en de randen, zorgt voor een mooi wash- 
out  effect. En bij het wassen gedraagt 
deze kwaliteit zich als echt denim – 
hij wordt steeds een beetje lichter, 
steeds een beetje anders.

Gemakkelijk in onderhoud en ideaal voor op reis.
Dit superzachte weefsel is van Tencel™ (Lyocell). 

Een geniaal materiaal dat de voordelen van natuurlijke 
met die van synthe tische vezels combi neert. Onge d-
wongen model met sportieve button- downkraag dat 
past bij alle broeken in natureltinten, bij chino- 
broeken of bij jeans. Dichtgeknoopt of open als 
luchtig jasje kan het ook prettig over de broek of 
’s zomers met een bermuda gedragen worden.
Normaal model. De lengte in boord wijdte 41 is 
81 cm. Mouwlengte: 64,5 cm. Materiaal: 100% 
Lyocell. Machinewasbaar. Gemakkelijk te 
strijken. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Overhemd van Tencel™-denim     
€ 89,95

boord-
wijdte
in cm blauw khaki
39 314-888-83 344-228-83
40 314-889-83 344-229-83
41 314-890-83 344-230-83
42 314-891-83 344-231-83
43 314-892-83 344-232-83
44 314-893-83 344-233-83
45 314-894-83 344-234-83
46 314-895-83 344-235-83

76 www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Veel te mooi om alleen  
maar ergens onder te dragen.

Vormvast en kleurecht:  
henleyshirt van zeldzame interlock. Van Junghans 1954.

Casual henleyshirts worden meestal als hemd ergens 
onder gedragen en zijn daarom gemaakt van dunne T-shirt-
jersey. Deze is daarentegen gebreid van dikker interlock-
materiaal.
Aan beide kanten even fijn, maar niet te dun. En 
volumineus genoeg voor de winter.

Vergeleken met de gebruikelijke henleyshirts is dit 
model volumineus genoeg voor het koude seizoen, zoals een 
goed sweatshirt. De dichte stof voelt glad en soepel aan en 
houdt uw lichaamswarmte vast. Bovendien kan het zonder 
zorgen worden gedragen en blijft hij ook na talrijke 
wasbeurten in model. 
Casual sweatshirtmodel. Lengte in mt. 50: 68 cm. Kleur: beige. 
100% katoen. Machinewasbaar. 
Gemaakt op Mauri tius. 
Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Junghans 1954 
interlock- 
henley-shirt    
€ 89,95

FC
maat nr.
50 353-049-83
52 353-260-83
54 353-261-83
56 353-262-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Zo strak en stoer  
als uw favoriete jeans,  

maar dankzij hennep fris genoeg  
voor de zomer.

Van broekenspecialist Nik Boll.
In de 19e eeuw was hennep nog een van de belangrijkste 

grondstoffen in de Europese textielindustrie. Nu maakt deze 
natuurlijke vezel een comeback, want hij is huidvriendelijk, 
nagenoeg scheurvast en reguleert vocht. Het is daarom verba-

zingwekkend dat het materiaal zo lang vergeten is.
Aangezien hennep ook anti-

microbieel is, blijft 
uw nieuwe jeans 
veel langer fris.

En terwijl andere 
zomerbroeken snel 
uit model raken door 
te lichte stoffen, zit 
deze broek aangenaam 
strak dankzij het 
gemiddelde gewicht 
van 11 ons. Met een 
lichte stone-wash-look 
op het bovenbeen.
Klassiek 5-pocketsmodel. 
Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 81 cm. Voetwijdte: 
38 cm. Kleur: blauw 
stonewash. 66% katoen, 
34% hennep. Machine-
wasbaar. Bevat niet uit 
textiel bestaande delen 
van dierlijke oorsprong 
(leren label).

•      Hennep jeans     
€ 119,95

FC
maat nr.
  25 355-703-83
  26 355-704-83
  27 355-705-83
  28 355-706-83
  29 355-707-83
  30 355-708-83
  48 355-709-83
  50 355-710-83
  52 355-711-83
  54 355-712-83
  56 355-713-83
  58 355-714-83
  60 355-715-83
  98 355-716-83
102 355-717-83
106 355-718-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Comfortabel elastisch.  
Kan gerust gekreukt 
worden en is toch zo 

elegant als een chique 
wollen hoed.

Van warme walkstof in luxueuze 
biezenverwerking. Van Mayser, 

knowhow sinds 1800.
Al 220 jaar lang maakt het atelier 

Mayser uit Allgäu hoeden die zowel 
stijlvol als comfortabel zijn. Daarbij is er 
extra aandacht voor de creaties wanneer 
dat vereist is.
Zuivere walkwol, eerst zorgvuldig uit 
elkaar geknipt, vervolgens nauwkeurig 
aan elkaar genaaid.

De zo ontstane smal doorgestikte 
biesnaden zijn niet alleen een interessante 
blikvanger, maar maken deze hoed ook 
flexibeler. Hij kan dus zonder problemen 
gekreukt worden en past zich steeds 
opnieuw zeer comfortabel aan de vorm 
van het hoofd aan.
Vocht van een lichte regenbui parelt er 
gewoon af.

De ademende, ongevoerde wollen stof 
is niet alleen prettig temperatuurregule-
rend, maar ook geurneutraal en op 
natuurlijke wijze waterafstotend.
Eén maat. 100% wol.

Mayser wollen hoed met biezen 
€ 119,95
•      roestrood nr. 342-048-83
•      zwart  nr. 342-049-83
•      lichtblauw nr. 348-111-83

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Chic dankzij baby-alpaca.  
Elegant dankzij het flatteuze plooienbreisel.

Vest om het hele jaar te dragen, made in Peru.
De bijzondere modieuze blikvanger onder 

de vele klassieke vesten: ingebreide plooien 
omhullen uw figuur en creëren in een mum 
van tijd een vrouwe lijk silhouet. Niet te 
vergelijken met rechte modellen, die momen-
teel overal zijn te zien. Maar ook het materiaal 
is heel bijzonder.
Zuivere alpacawol – al bij de eerste aanra-
king wordt duidelijk hoe ongelooflijk zacht 
het draagcomfort is.

Het haar van de gelijknamige 
schaapskamelen uit de Peruaanse 

Andes is een van de fijnste, zachtste 
en daarom kostbaarste vezels die 

de natuur ons schenkt.
Baby-alpaca is met een 

diameter van max. 
23 micrometer zelfs nog 

fijner.
Ondanks de fijne 

kwaliteit maakt het uw 
vest verrassend stevig en 
bovendien vuilafstotend. En 
omdat alpacawol zelfs 
bestand is tegen extreme 

temperaturen, zult u uw vest 
steeds opnieuw graag dragen – 

het hele jaar door.
Comfortabel elegant model. 

Lengte in mt. 40: 72 cm. 
Kleur: antraciet. 100% 
alpaca. Handwas. 
Gemaakt in Peru. 
Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Alpaca-vest 
voor het hele 
jaar      
€ 189,95

FC producenten-
maat maat nr. 
36 S 344-716-83
38 M 344-717-83
40 L 344-718-83
42 XL 344-719-83
44 XXL 344-780-83
46 3XL 344-781-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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De modieuze jurk van de Franse  
kledingspecialist La Fée Maraboutée:  

met een beproefde snit.  
Met een hip patroon en  

van trendy materiaal. Goede prijs. 
De flatteuze snit van deze jurk is een echte klassieker van het merk 

en erg gewild bij onze vaste klanten. Dit seizoen komt er een modieuze 
update met de herontdekte klassieke pied-de-poule- en ruitpatronen, in 
een nieuw jasje gestoken dankzij de kleurencombinatie grijs/blauw.
Vrouwelijke Franse look met het comfort van homewear. 

De elastische jersey is aangenaam licht, zacht en soepel. Kreuken 
kent deze jurk niet. Daarom is het ook de ideale reisgenoot – uitpak-
ken, aantrekken en klaar!
Voor een Frans designlabel is de prijs verrassend bescheiden. 

Het merk dat in 1996 door Jean-Pierre Braillard werd opgericht, 
maakt ontwerpen voor alle leeftijden die vele seizoenen modieus 
blijven. 
Rechte pasvorm met twee zijzakken. 
Lengte in mt. 38: 92 cm. Kleur: 
grijs/blauw/wit. 58% polyester, 
41% katoen, 1% elastaan. 
Machinewasbaar. 

•      Geruite jurk van  
La Fée Maraboutée      
€ 159,95

FC producenten-
maat maat nr. 
34 36 347-967-83
36 38 347-968-83
38 40 347-969-83
40 42 347-970-83
42 44 347-972-83
44 46 347-973-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Elegante leest, fijn geitensuèdeleer,  
perforaties en een neus van lakleer.
Bovendien ultralicht: Chelsea-boots van Casanova, Italië.  

Elegant genoeg voor bij een zwart broekpak.
De contrasten maken hem zo veelzijdig: robuust suèdeleer met 

elegant lakleer, een robuust profiel met klassieke perforaties. 
Hierdoor passen deze Chelsea-boots zowel bij een sportieve 
jeans-look als bij een klassieke zakelijke outfit.
Weegt dankzij de ultralichte zool slechts 230 g (in mt. 37).

Het luchtige, geschuimde rubber dempt de stap en isoleert tegen 
kou van de grond. Het bijzonder modieuze, robuuste profiel heeft 
een goede antislipwerking, ook op een natte 
ondergrond. Het fijne geitensuèdeleer is 
heel zacht en chic, en omsluit comfortabel 
de voet. De leest is iets smaller en eleganter 
dan bij klassieke Chelsea-boots. Specialist 
Casanova uit Milaan maakt al meer dan 
60 jaar hoogwaardige damesschoenen. Deze 
ervaring is bij elke stap te voelen.
Bovenwerk van suède- en lakleer. Binnenzool 
van Texon, geitenleer en schuimrubber. 
Gelvoetbed. Voering: leer. Lichte 
 Vibram®-profielzool van rubber. 3 cm dikke 
zool. Schachthoogte: 13,5 cm. Kleur: 
zwart. Gemaakt in Italië. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Casanova Chelsea-boots     
€ 199,95

schoen-
maat nr.
36 342-882-83
37 342-883-83
38 342-884-83
39 342-885-83
40 342-886-83
41 342-887-83
42 342-888-83
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De comfortabele luxejeans  
met het fijnste kasjmier.

Een jeans zoals deze zult u slechts zelden vinden. Hij 
is luxueus verwerkt met 8% superfijn kasjmier. De 
interessante, stijlvolle wassing ontstaat door een speciale 
kleuring met eindafwerking. Het resultaat is een 
luxejeans die u zelfs kunt 
combineren om hem naar 
kantoor te dragen – perfect met 
bijv. een kasjmiercolbert, een 
wit overhemd en een zijden das.
Modern five-pocketsmodel. 
Voelt zacht aan. Comfortabele 
tailleband.

Men ziet bij deze moderne 
broek niet dat hij heel comforta-
bel zit. Het kasjmier aan deel 
maakt hem aangenaam zacht op 
de huid en de comfortabele, 
elastische tailleband, evenals 
het aandeel elastaan, zorgen 
ervoor dat hij perfect en 
aangenaam zit. Ook na vele 
malen wassen behoudt de jeans 
zijn zachte touch. In zeer 
stijlvol verwassen 
blue denim.
Five-pocketsmodel. 
Binnen beenlengte in 
mt. 50: 84 cm, voetwi-
jdte: 40 cm. Kleur: 
blauw. 90% katoen, 
8% kasjmier, 2% 
elastaan. Machine-
wasbaar. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Comfortabele 
kasjmierjeans     
€ 139,95

FC
maat nr.
  25 308-633-83
  26 308-634-83
  27 308-635-83
  28 308-636-83
  29 308-637-83
  30 308-638-83
  48 308-639-83
  50 308-640-83
  52 308-641-83
  54 308-642-83
  56 308-643-83
  58 308-644-83
  60 308-645-83
  98 308-646-83
102 308-647-83
106 308-648-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Gemaakt van verkoelende seersuckerstof:  
het lichte, luchtige exemplaar  

onder de modieuze platte petten.
Van Bailey of Hollywood/VS, hoedenspecialist sinds 1922.

In tegenstelling tot de gebruikelijke 
platte petten wordt dit exemplaar niet te 
warm. Hij zit niet te strak, en de zacht 
gecrêpte seersuckerstof zorgt ook bij 
warm weer voor een fris draagcomfort. 
Omdat de stof afwisselend losjes en strak 
is geweven, laat deze de lucht vrij 
circuleren.
Uitgevoerd zonder voering, voor 
een onvergelijkbaar aangenaam 
klimaat.

Puur katoen maakt deze pet zacht 
en aangenaam ademend. Doordat de 
gebruikelijke voering achterwege is 
gebleven, is de pet heerlijk licht. Een 
bandje om de wijdte mee aan te passen 
zorgt voor een perfecte pasvorm.
Kleur: ivoor. 100% katoen.

•      Bailey of Hollywood  
platte pet van seersuckerstof      
€ 69,95

hoofd-
omvang producenten-
in cm maat nr.
54-57 S/M 343-828-83
58-61 L/XL 343-829-83

Elke schoen een uni-
cum: de originele 

sneaker van Yellow Cab 
New York.

Hoogwaardige handmatige afwerking.  
Ideaal bij jeans en chino’s.

Originele Yellow Cab-sneakers 
onderscheiden zich heel bewust van de 
eenheidslook van veel sneakers. Door de 
handmatige afwerking krijgt elke schoen 
een iets ander uiterlijk. Onver valste 
leernerven, half verbleekte logo’s en 
Boedapest-perforatie zorgen voor het 
buitengewone retro-look. Iedere leerappli-
catie is separaat vastgenaaid. Een speciale 
brush-finish zorgt voor het begeerde 
 used -effect.
Typisch voor de Yellow Cab: rubber-
hak met autobanden profiel.

De hoogwaardige loopzool is 
elastisch, antislip en waterafstotend. Van 
binnen is de sneaker compleet met leer 
bekleed. Met zacht verdikte tong.
Robuuste messing ogen voor de veters. 
Kleur: grijs. Bovenwerk: rundleer. Voering 
en binnenzool: leer. Loopzool: rubber.

•      Yellow Cab sneaker Lagoon     
€ 149,95

schoen-
maat nr.
41 334-108-83
42 334-109-83
43 334-111-83
44 334-112-83
45 334-113-83
46 334-114-83

Luxe voor een kleine prijs.
Het poloshirt met lange mouwen  

van met de hand geplukt (!) Peruaans Pima-Cotton.
Deze polo met lange mouwen van 

Peruaans Pima-Cotton in de allerfijnste 
kwaliteit, kost niet meer dan een gewoon, 
goed poloshirt. De kwaliteit is echter net 
zo zacht en duurzaam als die van de 
allerbeste polo’s. Hij is gemaakt van 
hoogwaardig, Peruaans Pima- Cotton. Dit 
zijdeachtig glanzende katoen (ook wel de 
‘zijde van Zuid-Amerika’ genoemd) 
ge dijt alleen maar goed in de klimatolo-
gische omstandigheden die Peru biedt. 
Het bereikt daardoor een fijnheid van 
3,2 - 3,9 micron (daarmee vergeleken is 
het Amerikaanse Pima- Cotton met zijn 
4,6 - 5,5 micron beduidend grover). En: in 

Peru wordt het Pima-Cotton nog met de 
hand geplukt en geselecteerd. Het is niet 
met chemicaliën behandeld en is huid-
vriendelijk en uniek. Het wereld wijde 
aandeel is slechts 2 - 3%.
Pima-Cotton-interlock: zacht, 
 ademend en vormvast.

Kenmerk van de interlock-brei-
techniek is het gladde, aan beide zijden 
gelijke beeld van de steken. Deze polo 
blijft hierdoor mooier in model dan een 
polo van jersey. Daarbij behoudt het zelfs 
na vele malen wassen zijn kleur. Het is 
niet te vergelijken met de vele simpele 
katoenen shirts. Dubbele gestikte naden 
voorkomen scheuren – ook na jarenlang 

dragen. Gladde knopenlijst zonder 
verdikkende naden. De kraag blijft 

perfect in model dankzij de 
dubbele band onder de 

geribde kraag en de 
aan de binnenkant 
verwerkte 
Fishbone-band. 

Lange mouwen 
met smalle, van 
hetzelfde materiaal 
verwerkte boord. 
Met zijsplitten.
Recht model. Lengte 
in mt. 50: 75 cm. 
100% katoen. 
Machinewasbaar. 
Vervaardigd in Peru.

•      Pima- 
interlock -polo     
€ 99,95

FC producenten-  grijs-
maat maat steenrood gemêleerd navy
48 M 266-296-83 266-247-83 260-117-83
50 L 266-304-83 266-254-83 260-125-83
52 XL 266-312-83 266-262-83 260-133-83
54 XXL 266-320-83 266-270-83 260-141-83
56 3XL 266-338-83 266-288-83 260-158-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

Ook in navy op:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
333-101 of tel. nr. 
085-5 362 089.
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Een platte buik, een strak achterste  
en een slanke taille.

De magic-jeans vormt uw figuur als een modellerende broek –  
maar zit desondanks heel comfortabel.

Uw spiegelbeeld zal het bevestigen: met deze Magic-Jeans krijgt u een bedui-
dend slanker en perfect gevormd silhouet. Uw figuur wordt ge raffi neerd gecorrige-
erd – en probleemzones worden gecamou fleerd.

Alleen u kent het geheim.
De aan de binnenkant ingewerkte broekzakken zijn voorzien 

van zeer elastische dwarsstroken. Deze functioneren als een 
zachte correctie en maken uw buik zichtbaar platter. 
 Bovendien laten zij de heuppartij iets slanker lijken. De 
tailleband met dwarselastiek is hoger dan bij normale 
spijkerbroeken. Minder mooie delen worden hierdoor 
verborgen; uw taille oogt verleidelijk vrouwe lijk. Het 
verfijnde model met perfect geplaatste achterzakken en 
gematigde beenwijdte geeft uw billen en bovenbenen 
een mooi strakke en harmonische vorm.
Kwalitatief 11-oz-denim met stretchcomfort.

87% katoen zorgt voor huid vrien de lijk draagcomfort. 
9% polyester maakt de jeans robuust. En door de 4% 

elastaan zit de jeans steeds comfortabel zonder te knellen. 
Ook in korte maten verkrijgbaar.
Rechte pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 38: 81 cm. 87% katoen, 
9% polyester, 4% elastaan. Machinewasbaar. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

•      Magic-Jeans     € 99,95

Exclusief kamgaren maakt deze fijn gebreide  
kasjmierjas geschikt voor de zomer.

Van het merk uit Düsseldorf: FLONA.
Zo ragfijn, soepel en licht zijn 

kasjmiermantels maar zelden. Chic 
kamgaren is de reden: kammen 
verwijdert de kortere vezels en laat 
alleen de lange met rust, die bijzonder 
soepel en krachtig zijn.
Daardoor is het zachte breisel 
verbazingwekkend glad en 
gelijkmatig.

In vergelijking met gewoon 
kasjmiergaren is kamgaren veel 
fijner te breien. In 16 gauge 
(16 naalden per inch) verwerkt, is 
deze ongewoon lichte jas daardoor 
ook geschikt voor de zomermaan-
den.
Het zwierige silhouet is uitge-
sproken flatteus.

De ideale aanvulling dus bij 

nauwsluitende kleding, zoals smalle tops, 
accentuerende broeken en rokken. Met 
twee  diepe ingebreide zakken.
Zwierig model met een sjaalkraag. Lengte in mt. 38: 
ca. 107 cm. Kleur: mokka. 100% kasjmier. 
Handwas. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Fijngebreide kasjmierjas      
€ 349,–

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 354-982-83
38 M 354-983-83
40 L 354-984-83
42 XL 354-986-83
44 XXL 354-987-83
46 3XL 354-988-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC donker-
maat blauw lichtblauw
18 352-820-83 352-834-83
19 352-821-83 352-835-83
20 352-822-83 352-836-83
21 352-824-83 352-837-83
22 352-825-83 352-838-83
23 352-826-83 352-839-83
36 352-827-83 352-840-83
38 352-828-83 352-841-83
40 352-829-83 352-842-83
42 352-830-83 352-843-83
44 352-832-83 352-844-83
46 352-833-83 352-845-83

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Chiquer dan de meeste  
andere exemplaren: wit basic shirt 

van fijne blousestof.
Van Silk Sisters, München.

Dit witte basic shirt is niet uitgevoerd in de gangbare 
jersey kwaliteit, maar is gemaakt van chic glanzend katoensatijn. 
De iets uitlopende A-lijn geeft het shirt een elegant accent en 
flatteert uw figuur. De ronde hals is niet zo hoog, en door de 
omgerolde rand in laagjes-look veel interessanter uitgevoerd dan 
de meeste andere exemplaren. Met in dezelfde stijl verwerkt 
omgerold randje aan het uiteinde van de mouwen.
Het merk Silk Sisters staat voor duurzaam geproduceerde 
luxekwaliteit voor een eerlijke prijs.

Het merk uit München houdt zich verre van vluchtige 
modetrends en concentreert zich op het aanbieden van perfecte 
kledingstukken. Gemaakt 
met hart en ziel. Van 
vrouwen, voor vrouwen.
Losjes vallend. Lengte in 
mt. 36: 65 cm. Kleur: wit. 
96% katoen, 4% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Silk Sisters basic 
shirt     € 99,95

83Fashion Classics

    
6 artistieke aquareltinten.  

Royaal formaat.  
Onkwetsbare kwaliteit.

Stijlvolle, goed te combineren zomersjaal – made in Italy.
Een hoogwaardig zeefdrukprocedé zorgt voor de heldere 

kleurkwaliteit van de aquarelstippen op de crèmekleurige 
ondergrond. Het spectrum van pastelachtige kleuren varieert van 
voorjaarsachtig groen en geel, via zomers rood en violet, tot 
herfstachtig blauw en bruin. Door deze veelvoud aan kleuren, die 
overigens heel stijlvol blijft, is deze sjaal de ideale finishing 
touch voor elke uni outfit, en fleurt hij zelfs de eenvoudigste 
basics prachtig op. De materialenmix van zachte, soepele viscose 
en onkwetsbaar polyester maakt de sjaal 
met zijn weelderige lengte van 2 m 
heerlijk zacht, licht (110 g) en 
niet te warm. Daarbij is hij 
zeer slijtvast en kreu-
karm.
80 x 200 cm. 3 cm 
lange franje aan de 
randen. 50% 
viscose, 50% 
polyester. 
Machine-
wasbaar.

•      Ancini gestippelde sjaal  
Aquarel      
nr. 318-886-83     € 89,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 338-292-83
38 M 338-294-83
40 L 338-295-83
42 XL 338-296-83
44 XXL 338-297-83
46 3XL 338-298-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Bali-BAli® ronde schoudertas van Ata-gras: 
www.fashion-classics.nl Zoeken op bestelnummer 
345-143 of tel. nr. 024-3 511 277.

Sneaker van 
gevlochten leer van 
Allan K pagina 26.
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

De perfecte leren blouson  
voor de zomer:  

van fijn lamsnappa, in fris blauw.
De meeste leren blousons worden gemaakt van grof, stug rund- of varkens-

leer. Ze drukken zwaar op de schouders en zijn eigenlijk ongeschikt voor warme 
zomerdagen. Voor deze leren blouson daarentegen zijn alleen bijzonder dunne en 
ragfijne vellen lamsnappa gebruikt. Vandaar de lichtheid: zelfs met de lichte, 
katoenen voering is het gewicht slechts 930 gram (in mt. 50). Een perforatie bij 
de mouwen zorgt voor een prettige ventilatie. En in tegenstelling tot donkere 
bruintinten of zwart heeft dit navyblauw een frisse en zomerse uitstraling.
Perfecte pasvorm, ook in de grote maten.

Waar de meeste blousons zeer volumineus ogen, 
wordt bij deze de uitvoering in elke maat nauw-
keurig bepaald. Zo zit deze blouson enigszins 
aansluitend, maar zonder het silhouet onflatteus te 
accentueren. Perfect bij jeans en chino’s in grijs, 
navy of kaki. Mooi zomers in een combinatie met 
een wit shirt of met een fijne Pima-katoenen trui. 
Twee rits-, twee steek- en drie binnenzakken. Met 
ritssluiting.

Iets aansluitend model. Lengte 
in mt. 50: 65 cm. Van 
lamsnappaleer. Lichte voering 
van 100% katoen. Mouwvoe
ring van 100% polyester. 
Stomerij. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

•      Blauwe leren zomer-
blouson      
€ 299,–

FC
maat nr.
48 325-628-83
50 325-629-83
52 325-630-83
54 325-631-83
56 325-632-83
58 325-633-83
60 325-634-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Altijd in optima  
forma: wasbare leren 

sneakers van het  
Spaanse cultmerk 

Snipe®.
Tijdloos design  

in duurzame kwaliteit.
Deze schoenen hoeft u niet te 

poetsen, maar kunnen gewoon in de 
wasmachine: het hoogwaardig 
gelooide leer is na het drogen nog net 
zo zacht en soepel als voor het wassen, 
terwijl uw sneakers weer helemaal 
schoon en hygiënisch fris zijn. 
Met badstofvoering die aangenaam 
is voor blote voeten: zacht, absorbe-
rend en antislip.

Het in 1981 opgerichte merk 
Snipe® heeft meer dan 20 jaar ervaring 
met wasbaar leer: eigenaar Ernesto 
Segarra is afkomstig van een van de 
oudste schoendynastieën van Spanje 
en ontwikkelde al in de jaren 90 zijn 
eerste wasbare leren instappers.
Bovenwerk: leer. Voering en binnenzool: 
textiel. Loopzool: rubber. Machinewas
baar (let op de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant). Gemaakt in Portugal.

•      Snipe® wasbare nubuck- 
leren sneakers      
€ 139,95

schoen-
maat crèmewit navy
41 350-220-83 350-187-83
42 350-221-83 350-188-83
43 350-222-83 350-189-83
44 350-224-83 350-210-83
45 350-225-83 350-211-83
46 350-226-83 350-212-83
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Chino-broeken die stijlvoller  
zijn en prettiger zitten,  
zijn moeilijk te vinden.

Perzikzacht. Glanzend als zijde. Bijzondercomfortabel.
Een zeldzame materialenmix tilt deze broek opvallend smaakvol uit boven de 

gewone chino-broeken: een klein beetje zijde zorgt voor een chique glans. Het 
langstapelige Pima-katoen voelt 
soepel zacht aan en ventileert 
prettig. Het elastaan rekt zacht 
mee bij elke beweging.
Perfecte pasvorm. Eigentijds 
design.

Slanke snit met rechte 
pijpen. Met 2 zakken opzij, 
2 paspel- achterzakken met 
knoop, kleingeldzakje en 
veiligheidszak aan de bin-
nenkant.
Smal flatfrontmodel. Binnenbeen
lengte in mt. 50: 83 cm. Voetwijdte: 
40 cm. Van 85% katoen, 11% zijde, 
4% elastaan. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Luxueuze chino-broek     
€ 149,95   FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 

catalogus)

FC
maat beige blauw rood
  25 345-196-83 345-214-83 345-233-83
  26 345-197-83 345-216-83 345-234-83
  27 345-198-83 345-217-83 345-235-83
  28 345-200-83 345-218-83 345-236-83
  29 345-201-83 345-219-83 345-237-83
  30 345-202-83 345-220-83 345-238-83
  48 345-203-83 345-221-83 345-239-83
  50 345-204-83 345-222-83 345-240-83
  52 345-205-83 345-224-83 345-241-83
  54 345-206-83 345-225-83 345-242-83
  56 345-208-83 345-226-83 345-243-83
  58 345-209-83 345-227-83 345-244-83
  60 345-210-83 345-228-83 345-245-83
  98 345-211-83 345-229-83 345-246-83
102 345-212-83 345-230-83 345-247-83
106 345-213-83 345-232-83 345-248-83

Veel eleganter dan de meeste polo shirts –  
en zelfs geschikt om onder een colbert te dragen.

Zeer fijn, Egyptisch katoen, dubbel gemerceriseerd. Geconfectioneerde kraag. Van Tom Ripley.
Het merceriseren van katoen is een tijdrovend en kostbaar 

veredelingsprocedé. Toch is het de moeite waard: het gelijkmatig 
gladde oppervlak van het luxegaren glanst chic. Het dichte tricot is 
onvergelijkbaar zacht en is een streling voor de huid. En uw 
poloshirt blijft lang in model en briljant van kleur.
Het casual alternatief voor een overhemd.

De geconfectioneerde button-downkraag blijft mooi in model 
en doet het heel goed onder de revers van een colbert. Het subtiele 
stropdassen dessin vormt een modieus accent. Schitterende details 

zoals de blauwe contrastrand aan 
borstzak, mouwen en knoop sluiting, 
en het bruine ribband onder de 
knopen ronden het luxueuze 
karakter mooi af.
Casual, recht model. Lengte in 
mt. 52: 70 cm. Kleur: marine 
gemêleerd. Van 100% katoen. 
Machinewasbaar. Exclusief bij 

Fashion Classics.

•      Gentleman-polo van Tom Ripley      
€ 89,95

FC
maat nr.
48 337-280-83
50 337-281-83
52 337-282-83
54 337-283-83
56 337-284-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Fluweelzacht en absorberend:  
de badjas met 2 sterke kanten.
Buitenkant van kleur-briljant microfiber-velours.  

Binnenkant van absorberende badstof.
Deze doubleface-badjas combineert het beste van 2 werelden: de 

buitenkant is gemaakt van microfiber-softvelours – schitterend en 
glanzend als zijde. De binnenkant is gemaakt van volumineuze badstof-
vezels die vocht razendsnel van uw huid opnemen. Na het baden of het 
douchen voelt u zich direct droog en heerlijk ingepakt. Hygiëne-Plus: het 
viscosegaren van bamboe – een grondstof die van nature antibacterieel is.
Ongeveer een derde lichter dan andere 
badjassen. Ook ideaal voor zwembad en sauna.

Kniebedekkend model. Met bindceintuur, 
sjaalkraag, warme capuchon en 2 opgezette 
zakken. De extra bindstrik aan de binnenkant 
voorkomt dat de badjas onbe doeld openvalt.
Lengte in mt. 38: 100 cm. Kleur: blauw. 40% 
polyester, 30% katoen, 30% viscose. Machinewasbaar.

•      Doubleface-badjas      
€ 99,95

FC
maat nr.
36 352-886-83
38 352-887-83
40 352-888-83
42 352-889-83
44 352-890-83
46 352-891-83
48 352-892-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Uniek: perfect zittende,  
‘onzichtbare’ highwaist-slip.

Van Hanro.  
Sinds 1884 beroemd om de fijne collectie ondermode.

Zachte, soepele slips als deze zijn meestal gemaakt van 
synthetische vezels. Dit exemplaar is echter gemaakt van katoen: 
aangenaam zacht, voelt natuurlijk aan, is huidvriendelijk en 
ademend. Door het hoge aandeel elastaan zit hij beter dan andere 
katoenen slips, blijft hij goed zitten en blijft hij mooi in model.
Onzichtbaar, zelfs onder strakke kleding.

Door de platte, strak gesneden randen, voelt u haast niet dat u 
de slip draagt – en is hij bijna niet te zien. Zelfs onder fijne jerseys-
toffen zijn er geen storende contouren.
Highwaist-model. 86% katoen, 14% elastaan. Machinewasbaar. Van 
Hanro of Switzerland.

•      Hanro  
onzichtbare 
highwaist-slip      
€ 19,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat wit zwart lichtroze
34/36 XS 348-240-83 348-246-83 348-252-83
38/40 S 348-241-83 348-247-83 348-253-83
42/44 M 348-242-83 348-248-83 348-254-83
46/48 L 348-244-83 348-249-83 348-255-83
50 XL 348-245-83 348-251-83 348-256-83
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De nieuwe generatie 
pyjama’s:  

clean, modern en  
in een casual 

athleisure -stijl.

FC
maat nr.
36 333-166-83
38 333-167-83
40 333-168-83
42 333-169-83
44 333-170-83
46 333-171-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

De casual combinatie van 
overhemdshirt en joggpants ziet er 
heel wat jonger uit dan een 
klassieke pyjama. En omdat de 
sportief-casual athleisure -
stijl (van athletic + leisure) 
helemaal trendy is, is deze 
look overal te zien – op 
straat, in de sportschool, 
op het strand, ...
Shirt van ademend 
katoen met een klein 
aandeel elastaan om 
hem mooi in model te 
houden.

Het shirt heeft een 
door knoop sluiting in 
herenoverhemdstijl, 
met echte parelmoer-
knopen. Opgestikte 
borstzak. Korte 
mouwen in omslag -
look met vastgemaakt 
trensje.
Joggpants van zachte 
viscose-jersey met 
hightech-vezels tegen 
het uit model raken 
bij de knieën.

De stof valt mooi 
vloeiend en heeft een 
chique glans. De 
niet-knellende elastische 
band is wit afgezet en 
door middel van een 
rijgband aan te trekken 
zodat hij goed blijft 
zitten. Twee steekzakken. 
Brede boord onder aan de 
pijpen.
Lengte shirt in mt. 38: 
63,5 cm. Kleur: wit. 95% 
katoen, 5% elastaan. 
Binnenbeenlengte broek in 
mt. 38: 76 cm. Kleur: grijs 
gemêleerd/wit. 62% viscose, 
33% polyester, 5% elastaan. 
Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong: 
parelmoerknopen. Machine-
wasbaar.

•      Casual pyjama      
€ 109,95

Ideaal voor het sporten  
en om elke dag te dragen.

Active-bh van Anita –  
comfortabel, ventilerend, ondersteunend.

Als u graag spontaan overdag wilt gaan sporten, dan 
is dit precies de goede bh. In tegenstelling tot gewoon 
sportondergoed biedt hij de hele dag lang een verrassend 
zacht en ondersteunend draagcomfort – zonder ergens 
strak te zitten.
Altijd plezierig. Altijd klaar voor elke sportieve 
activiteit.

Het bijzonder zachte, uiterst elastisch piquémate riaal 
sluit aan als een tweede huid – nergens knelt het, niets 
verglijdt en niets tekent zich af onder de kleding. De 
geweldige spankracht van het materiaal vormt en steunt 
gelijktijdig. De bh heeft een perfecte, ergonomische vorm 
en zorgt voor een fraaie boezem, zoals dat anders alleen 
met behulp van beugels is te bereiken.
Frisheid en comfort, ook als het erg warm is.

Luchtdoorlatend en bijzonder actief ventilerend voert 
het materiaal vocht af van het lichaam. Daarmee is deze 
bh geschikt voor elke tak van sport die veel inspanning 
vraagt – ook ideaal bij extreme temperaturen. Zachte 
badstof in de cups en mesh-inzetstukken op de rug 
ondersteunen dit effect. De driedelige, naadloze cups 
zorgen voor een perfecte steun. Met comfortabele, 
traploos verstelbare schouderbandjes. De cups zijn 
tegengevoerd met zachte frottéstof.
Kleur: wit. 76% polyester, 19% polyamide, 5% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Anita sport-bh    € 64,95

bh-
maat nr.
75 B 349-821-83
80 B 349-822-83
85 B 349-823-83
75 C 349-824-83
80 C 349-825-83
85 C 349-826-83
75 D 349-827-83
80 D 349-828-83
85 D 349-830-83
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Weegt slechts 260 gram:  
een lichter regenpak vinden, is bijna onmogelijk. 

Waterdicht en ademend. In een strak Scandinavisch design.

Tretorn Light-Rain-heren jas     € 150,–

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 348-574-83
50 L 348-575-83
52 XL 348-576-83
54 XXL 348-577-83

Tretorn Light-Rain-dames jas     € 150,–

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 348-582-83
38 M 348-583-83
40 L 348-584-83
42 XL 348-585-83

Tretorn Light-Rain-damesbroek     € 100,–

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 348-586-83
38 M 348-587-83
40 L 348-588-83
42 XL 348-589-83

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 348-578-83
50 L 348-579-83
52 XL 348-580-83
54 XXL 348-581-83

Tretorn Light-Rain-herenbroek     € 100,–

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Nu kunt u zelfs regenstormen met gemak trotseren: 
deze wind- en waterdichte combinatie wordt zonder 
voering geleverd en weegt slechts 260 g in maat 36. 
Toch zijn de jas en broek net zo duurzaam als altijd. En 
ze passen gemakkelijk in elke reisbagage of in uw 
wandelrugzak.
De afwerking zorgt ervoor dat de regen er gewoon 
afrolt.

Dankzij de getapete naden zijn niet alleen de 
buitenstof, maar ook de jas en de broek absoluut 
waterdicht.
Veel milieuvriendelijker dan vergelijkbare 
vezels: gerecycled nylon.

Alle tekenen wijzen op duurzaamheid: het 
traditionele Zweedse merk Tretorn gebruikt in 
dit pak geen nieuw vervaardigde grondstoffen 
meer, maar vervangt ze volledig door gerecy-
cled nylon. De jas is aan de achterkant iets 
langer uitgesneden, met een afgeronde zoom 
aan de achterkant. Verticale borstzak met rits, 
grote capuchon met trekkoord, elastische 
manchetten. Broek met drukknoop en split, 
elastische tailleband en achterzak met ritsslui-
ting.
Normale pasvorm. Jaslengte in mt. 50: 77 cm 
(heren) en in mt. 38: 73 cm (dames). Binnenbeen-
lengte broek in mt. 50: 84,5 cm (heren) en in mt. 38: 
80,5 cm (dames). Kleur: zwart. 100% nylon.
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Het beste van twee werelden: high-performance sportsokken –  
maar gemaakt van biologische merinowol.

Made in Germany. Van Hirsch Sports, kousentraditie sinds 1928.
De meeste functionele sokken zijn gemaakt van chemische 

vezels, maar deze bestaan grotendeels uit merinowol. Bovendien: 
dit materiaal komt uit gecontroleerde soortspecifie- 
ke biologische veehouderij in Patagonië (zonder 
pesticiden en muilezelbestanddelen).
Net zo functioneel en duurzaam als synthetische 
sportsokken.

Het verschil: het bijzonder fijn gesponnen 
garen verbetert het ademende, geurremmende 
effect van de merinowol en zorgt zelfs tijdens 
lange wandeltochten voor een aangenaam 
natuurlijk voetklimaat.
Machinewasbaar dankzij Naturetexx®.

Het innovatieve plasmamateriaal is het 
ecologische alternatief voor chemisch materiaal. 
Het zuiver fysieke afvlakproces vermindert slijtage 
en pilling, evenals het krimpen en vervilten van 
wolvezels, terwijl het vochttransport wordt 
verbeterd. Een zachte, chemicaliënvrije voorwas 
maakt uw nieuwe sokken onmiddellijk klaar 
voor gebruik, zonder dat deze hoeven te worden 
ingelopen.

3D-plucheversterkingen gaan drukplekken tegen.
De ingebreide beschermstukken beschermen de hiel, de wreef, 

de enkel en de enkels. De voetvorm is 
anatomisch aangepast voor rechts en 
links.
93% scheerwol, 7% elastaan. Machine-
wasbaar. Gemaakt in Duitsland. 

•      Bio-Merino sportsokken      
€ 24,95

schoen- zwart/ zwart/
maat groen rood
36-37 329-952-83 329-958-83
38-39 329-953-83 329-959-83
40-41 329-954-83 329-960-83
42-43 329-955-83 329-961-83
44-46 329-956-83 329-962-83
47-48 329-957-83 329-963-83

De traditierijke schoenfabrikant Zamberlan® 
wordt in ons land nog als een geheime tip 
beschouwd. In Italië echter is hij al bekend om 
zijn hoogste kwaliteit en steeds allernieuwste 
schoentechniek – voor een redelijke prijs.
Robuust. Schokdempend. Geeft geen strepen 
en is slipvrij.

De schoenen worden vervaardigd van een 
bijzonder zacht, licht, flexibel en waterbesten-
dig Hydrobloc®-suède (= dus echt leer). Het 
markante gleuvenprofiel van de Vibram® 
Zamberlan® Megagrip® rubberen zolen geeft 
een vaste en slipvrije loop op modder en kiezel 
net zoals op een gladde straat. Stabilisators aan 
de hielkant geven maximaal houvast. De bijzon-
dere gleuf- cons truc tie zorgt daarnaast ook voor 
het afveren van schokken op gewrichten en 
wervelkolom. Rubberen protectors op de neus 
beschermen de tenen nog eens extra.
Luchtcirculerend, waterdicht en comforta-
bel.

De actief ventilerende membraan van 
Gore-Tex® Extended Comfort maakt dat de 
schoen waterdicht is en zorgt voor een 

plezierige luchtcir culatie – zo blijven uw voeten 
altijd plezierig droog. Het uitneembare voetbed 
geeft een prettig zachte steun aan de hiel en de 
teenkussentjes en past zich perfect aan de vorm 
van uw voet aan. Het heeft een sneldrogend 
oppervlak en is geurneutraal. Uw voeten blijven 
fit en ontspannen.

Deze schoenen dienen niet alleen als 
modieuze sneakers maar ook als functionele 
sportschoenen – ideaal voor een lichte wan-
deltocht, een strandloop of gewoon naar de 
stad.
Herenmodel: bovenmateriaal leer. Damesmodel: 
bovenmateriaal leer en textiel. Beide modellen: 
voering: textiel met Gore-Tex® membraan. Dekzool: 
textiel. Loopzool: rubber, EVA-tussenzool. Gemaakt 
in Italië.

 
De perfecte schoen voor op reis.  

Lekker zittend, robuust, waterdicht, licht en ventilerend.
Ongebruikelijk veel schoentechniek voor en billijke prijs. Van Zamberlan®, 1929.

•      Zamberlan®- sneakers Stroll 
GTX voor dames     € 159,95

schoen-
maat lichtgrijs donkergrijs
37 343-746-83 345-887-83
38 343-747-83 345-888-83
39 343-748-83 345-889-83
40 343-749-83 345-890-83
41 343-750-83 345-891-83
42 343-751-83 345-892-83

schoen-
maat bruin donkergrijs
41 343-752-83 345-880-83
42 343-753-83 345-881-83
43 343-754-83 345-882-83
44 343-755-83 345-883-83
45 343-756-83 345-884-83
46 343-757-83 345-885-83

•      Zamberlan®- sneakers Stroll 
GTX voor heren     € 159,95

De schoenen vallen klein uit. Wij 
adviseren u om een maat groter te 
bestellen.

bruin

donkergrijs

lichtgrijs
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Truientrend:  
kort en in boxy-model.  

Maar er zijn er maar weinig  
die tegelijkertijd zo elegant zijn.

Een unieke creatie van superzachte alpaca.  
Van Kero Design, Peru.

Golfvormig gebreid en afgewerkt met een bijpassende 
golfrand aan de zoom: deze elegante trui in boxy-model is een 
modieuze blikvanger dankzij de vrouwelijke snit.
Alpaca is net zo warm als schapenwol, maar weegt slechts een 
vijfde deel ervan.

De unieke natuurlijke vezel zorgt ervoor dat deze trui niet 
oncomfortabel dik is en een gewicht heeft van slechts 238 gram. 
Bovendien stoot alpaca vuil en vocht af, en is het materiaal 
ondanks de superzachte kwaliteit driemaal slijtbestendiger dan 
schapenwol. Verrassend slijtvast dus. Een klein percentage 
polyamide maakt het breisel comfortabel elastisch en zorgt ervoor 
dat de trui lang mooi in model blijft.
Kero Design: sinds 2014 ‘Peru Fair Trade’-gecertificeerd.

En een jaar later door het Peruaanse ministerie van Buiten-
landse Handel uitgeroepen tot het meest innovatieve textielbedrijf 
van het land.
Kort boxy-model. Lengte in 
mt. 36/38: 56 cm. Kleur: 
walnoot. 89% alpaca, 11% 
polyamide. Handwas. 
Gemaakt in Peru.

•      Kero Design trui in 
boxy-model     € 149,95

FC producenten-
maat maat nr. 
36/38 S/M 349-482-83
40/42 L/XL 349-483-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

 
Skinny pasvorm en  

toch supercomfortabel:  
de elastische lederen legging  

van de Duitse leerspecialist Depeche.
Van luxe lamsnappa. Slechts 459 euro.

Sinds enkele seizoenen zijn leren leggings de basis van 
ontelbare trendy stijlen. Dankzij het stretchleer zitten ze extra 
aansluitend en toch comfortabel. Het fluweelzachte lamsnappa is 
elastisch en soepel en neemt steeds weer zijn oorspronkelijke 
vorm aan.
Gaat niet lubberen en uw knieën gaan er niet in staan.

Normaal gesproken vindt u een stretchleren legging van deze 
kwaliteit alleen bij de grote luxe merken, en zelden voor minder 
dan 700 euro. Het in 1999 gestarte merk Depeche is onze tip voor 
hoogwaardige kwaliteit, een modieuze look en aantrekkelijke 
prijzen. Behoort in Scandinavië al tot de bekendste tassenmerken 
en sinds 2014 draagt het zijn ervaring op 
het gebied van verwerking van hoog-
waardige lams- en geitenvachten met 
succes over op kleding.
Skinny model met elastische band. Binnen-
beenlengte in mt. 38: 78 cm. Kleur: zwart. 
Lamsnappaleer. Speciale reiniging.

•      Depeche Stretchleren legging     
€ 459,–

FC
maat nr.
34 335-563-83
36 335-564-83
38 335-565-83
40 335-566-83
42 335-567-83
44 335-568-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Alexander Smith sneakers: 
www.fashion-classics.nl Zoeken 
op bestelnummer 352-913 of tel. 
nr. 024-3 511 277.
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Zelden is functie zo chic.
Water- en winddicht, luchtdoorlatend softshell-materiaal. Deens design. Van Ilse Jacobsen.

Meestal moet men tussen modieuze chic en comfortabele, 
praktische kleding kiezen. Maar de Deense designster Ilse 
Jacobsen is er in geslaagd beide aspecten op meester lijke wijze te 
verbinden. De modieus gesneden raincoat van softshell houdt 
wind en regen tegen – ook aan de getapete naden. Desondanks 
blijft hij luchtdoorlatend. Het iets elastische weefsel maakt de 
vrouwelijk slanke snit moge lijk, zonder te knellen. Zo 
modebewust afgewerkt is het oorspronkelijke sports wear-
materiaal ook geschikt voor onderweg naar kantoor, shoppen 
in de stad en op reis.
Van binnen behaaglijk zachte micro fleece die niet opbolt.

Als u begint te zweten, wordt 
vocht van de huid af naar buiten 
af gevoerd. Daar kan het snel 
verdampen. Figuur accentuerende, 
getailleerde snit met split achter. 
Aangesneden regencapuchon met 
elastieken tunnelkoorden en 
-stoppers. Praktische tweewegsrits-
sluiting voor. Twee steekzakken met 
ritssluiting. Geldvakje met rits op 
de linker mouw. Alle ritssluitingen 
zijn waterdicht gegomd.
Feminien slanke snit. Lengte in mt. 38: 

85 cm. Kleur: zwart. Bovenmateriaal en fleece voering: 94% 
polyester, 6% elastaan. Machinewasbaar.

•      Ilse Jacobsen softshell-raincoat     € 255,–

FC
maat nr.
34 321-023-83
36 321-024-83
38 321-025-83
40 321-026-83
42 321-027-83
44 321-028-83
46 321-029-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Waarom een basic shirt voor 49,95 €  
een koopje kan zijn.

swiss+cotton is vormvast en kleurecht,  
heerlijk glad en prettig elastisch.

Eenvoudige katoenen shirts behoren natuurlijk tot de belang-
rijkste basics in de garderobe. En de keuze is schier onuitputtelijk. 
Maar veel van die shirts stellen teleur, sommige verliezen al na de 
eerste keer wassen hun model en kleur. Gelukkig zijn er, ver 
verwijderd van massa- artikelen, uitzonderingen waar men blij van 
wordt.
Slechts 3% van de wereldwijde katoenteelt voldoet aan de 
strenge kwaliteitscriteria van het Schweizer Textilverband 
(www.swiss cotton  .ch).

Een unieke katoen soort – de excellente 
gossypium barbadense – levert deze 

exclusieve grondstof: extra langstapelig 
katoen met een vezellengte van 

meer dan 35 mm.
Karakteristiek voor 
 swiss+cotton: het gelijkma-
tig gladde, pluisvrije 
oppervlak.

Het katoen glanst chic en 
blijft op de lange duur 
bloesemwit dan wel briljant 
van kleur. Het weefsel is 
prettig zacht op de huid. Het 
heeft een natuurlijke 
elasticiteit. Stretchvezels 
verhogen extra de vorm vast-
heid.
Getailleerd model. Lengte in 
mt. 38: 67 cm. 95% katoen, 5% 
elastaan. Machinewasbaar. 
Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Basic shirt, lange mouwen 
en ronde kraag  
swiss+cotton      
€ 49,95

FC
maat wit zwart
36 321-753-83 321-761-83
38 321-754-83 321-762-83
40 321-755-83 321-763-83
42 321-756-83 321-764-83
44 321-757-83 321-765-83
46 321-758-83 321-766-83
48 321-759-83 321-767-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Vegan, duurzaam en toch nauwe lijks te onderscheiden van echt leer.
Chelsea-boots van innovatief Viridis®.  

Van schoenenspecialist Asportuguesas/Portugal.
Terwijl de meeste alternatieven voor leer worden gemaakt 

van fossiele brandstoffen (en dus niet bepaald 
milieuvriendelijk zijn), 
bevat Viridis® tot 69% 
plantaardige grondstoffen. 
Deze hernieuwbare 
grondstoffen maken uw 
Chelsea-boots veel 

duurzamer.
Aangename eigenschap: de comfortabele loopzool van 
kurk en natuurrubber houdt optrekkende kou tegen.

De beide zachte, flexibele materialen dempen elke stap en 
zijn door de tweekleurige materialenmix uitgesproken 
modieus. De lichte, geruwde textielen voering houdt uw 
voeten warm.
Typisch voor Chelsea-boots: elastische katoenen inzetten 
aan beide kanten vergemakkelijken het aantrekken.

De hiellus verzekert u van extra 
hulp bij het aantrekken.
Kleur: zwart. Bovenwerk, voering en 
binnenzool: textiel. Loopzool: kurk en 
natuurrubber. Gemaakt in Portugal.

•      Asportuguesas Viridis® 
Chelsea-boots      
€ 129,95

schoen-
maat nr.
41 351-941-83
42 351-942-83
43 351-943-83
44 351-944-83
45 351-945-83
46 351-946-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie 
voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
48 50 348-674-83
50 52 348-675-83
52 54 348-676-83
54 56 348-677-83
56 58 348-678-83

Het ‘ademende’  
functionele jack –  

met het gepatenteerde 
ventilatiesysteem van Geox.

Modern model met veel opbergruimte.
‘Warmte stijgt op’. Dit natuurkundige 

convectieprincipe is gehanteerd voor dit 
ademende jack van Geox. Dankzij de speciale 
ventilatiestrips bij de schouders en de 
ingewerkte membraan kan vocht van het 
lichaam naar buiten ontsnappen. Vocht 
van buitenaf kan daarentegen niet 
binnendringen. Het perfecte, klimaat-
regulerende jack dat u een groot 
gedeelte van het jaar kunt dragen.
Licht, warm, waterafstotend en 
winddicht.

En met veel opbergruimte: 
buitenkant met twee borstzakken 
voorzien van een rits en twee 
steekzakken met een rits. Twee 
binnenzakken, waarvan één met 
ritssluiting, een zak voor de 
mobiele telefoon. 2-wegrits-
sluiting.
Recht model. Lengte in mt. 50: 
68 cm. Kleur: navy. Buitenstof en 
wattering: 100% polyester. 
Voering: 100% polyamide. 
Machinewasbaar.

•     Geox functioneel jack 
‘Breathing System’     
€ 179,95
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Met expressief kleurverloop:  
de bijzondere manier om  

modieuze strepen te dragen.
Krijtstrepen zijn momenteel helemaal in de mode. Maar zo 

geraffineerd gearrangeerd ziet men ze niet vaak. Ze zien er 
stoerder uit dan normale strepen en zijn niet zo opvallend als 
brede blokstrepen. Van dit dessin krijgt men niet snel genoeg. En 
ook van de kwaliteit wordt men vrolijk.
Gemaakt in Europa, van extra fijne merinowol.

Extrafijne merino is afkomstig van geselecteerde, zeer zachte 
vachten van Australische merinoschapen. Deze zijn zo fijn, dat 
op een vierkante centimeter wel ca. 6.200 (!) haren groeien – elk 
viermaal fijner dan een mensenhaar. Door de sterke krulling zijn 
ze zeer elastisch en vormvast.
Uw nieuwe trui is heerlijk zacht en zeer huid vrien de lijk. Ade-
mend en temperatuurnivellerend.

Daarbij is hij ongevoelig voor pilling en gegarandeerd 
geurneutraal. Hij is fully-fashioned in model gebreid en niet – 
zoals helaas nog veel voorkomt – alleen maar geknipt. Daardoor 
blijft hij jarenlang mooi in model.

Recht model. Lengte in 
mt. 48: 67 cm. Kleur: 
marine/rood. 100% scheer-
wol. Machinewasbaar. 
Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      Gestreepte trui met 
kleurverloop      
€ 129,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 339-996-83
50/52 L 339-997-83
52/54 XL 339-998-83
54/56 XXL 339-999-83
58/60 3XL 345-814-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus) Correct, ook 

onder een ele-
gant overhemd.

Het mouwloze onder-
hemd. Slechts € 15,99 per 
stuk wanneer het shirt in 

een set wordt gekocht.
Eigenlijk zijn witte 

T-shirts de ideale onderhem-
den. Maar vaak schijnen bij 
normale T-shirts de 
mouwtjes weinig fraai door 
de dunne stof van het 
duurdere overhemd heen. 
Bij deze nauw aansluitende, 
eersteklas shirts schijnt 
echter helemaal niets door. 
U kunt kiezen: de hoge 
ronde hals ziet er onder een 
open gedragen overhemd 
sportief vlot uit – het shirt 
met de V-hals daarentegen 
valt helemaal weg onder uw 
overhemd of polo, als u de 
bovenste knoop open wilt 
laten. De dunne, blijvend 
elastische single-jersey voelt 
prettig aan op de huid, is 
vochtabsorberend en 
ventilerend.
De shirts vallen een beetje 
groter uit – wij adviseren 
daarom een maat kleiner dan 
normaal te bestellen. Lengte 
in mt. 50: 72 cm. Kleur: wit. 
100% katoen. Machinewas-
baar. Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 302-914-83
48 M 302-915-83
50 L 302-916-83
52 XL 302-917-83
54 XXL 302-918-83
56 3XL 302-919-83

•      Set van 5, ronde hals      € 79,95      
(U bespaart € 19,80)

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 302-908-83
48 M 302-909-83
50 L 302-910-83
52 XL 302-911-83
54 XXL 302-912-83
56 3XL 302-913-83

•      Mouwloos shirt, ronde hals     
€ 19,95

•      Mouwloos shirt, V-hals     
€ 19,95

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 302-896-83
48 M 302-897-83
50 L 302-898-83
52 XL 302-899-83
54 XXL 302-900-83
56 3XL 302-901-83

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 302-902-83
48 M 302-903-83
50 L 302-904-83
52 XL 302-905-83
54 XXL 302-906-83
56 3XL 302-907-83

•      Set van 5, V-hals     € 79,95      
(U bespaart € 19,80)

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Waarschijnlijk uw lichtste  
en meest luchtige twinset.

Het ragfijne shirt is zelfs bestand  
tegen de vorming van gaatjes.  

Met bijpassende top ideaal  
voor vele gelegenheden.

Dit shirt is gemaakt van natuurzuivere zijdega-
rens van de beste kwaliteit: fraai glanzend, soepel en 
aangenaam op de huid. Het ragfijne, luchtige weefsel 
ontstaat door een unieke gaastechniek. Het is 
daardoor elastisch, ongevoelig, kreukvrij – en de 
vorming van gaatjes wordt voorkomen. Niet te 
vergelijken met gewone tuleshirts van goedkope, 
kriebelende synthetische garens.
Met de bijpassende zijdejersey-top eronder 
gedragen bent u voor een groot aantal gelegen-
heden perfect (en toch lekker luchtig) gekleed.

De top van zijdegaren is zo geweven, dat hij niet 
doorzichtig is en hij perfect past bij het shirt. Bij 
elkaar gedragen elegant bij een wijde broek en bij 
een flatteuze lange, smalle rok naar kantoor. Vlot bij 
jeans en cargopants in de vrije tijd. Ook ideaal onder 
jasjes.
Passen in elke tas en wegen samen slechts 
100 gram (in mt. 38).

Geen zorgen meer over een te dikke tas – zelfs 
niet wanneer u uw nieuwe favoriete twinset in 
meerdere kleuren meeneemt. Als u elders 
verblijft, wast u het setje gewoon even op de 
hand uit in de wasbak. Het is vrijwel direct weer 
droog en zonder strijken weer te dragen.
Elegant, getailleerd model. Lengte in mt. 38: shirt 
62 cm, top 57,5 cm. Beide delen van 100% zijde. 
Handwas.

•      100-g-twinset     € 129,95

FC producenten-
maat maat wit zwart
36 S 349-573-83 349-568-83
38 M 349-574-83 349-569-83
40 L 349-575-83 349-570-83
42 XL 349-576-83 349-572-83

FC producenten-
maat maat khaki gestippeld
36 S 349-577-83 319-373-83
38 M 349-578-83 319-374-83
40 L 349-579-83 319-375-83
42 XL 349-580-83 319-376-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Vrijwel geen enkele jeans benadrukt 
uw billen mooier dan deze  

‘Bottom up’ van Liu Jo Jeans, Italië.
Skinny pasvorm met hoge taille en extra elasticiteit.
Deze jeans heeft het perfecte model en is gemaakt van het 

beste materiaal voor een mooi strakke pasvorm. Achterzakken 
en figuurnaden zijn op de juiste plekken geplaatst om de billen 
mooi te accentueren.
Zit dankzij de 4-wegstretch van ISKO BLUE SKIN™ zo 
comfortabel als een tweede huid.

De innovatieve hightech-stretch met 360º-elasticiteit 
modelleert perfect de contouren van het lichaam. Met high-
heels of pumps met plateauzool of sleehak lijken uw benen in 
deze jeans ongelooflijk 
lang.
Skinny fit met hoge band. 
Voetwijdte: 25 cm. Kleur: 
zwart. 70% katoen, 21% 
polyester, 9% elastaan. 
Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van 
dierlijke oorsprong. 
Machinewasbaar.

•      Liu Jo 3D  
shaping-jeans     
€ 169,95

FC producenten-
maat maat nr.
34/36 27/30″ 330-714-83
36 28/30″ 330-715-83
38 29/30″ 330-716-83
38/40 30/30″ 330-717-83
40 31/30″ 330-718-83
40/42 32/30″ 330-719-83
42 33/30″ 330-721-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Klassieke derby-schoenen,  
gemoderniseerd door Apple of Eden.

Topkwaliteit uit Portugal – voor een aantrekkelijke prijs.
De plateauzool in sportswear-stijl is 

lichter en flexibeler dan een stugge leren 
zool. Elke stap wordt zacht verend opgevan-
gen, zodat uw voeten minder snel vermoeid 
raken. Voor de perfecte pasvorm is niet 
alleen het herenmodel kleiner gemaakt, maar 

is ook de leest smaller uitgevoerd en 
aangepast aan de anatomie van de vrouwe-
lijke voet. De nieuwe details geven de van 
oorsprong formele zakelijke klassieker in 
heren stijl een sportief-casual accent. Zo 
passen de schoenen nu net zo goed bij een 
trendy jeans-look als bij een zakelijke outfit.
Zelden zag u een zo goed uitgevoerde 
leren schoen voor zo’n voor delige prijs.

De schoenenspecialisten uit Hamburg 
maken gebruik van de Portugese knowhow 
en laten ter plekke, in kleine fabrieken, hun 
artikelen produceren. Rechtstreekse 
inkoop zonder tussenhandel en zonder 
dure marketing houdt de kosten laag. 

Loopzool met anti slip profiel.
5 cm dik plateau. Bovenwerk, voering en 
binnenzool: leer. Loopzool: PU.

•      Apple of Eden derby-schoenen  
met plateau     € 109,95

schoen-
maat wit zwart
36 341-083-83 341-076-83
37 341-084-83 341-077-83
38 341-085-83 341-078-83
39 341-086-83 341-079-83
40 341-087-83 341-080-83
41 341-088-83 341-082-83

Deze riem is niet te zien  
onder strakke shirts.

Zit stevig en comfortabel en zorgt voor een fraai figuur.
Sommige broeken zitten 

alleen met een riem perfect. Maar 
vaak is die onder lange, ge-
tailleerde shirts en tops – vooral 
aan de voorkant – goed te zien. 

Deze riem daarentegen is zelfs 
onder de fijnste longsleeves 
onzichtbaar. isABelt® uit de VS 
is een doorzichtige riem met een 
platte bikinisluiting. Hij is 

elastisch en in 
lengte verstelbaar.
Eén maat. Breedte: 
2,5 cm. 100% 
polyurethaan.

•      Onzichtbare 
riem ‘isABelt®’      
nr. 311-368-83       
€ 22,95

Vooral aan de voorkant 
zijn normale riemen goed 
te zien onder strakke 
shirts ...

... deze riem daarentegen 
is zelfs onder de fijnste 
longsleeves onzichtbaar.
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Uw lievelingspyjama.
Puur katoen. Mooi verwerkt.  

Gemaakt in Duitsland.
Het zijn vaak nog de kleine, onbekende bedrijven 

die hoogwaardige kleding tegen een aantrekkelijke 
prijs kunnen fabriceren. Zoals de fabrikant van deze 
pyjama. Het zachte, donkerblauwe jerseyshirt is 
gemaakt van zeer fijn gemerceriseerd katoen en is 
royaal uitgevoerd. De fijne jerseyshort is mooi in kleur 
afgestemd: met paisley-ornamenten in wit, lichtblauw 
en roze op een donkerblauwe ondergrond.
Zorgvuldige verwerking.

De V-hals en de borstzak zijn zorgvuldig met 
lichtblauwe stof gepaspeld. Dubbele naden houden de 
zoom van het shirt in model. Comfortabel uitgevoerde, 
recht vallende short met zachte elastische band. Fijne, 
mooi vastgehechte binnennaden voorkomen drukpun-
ten. Van Jado/Germany – profi-
teer vandaag nog van de 
aantrekkelijke prijzen van een 
kleine, onbureaucratische en 
hoogwaardige specialist.
Royaal shirt met recht vallende 
short. Kleur: donkerblauw/wit/
lichtblauw/roze. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

•      Lievelingspyjama No. 33     
€ 89,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC
maat nr.
48 343-901-83
50 343-902-83
52 343-903-83
54 343-904-83
56 343-905-83
58 343-906-83

Smaakvolle,  
donkerblauwe jersey 
in plaats van zachte 

badstof.
Stijlvolle badjas voor heren,  

van puur katoen.  
Verzorgde uitvoering,  
made in Germany.
Door de jersey van 

superfijn gemerce-
riseerd katoen 

en de elegante 
kraag met 
stropdasdessin ziet 
deze badjas er een 
stuk beter uit dan de 
gangbare modellen 
van badstof in 
uniseks-look. Vooral 
de donkerblauwe 
kleur geeft de jas 
een stoere en 
elegante uitstraling. 
Mooi in de 
badkamer, aan de 
ontbijttafel – maar 
ook in het zwem-
bad, de fitnessclub, 
de sauna en de 
wellnessruimte van 
een chic hotel.
Zorgvuldige 
verwerking. 
Aantrekkelijke 
prijs.

De stijlvol 
gedessineerde 

sjaalkraag vormt een 
mooi contrast met de 

donkerblauwe, chic 
glanzende jersey. De 
mouwboorden en de beide 
praktische, opgezette zakken 
zijn voorzien van een 
lichtblauw paspel. Fijne, 
netjes afgehechte naden. Met 
lange bindceintuur.
Afmeting rechte badjas in 
mt. 50: 125 cm. Kleur: 
donkerblauw. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

•      Stijlvolle badjas  
voor heren      
€ 139,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
48 349-679-83
50 349-680-83
52 349-681-83
54 349-682-83
56 349-683-83
58 349-684-83

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 08996
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De stijlvolle loungewear-pak  
van zacht jersey katoen.

Edel, sportief en zeer comfortabel.
Sportdress is edel, ook op straat. Maar lang niet elke sportdress is 

evengoed voor buiten optreden en voor sport. Deze wel. Door de opge-
maakte kraag en de gekleurde knoopstrip is het bijzonder elegant. En: het 
is ook nog eens gemakkelijk op de sofa.
Nadrukkelijk eenvoudig en tijdloos chic.

Het recht gesneden polo-shirt heeft bijzonder platte, 1,5 cm brede, 
gestikte naden en dubbele bandjes. Knoopsluiting, band en bandjes aan de 
mouwen geven door hun crème kleur aan de binnenkant een fraai contrast. 
Passend daarbij zijn de crème-kleurige biezen van de recht opgezette 
zakken aan de zijkanten van de broek. Het fijne materiaal van de zak 
tekent zich niet af. De broek valt nonchalant ruim en heeft een comforta-
bele, brede elastiekband met tunnellijn.
De zachte, licht grijs-gemêleerde katoenen jersey krijgt door elastaan 
een fluwelig oppervlak en is bijzonder vormstabiel – ook nog na veel 

wasbeurten.
Het pak is heerlijk behaaglijk en ideaal ook 

tijdens de warming-up. Zeer elastisch en 
ademend volgt het gemakkelijk elke beweging 
– en het maakt niet uit of u zich nu uitrekt op de 
divan of jogt op de loopband.
Het shirt is recht gesneden, de broek valt nonchalant 
wijd. Kleur: grijs-gemêleerd. 92% katoen, 8% 
elastaan. Machinewasbaar. Van Seldom. Exclusief 
bij  Fashion  Classics.

•      Loungewear-pak      
€ 129,95

FC
maat nr.
46 254-318-83
48 254-326-83
50 254-334-83
52 254-342-83
54 254-359-83
56 254-367-83
58 254-375-83
60 254-383-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

De echte gentleman draagt Engelse leren 
pantoffels. Fijn om thuis aan te trekken 

wanneer u wilt ontspannen.
Met de hand gemaakt van chic kalfsleer.  

Van Derek Rose, Londen.
Het kalfsleer in de voering en de binnenzool is soepel, zorgt voor 

een perfect voetklimaat en voorkomt dat uw voet weg glijdt. Ook de 
loopzool is verwerkt met hetzelfde natuurmate riaal – zodat het de vloer 
ontziet en geen afdrukken of strepen achterlaat.
De nette afronding van uw huisoutfit.

De pantoffels zijn het visitekaartje van de gentleman die er ook 
thuis goed uit wil zien. Dankzij een schokdempende laag aan de 
binnenkant van de zool zitten deze pantoffels ook nog eens heel 
comfortabel.
Bovenwerk, voering, 
binnenzool en 
loopzool: kalfsleer. 

•      Derek Rose 
leren  
pantoffels     
€ 189,95

schoen- producenten-
maat maat zwart marine
41   7 345-597-83 343-707-83
42   8 345-598-83 343-708-83
43   9 345-599-83 343-709-83
44 10 345-670-83 343-710-83
45 11 345-671-83 343-711-83
46 12 345-672-83 343-712-83

-------------
Ook in
zwart.

-------------
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•      Ilse Jacobsen kort 
regenjack     
€ 209,95

FC
maat nr.
34 353-778-83
36 353-779-83
38 353-780-83
40 353-781-83
42 353-782-83
44 353-783-83
46 353-784-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Modieus, minimalistisch en 100% weerbestendig.  
Het korte regenjack met bijpassende bucket hat.

Clean Deens design van Ilse Jacobsen, Hornbæk.
Meestal moet men kiezen tussen modieus design en 

comfortabele functionele kleding. Bij dit trendy korte jack is het 
de Deense ontwerpster Ilse Jacobsen gelukt om beide 

 meesterlijk te combineren.
Tijdloos eenvoudig, klassiek model in eigentijdse stijl.

Het modieuze korte jack is bijzonder licht en comfortabel, 
heeft een kraag en een blinde knoopsluiting, twee strookzakken 
en een split achter. De moderne wijde mouwen zijn door een 
trensje met reflecterend label verstelbaar met een drukknoop en 
kunnen wijd en nauwsluitend worden gedragen.
Winddicht, waterdicht en ademend.

Als u begint te zweten, wordt het vocht van de huid naar 
buiten getransporteerd, waar het snel kan verdampen. De 100% 
PFC-vrije coating is biologisch 
afbreekbaar en wasbestendig. In 
combinatie met de gesealde naden 
laat het geen vocht door en stoot 
het vuil af (5000mm-waterkolom). 
De jas is een stijlvolle bescher-
ming tegen het weer, zowel voor 
zakelijke outfits als voor 
 vrijetijds-looks.
In plaats van een capuchon: een 
modieuze bucket hat.

Als regenbescherming voor het 
hoofd is er een separate bucket hat 
van hetzelfde materiaal met een 
praktisch, aanpasbaar koord, die 
zowel met een regenjack als met 
vele andere stijlen te combineren is.
Lichte A-lijn. Lengte in mt. 38: 
76 cm. Kleur: donkerblauw. 94% 
polyester, 6% elastaan. Machinewas-
baar.

•      Ilse Jacobsen  
bucket hat     
nr. 353-776-83     
€ 59,95

Zomertrend denim stripes:  
een broek die zo behaaglijk is en een perfecte pasvorm heeft,  

moet u met een lampje zoeken.
Van Stehmann, specialist op het gebied van damesbroeken, sinds 1971.

Streepdessins behoren tot de modernste denimtrends. 
Normale jeans met strepen komen daarom vaak voor. Joggpants 
daarentegen verbazingwekkend zelden – hoewel met name deze 
daarvan bijzonder profiteren. Damesbroekenspecialist Steh-
mann heeft het populaire en modieuze broekmodel met het 
trenddessin gecombineerd.
Comfortabele elastische band met rijgkoord. Knienaden. 
Achterzakken met zadelsteeknaad. Steekzakken.

De verticale witte strepen staan bijzonder flatteus op het 
casual joggingbroekmodel, omdat ze u langer laten lijken 
ondanks de vaak wat dikmakende snit. Het korte model met 
steekzakken zit losjes en comfortabel, en is bijzonder aange-
naam bij hogere temperaturen.
Passend bij alle shirts en tops, sneakers, ballerina’s, 
teensandalen, ...

Casual-elegant gestyled, zelfs bij een witte blazer en 
sandaaltjes. De gemakkelijk te onderhouden, zachte en toch 
robuuste materialenmix van katoen, polyester en elastaan is 
comfortabel elastisch en machinewasbaar.

Casual joggingbroekmodel. Binnenbeenlengte in mt. 36: 70 cm. 
Voetwijdte: 28 cm. Kleur: blauw/wit. 89% katoen, 8% polyester, 3% 
elastaan. Machinewasbaar. 

•      Stehmann  
denim stripes  
joggpants      
€ 109,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr. 
36 354-212-83
38 354-213-83
40 354-214-83
42 354-215-83
44 354-216-83
46 354-218-83
48 354-219-83
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Het perfecte basic shirt  
voor elke dag en het hele jaar.

Geslaagde combinatie van Pima-katoen en baby-alpaca. 
Van Clark Ross.

Basic shirts van Pima-katoen zijn zeldzaam. Nog zeldza-
mer vindt u er een met een aandeel babyalpaca, zoals dit 
exemplaar. Een voortreffelijke mix voor een chique basic 
longsleeve – aangenaam op elke dag het hele jaar door.
Licht, zacht, ademend.

De bijzonder langstapelige en gladde vezels van het 
Pima-katoen zijn bijzonder zacht – er irriteert of prikt niets. 
Handmatig geplukt, vrij van chemicaliën, huidvriendelijk. 
Babyalpaca hoort tot de meest kostbare vezels ter wereld. 
Hoewel deze vezels bijna net zo zacht zijn als kasjmier, zijn ze 
verbazingwekkend ongevoelig voor slijtage en pilling. Perfect 
voor een shirt dat u graag en vaak draagt.
Licht getailleerd model met lange mouwen en ronde hals. Lengte in 
mt. 36: 64 cm. 85% katoen, 15% alpaca. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Alpaca-Pima-shirt     € 79,95

FC producenten-
maat maat marsala jeansblauw beige
36 S 352-680-83 352-674-83 352-578-83
38 M 352-681-83 352-675-83 352-579-83
40 L 352-682-83 352-676-83 352-670-83
42 XL 352-683-83 352-677-83 352-671-83
44 XXL 352-684-83 352-678-83 352-672-83
46 3XL 352-685-83 352-679-83 352-673-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Een klassieker, op weg  
om een trend te worden:  

keerbare bomber-bodywarmer van het 
Amerikaanse cultlabel Schott NYC.

Van lichte, weerbestendige nylon,  
in modieus oranje of perfect te combineren kaki.

Ooit ontwikkeld voor Amerikaanse piloten in de Twee-
de Wereldoorlog, is de keerbare MA-V bodywarmer al meer 
dan 80 jaar een populaire modeklassieker, maar het kle-
dingstuk is nog nooit zo in de mode geweest als nu.
Trendy oranje of goed te combineren kaki.

De modieuze signaalkleur werd oorspronkelijk gebruikt 
voor snelle detectie vanuit de lucht. Als u het in het dagelijks 
leven wat minder opzichtig wilt, draagt u buiten gewoon 
tijdloos, ingetogen kaki – naast navy en beige waarschijnlijk 
de populairste kleur van stijlvolle mannen-artikelen.
Het gewichtloze, waterafstotende nylonweefsel is een 
modern materiaal.

De lichte stof maakt uw bodywarmer scheurvast en 
uiterst slijtvast. Een tefloncoating laat de regen er 
gewoon afrollen.
Schott NYC is het traditionele merk voor func-
tionele jassen en bodywarmers.

De outdoorspecialist uit 1913 kleedde de rebellen 
van het witte doek van de jaren 50 en 60, heeft een 
trouwe schare fans onder de Hollywoodsterren van nu 
en is regelmatig te zien in alle belangrijke modetijd-
schriften.
Klassiek, recht model. Lengte in mt. 50: 67,5 cm. Kleur: kaki/
oranje. 100% nylon. Machinewasbaar.

•      Schott NYC keerbare bodywarmer MA-V     
€ 139,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 348-921-83
50 L 348-922-83
52 XL 348-923-83
54 XXL 348-924-83
56 3XL 348-925-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Gecreëerd door de wereldberoemde parfumeur  
Mark Buxton – en toch een goed bewaard geheim.

The Woods: het eerste herenparfum van de Brooklyn Soap Company.
Inhakend op de moderne barbershop- trend, 

heeft de in 2013 opgerichte Hamburgse 
start-up-onderneming zich gespecialiseerd in 
baard- en huidverzorging op puur plantaardige 
basis. Voor hun eerste herenparfum lukte het de 
3 op richters samen te werken met parfumeur 
Mark Buxton uit Parijs. Zijn neus is befaamd 
en hij werkt voor meerdere wereldberoemde 
modehuizen. Maar terwijl deze parfums overal 
bekend zijn, is de geur ‘The Woods’ een (nog) 
goed bewaard geheim.
Fris. Kruidig. Houtig. Elegant en robuust.

Gecomponeerd met niet-alledaagse 
ingrediënten: in de hoofdnoot man da rijn, 
zwarte peper, verse gember, bergamot en tijm. 
Met een hartnoot van absint, bleke lis, rode 
peper en nootmuskaat. Op een basis van mirre, 

amber, muskus, kasjmierhout en wierook. Net 
als alle Brooklyn Soap- producten is ook dit eau 
de parfum geheel veganistisch. Na productie in 
Zuid-Frankrijk wordt het in Duitsland in 
flacons gegoten.
Inhoud 50 ml.

•      Eau de parfum ‘The Woods’      
nr. 323-570-83     € 69,95      
(Prijs per liter: € 1359,–)

Bestellen zonder risico: om de verzegelde eau de parfum 
voor het openen toch te kunnen proberen, is er bij elke 
levering een testflacon bijgesloten.

Ingredients: Alcohol Denat, Parfum, Aqua, Limonene, 
Linaool, Benzoic Acid, Citral, Benzyl Benzoate, Geraniol.

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Luchtig in dubbel opzicht:  
breimode van puur linnen met ventilatiegaatjes.

Kunstig breisel made in Ireland. Van Carbery.
Door zijn fijne, symmetrische 

ajourmotief heeft deze trui vele 
ventilatiegaatjes die lucht laten 
circuleren. Een verfrissend effect dat 
wordt versterkt door het linnen: de iets 
korrelige vezel heeft een natuurlijke 
verkoelende werking en voelt droog 
aan, wat aangenaam is voor de huid 
wanneer het warm is.
De lichte binnenkant maakt het 
ajourmotief heel interessant.

Deze schijnt door bij de gaatjes en 
is ook te zien bij de dubbel verwerkte 
kraagrand. Met een elastische ribboord 
aan de mouwen en onderlangs.

Klassiek model. Lengte in mt. 50: 65 cm. 
Kleur: beige. 100% linnen. Machinewas-
baar. Gemaakt in Ierland. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Carbery linnen klimaattrui     
€ 129,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 337-578-83
50 L 337-579-83
52 XL 337-580-83
54 XXL 337-581-83
56 3XL 337-582-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Eindelijk de perfecte grijze jeans.
Net zo goed te combineren als indigoblauw. Maar veel stijlvoller en exclusiever.

Deze grijze jeans heeft alle voordelen van blue 
denim (on ge voe lig, veelzijdig, gemakkelijk te 
combineren, goede pasvorm) – maar is veel 
stijlvoller en veel moeilijker te krijgen. Slechts 
weinig denimwevers slagen er namelijk in de juiste 
garencombinatie toe te passen. De fijne katoengaren 
in zwart en lichtgrijs worden geweven tot een zacht 
denim. Zo ontstaat een soepele, lichte en zeer 
comfortabele stof met een ragfijn kleurenspel. Door 
een speciale wassing krijgt de jeans een subtiele 

used-look. Stretch zorgt voor aangename be we-
gings vrij heid en een blijvend optimale pasvorm. 
Niet alleen de stof, maar ook de dynamische band is 
aangenaam elastisch.
Modern five-pocketsmodel. Bin nen been leng te in mt. 50: 
84 cm. Voetwijdte: 40 cm. 94% katoen, 4% elastomul-
tiester, 2% elastaan. Machinewasbaar. Van Club of 
Comfort: herenconfectie in kleermakersstijl, sinds 1954.

•      Grey-denimjeans      
€ 99,95

FC
maat nr.
  25 346-961-83
  26 346-962-83
  27 346-963-83
  28 346-964-83
  29 346-966-83
  30 346-967-83
  48 346-968-83
  50 346-969-83
  52 346-970-83
  54 346-971-83
  56 346-972-83
  58 346-974-83
  60 346-975-83
  98 346-976-83
102 346-977-83
106 346-978-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Vakantie voor uw voeten –  
in handschoenzacht geitenleer.

Italiaanse luxe-sneakers naar het model van de eerste sportschoen.
Deze luxe-sneaker in retrostijl is een 

afstammeling van de originele sportschoen 
uit 1860, want een goed ontwerp is nu 
eenmaal eeuwig. Maar in plaats van 
robuust canvas omhult fijn geitenleer uw 
voeten. De schoenen zijn zomers uitge-
voerd zonder voering en laten uw huid 
ademen.
Zo fijn als handschoenleer: casual luxe 
made in Italy.

De fijne geitenhuiden worden 
individueel met de hand geverfd in 

Toscane. Hierdoor ontstaan kleine 
kleurverschillen die elke schoen uniek 
maken.
Geen dikke rubberzool, maar een 
elegante, met leer beklede rand.

Hierdoor oogt de sneaker minder 
sportief en zijn de gebruiksmogelijkheden 
veel ruimer: strandpromenade, straatcafé, 
winkelcentrum, kunstmuseum, etc. 
Duurzaam afgewerkt met robuuste dubbele 
stiksels.
Binnenin is er een plateau van 1,5 cm.

Voor voeten die gewend zijn aan 
hakken, is dit comfortabeler dan volledig 
platte schoenen. Welkom bijkomend effect: 
uw benen zien er langer en uw loopje ziet 

er vrouwelijker uit. De uitneembare, 
ergonomische leren binnenzool 
biedt een optimale vochtopname 
en een uitstekend gevoel bij het 
lopen dankzij de geïntegreerde 

schuim-inlay van actieve koolstof.
Bovenwerk: geitensuèdeleer. Voering en 
binnenzool: leer. Geprofileerde rubber-
zool met verhoogde hak. Gemaakt in 
Italië.

•      Candice Cooper luxe-sneakers     
€ 199,95

schoen-
maat taupe wit
36 352-429-83 353-910-83
37 352-440-83 353-911-83
38 352-441-83 353-912-83
39 352-442-83 353-913-83
40 352-443-83 353-914-83
41 352-444-83 353-915-83

Pure luxe van excellent Sea Island-katoen.
De fijngebreide twinset van John Smedley, Engeland.

De kleurencombinatie maakt deze twin-
set zo buitengewoon. Zowel de trui met 
korte mouwen als het vest zijn geweldig 
mooi te combineren – samen of afzonder-
lijk, net zo goed met een business-jurkje als 
met jeans.
John Smedley, Sea Island-katoen, 
fijntricot van 30 gauge.

Wereldwijd kan slechts een handjevol 
breimodeateliers een zo fijne kwaliteit 
produceren. Een daarvan is het atelier van 
John Smedley. Hij beheerst de kunst van 
het 30-gauge-breiprocedé perfect (hoe 
hoger het gauge-getal, des te fijner en 
luxueuzer het breisel is). Door het hoog-
waardige Sea Island-katoen is deze twinset 
bijzonder zacht, licht en huidvriendelijk.
Kwaliteit voor de meest veeleisende 
klanten.

Fully-fashioned in model gebreid – 
daardoor blijft deze set altijd in model, ook 

na vele malen wassen. Alle naden zijn 
afgewerkt met dichte, fijne steken. Deze set 
zal nooit kriebelen, valt soepel en zit altijd 
perfect. Met fijne, stevige ribboorden.
Trui met korte mouwen en vest met lange 
mouwen. Beide in een modieus, aansluitend 
model. Kleur: petrool/roze. Lengte in mt. 36: 
56 cm. Van 100% katoen. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Smedley twinset met strepen      
€ 249,–

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 348-786-83
38 M 348-787-83
40 L 348-788-83
42 XL 348-790-83
44 XXL 348-791-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089
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Eleganter, luchtiger en lichter dan veel andere  
capribroeken: geconfectioneerd.  

Subtiel glanzende viscose-seersucker. Frisse rosé-tint.
Van Kris Reutter, sinds 1840. Exclusief bij Fashion Classics.

Twee zomerse klassiekers, maar toch op 
wonderbaarlijke wijze met elkaar gecombi-
neerd: nauwsluitende capribroek + crèpeach-
tige seersucker-stof. Deze geslaagde symbiose 
is bovendien ook nog eens ontzettend stijlvol.
Buitengewoon elegante look: ook geschikt 
voor gelegenheden met een smart casual- 
dresscode.

Zowel de snit van de broek alsmede de stof 
worden vaak eerder gebruikt voor casual-spor-
tieve vrijetijds-/vakantiekleding. Maar deze 
capribroek is in tegenstelling tot veel andere 
broeken (leggings, instapbroeken, spijkerbroe-
ken enz.) als een stijlvolle confectiebroek 
ontworpen: met een aangeduide achterzak, 

steekzakken, een rits en een knoopsluiting.
Er is bijna geen andere stof die bij 

(hoog)zomerse temperaturen 
luchtiger is dan seersucker. Door 

er viscose in te verwer-
ken in plaats van 
katoen, krijgt de 
stof een zeer 
elegante, matte 

glans.
Dankzij de markante, 

crèpeachtige structuur 
kan de lucht circuleren, 
waardoor de broek 

aangenaam koel aanvoelt. Deze stof hoort 
gekreukeld te zijn en hoeft dus ook niet per se 
gestreken te worden. Vaak is seersucker-stof 
echter gemengd met katoen, wat ervoor zorgt 
dat de stof nogal gewoontjes overkomt. Pure 
viscose (met 1% elastaan voor meer draagcom-
fort) zorgt bij deze broek voor een elegante, 
zijdeachtige glans.
Past bij ontzettend veel zomer-outfits.

Sportief met shirt en sneakers, casual met 
een topje en slippers, elegant met sandaletten 
of ballerina’s en een stijlvolle zomerse blouse 
met een lichte blazer.
Nauwsluitend model. Kniebedekkende capri-lengte, 
met een kleine split. Binnenbeenlengte in mt. 36: 
73 cm. Kleur: rosé. 99% viscose, 1% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Kris Reutter seersucker-capribroek     
€ 99,95

FC
maat nr.
36 354-508-83
38 354-509-83
40 354-510-83
42 354-511-83
44 354-512-83
46 354-513-83

Als schoudertas. Of als crossbody tas.  
En modieus altijd goed.

De crossbody bag van het trendlabel Anokhi uit München  
is een echte allrounder. 

Crossbody bags zijn het nu helemaal. Maar er zijn er maar 
weinig zo praktisch en veelzijdig als dit model van superzacht 

rundleder. Zowel als schoudertas en als crossbody tas te 
dragen. Twee extra vakken aan de buitenkant (aan de 

bovenkant met drukknoop, aan de onderkant met rits) 
zorgen altijd voor orde. 

In met veel zomerse looks makkelijk te combineren 
turkoois. 

Niet zwart, marineblauw, camel of bruin, het 
delicate turkoois is een stijlvolle blikvanger en past 
bij alle modieuze en klassieke outfits. 
Anokhi betekent vertaald uit het Hindi 
‘uniek’. 

Dat is ook de collectie van dit jonge label uit 
München. Een geslaagde mix van Europees 
design en internationaal handwerk. 
Afmeting ca. 40 x 22 cm (h x b). Schouderriem 
verstelbaar tot ca. 108 cm. Gewicht ca. 447 g. 
Kleur: turkoois. Echt leer. Voering: 100% katoen. 

•      Anokhi crossbody bag      
nr. 355-585-83      
€ 159,95

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Deze klassieke omkeerbare mantel 
is weerbestendig.

In navy en taupe. Past bij vrijwel alles en kan het hele 
jaar door worden gedragen. Van Schneiders/Salzburg.

Naast zwart zijn navy en beige de belangrijkste kleuren 
in elke herengarderobe: ze zijn veelzijdig te combineren en 
kunnen bij bijna alle gelegenheden worden gedragen. Deze 
klassieke omkeerbare mantel is een echte allrounder met 
twee kleuren in één. De mantel beschermt met zijn stof tegen 
weer en wind en kan daardoor het hele jaar door worden 
gedragen.
Schneiders is al meer dan 75 jaar gespecialiseerd in 
hoogwaardige mantels.

Het familiebedrijf uit Salzburg gebruikt beproefde 
technieken, degelijke materialen en tijdloze, moderne 

designs. Het is inmiddels uitgegro-
eid tot een internationaal gerenom-
meerd label met cultstatus.
Comfortabel model, bedekt colberts. 
Lengte in mt. 50: ca. 96 cm. Kleur: 
navy/taupe. 100% polyester. Machine-
wasbaar.

•      Schneiders omkeerbare 
mantel      
€ 499,–

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
48 354-186-83
50 354-187-83
52 354-188-83
54 354-189-83
56 354-190-83
58 354-192-83
60 354-193-83
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Nagenoeg onvindbaar:  
de chique interlock-longsleeve  

van zeldzaam swiss+cotton.
Fluweelzacht, comfortabel elastisch en vormvast.

Eenvoudige katoenen shirts behoren tot de belangrijkste basics in 
de garderobe van elke man en de keuze is bijna onbeperkt. Toch 
stellen vele shirts teleur. Sommige exemplaren verliezen al na de 
eerste keer wassen vorm en kleur. Gelukkig zijn er fijne uitzonderingen.
Slechts 3% van de wereldwijde katoenteelt voldoet aan de strenge 
kwaliteitscriteria van de Zwitserse textielbond (www.swisscotton.ch).

Een unieke katoensoort – de geweldige Gossypium barbadense – 
levert de kostbare grondstof: extra langstapelig katoen met een 
vezellengte van meer dan 35 mm.
Typisch voor swiss+cotton: het gelijkmatig gladde, pluisvrije 
oppervlak.

Het heeft een chique glans en blijft op lange termijn helderwit of 
briljant van kleur. De stof voelt heerlijk zacht aan op uw huid en heeft 
een natuurlijke elasticiteit.
Zachter en vormvaster dankzij de interlockstof.

Het kenmerk van de interlock-breitechniek is de gladde, identieke 
breistructuur aan beide kanten. Uw longsleeve heeft zo veel meer 
volume dan een eenvoudig jerseyshirt.
Recht model met ronde hals. Lengte in mt. 50: 74 cm. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

•      swiss+cotton 
chique 
longsleeve     
€ 69,95

FC
maat zwart  wit  rookblauw
48 347-519-83 347-529-83 347-524-83
50 347-520-83 347-530-83 347-525-83
52 347-521-83 347-531-83 347-526-83
54 347-522-83 347-532-83 347-527-83
56 347-523-83 347-533-83 347-528-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Mode-update voor de 
schoenen met perforatie:  

zacht kalfsleer,  
lichte EVA-zool,  

modieuze kleuren.
Gemaakt in Italië en met de hand gepolijst.

Klassieke schoenen met perforatie (in het 
Engels ‘brogues’ genaamd) passen zowel bij 
een net pak als bij een vintage-jeans – en 
horen daarom in elke stijlvolle herengarde-
robe. Helaas voelen ze vaak hard en zwaar 
aan, en ziet het design er vaak wat 
oubollig uit.
Deze schoenen met perforatie hebben 
een Italiaanse stijl – en zijn veel 
lichter en soepeler.

Bovenwerk en voering zijn gemaakt 
van chic kalfsleer en zijn daardoor zowel 
zacht als robuust. Bovendien is elk paar 
schoenen uitvoerig met de hand gepolijst.
De flexibele EVA-loopzool is het geheim 
van het ongelooflijk lage gewicht.

Met een gewicht van slechts ca. 390 g (in 
mt. 44) weegt deze schoen maar liefst 40% 
minder (en in de koffer aan boord van het 
vliegtuig) dan gebruikelijke modellen. Net als 
bij een sneaker wordt elke stap gedempt, en 
het zeer geprofileerde rillenprofiel zorgt ook 
op een natte straat voor goede grip.
Bovenwerk, voering, binnenzool: kalfsleer. 
Loopzool: EVA. Gemaakt in Italië. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Schoenen met perforatie 2.0      
€ 179,95

schoen-
maat blauw cognac
41 354-270-83 346-463-83
42 354-271-83 346-464-83
43 354-272-83 346-465-83
44 354-273-83 346-466-83
45 354-274-83 346-467-83
46 354-275-83 346-468-83
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De perfecte modieuze  
voorjaars/zomermantel:  

fluweelzacht geitensuèdeleer, 
ongevoerd.

Topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.  
Van Studio AR.

Het minimalistische, rechte mantelmodel in 
modieuze lengte is momenteel in veel designercol-
lecties te vinden. Maar niet vaak in een uitvoering 
van leer. En al helemaal niet van leer in zo’n 
exclusieve kwaliteit als bij dit 
exemplaar het geval is. Het zachte 
geitensuèdeleer is zeldzaam dun 
en een superzachte afwerking. 
Hierdoor valt de mantel heel 
soepel, slank en nonchalant.
Bij designermerken betaalt 
u voor een vergelijkbaar 
model gemakkelijk 
1.000,– €.

Voor een ongevoerde 
uitvoering als deze kunnen 
alleen speciaal geselecteerde 
huiden met een mooi 
gelijkmatig oppervlak 
gebruikt worden. Uitslui-
tend heel gave leervellen 
zien er aan de achterkant 
zo mooi uit. De binnenkant 
is trouwens helemaal 
genappeerd, dat wil 
zeggen glad gemaakt – als 
bescherming tegen het 
wegslijten van de kleur en 
van het leer.
Veelzijdig te combineren 
model in de kleur 
lichtbruin.

Geeft een modieuze 
draai aan elke saaie outfit 
en vormt een trendy 
aanvulling op simpele 
combinaties van jeans 
en T-shirts. Perfect voor 
wanneer de lange 
winterjas nog te warm 
is, het vest te koel en de 
tussenjas te sportief.
Smal, recht model met 
subtiele naadzakken. 
Lengte in mt. 34/36: 
94 cm. Kleur: cognac
bruin. Geitensuèdeleer. 
Stomerij.

•      Studio AR mantel 
van geitensuèdeleer  
€ 399,–

 

Ongelooflijk fris, brui-
send en levendig:  

de geur ‘Oltremare’ 
roept associaties op met 

een vakantie aan de 
Middellandse Zee.
De maritieme eau de parfum  

voor dames en heren.  
Made in Italy door Bois 1920.

‘Oltremare’ betekent in het Italiaans 
zoveel als ‘ultramarijn’ of ‘diepzee’. Dit 
verklaart in de eerste plaats, waarom 
deze maritieme geurklassieker in een 
zeeblauwe flacon geleverd wordt. En 
daarnaast dat hij met fascinerende 
aroma’s van over de hele wereld de 
reislust prikkelt: Het citrusfrisse, 
tegelijkertijd wrang fruitige hoofdaccent 
bevat Siciliaanse limoen, Braziliaanse 
sinaasappel en Sevilla-bittersinaasappel, 
bergamot en groene citroen. Het 
draagaccent combineert rode thee en 
mate thee met een delicate aanvulling 
van jeneverbes, rabarber, geraniumroos, 
viooltje en hyacint. In het basisaccent 
komen zacht Indiaas sandelhout, witte 
muskus, amber en Indonesische 
patchoeli samen in een sensuele 
combinatie.
Bois (Bottega Italiana Spigo) is al 
100 jaar gespecialiseerd in unieke 
geuren.

Dit exclusieve merk werd in 1920 
opgericht in Florence en is nog altijd een 
familiebedrijf.
Inhoud 50 ml.

•      Bois 1920 ‘Oltremare’,  
eau de parfum      
nr. 336-709-83     € 89,–      
(1 l-prijs: € 1780,–)

FC producenten-
maat maat nr.
34/36 36 342-745-83
36/38 38 342-746-83
38/40 40 342-747-83
40/42 42 342-748-83
42/44 44 342-749-83
44/46 46 342-750-83Bestellen zonder risico: om de verzegelde eau de 

parfum voor het openen toch te kunnen 
proberen, is er bij elke levering een testflacon 
bijgesloten. 

Ingredients: Alcohol Denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Limonene, Hydroxycitronellal, 
Linalool, Citral.

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Beproefd sinds meer dan 15 jaar.  
En toch een modieuze voltreffer  

in een retro-design.
Seductive ‘Sabrina’: elegant, comfortabel, figuurvriendelijk.

Alleen met een perfecte, moderne pasvorm kunnen broeken er echt 
verleidelijk uitzien. Daarom noemde ontwerpster Catrin Schanz haar 
collectie simpelweg ‘Seductive’ (oftewel verleidelijk). Met pijpen met rechte 
snit flatteert deze instapbroek veel beter dan gewone leggings of jeggings. 
De hoger aangezette band vormt een attractief silhouet rond het buik- en 
heupgebied. Hierbij geeft de slijtvaste, zachte stretchstof aangenaam mee bij 
elke beweging. De elastische band biedt extra comfort.
Sinds 2007 synoniem voor hoogwaardige damesbroeken. 

Terwijl de meeste broekenfa brikanten seizoen na 
seizoen nieuwe collecties aanbieden, is model 
‘Sabrina’ al jaren een bestseller. Perfecte pasvor-
men, dessins en kleuren en zachte Italiaanse stoffen 
maken de broek Seductive tot een echte favoriet.
Smalle pasvorm met spleet been naad. Binnen been lengte 
in mt. 36: 69 cm. Voetwijdte: 29 cm. Kleur: zwart/wit. 
83% polyamide, 17% elas taan. Machinewasbaar.

•      Seductive instap-broek Sabrina,  
Retro Graphic      
€ 189,95

FC
maat nr.
34 349-693-83
36 349-694-83
38 349-695-83
40 349-696-83
42 349-697-83
44 349-698-83
46 349-699-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Peruaans Pima-katoen is bijzonder.  
Het fijne ribbreisel dat er hier van  

is gemaakt is extra uniek.
Onovertroffen zacht en toch stevig:  

elegante trui met korte mouwen voor elke gelegenheid.
Pima-katoen, de ‘zijde van Zuid-Amerika’, gedijt alleen echt 

goed in de klimatologische omstandigheden van Peru. Daar 
bereikt het een fijnheid van slechts 3,2 - 3,9 micron (ter vergelij-
king: Amerikaans Pima-katoen is aanzienlijk grover met 4,6 - 
5,5 micron). Om het unieke karakter van de natuur van Peru te 
beschermen, wordt dit katoen alleen met de hand geplukt. Zo wordt 
het helemaal zonder chemicaliën verwerkt, die normaliter bij het 
machinale plukken wel benodigd zijn.
Peruaans Pima-katoen heeft een typische zachte glans.

Gebreid in een fijn elastisch ribbreisel ontstaat een zeer delicaat, 
regelmatig breisel, dat niet dun, maar juist stevig en volumineus is. 
Hierdoor blijft de trui ook na vele malen wassen en dragen mooi in 
model.
Past zowel bij uw favoriete jeans als bij een klassiek broekpak.

Het aansluitende model en de korte mouwen laten deze allroun-
der er bij elke gelegenheid zeer elegant uitzien.
Elegant getailleerd model met korte mouwen en een hoge kraag. Lengte in 
mt. 40: 66 cm. 100% katoen. Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Clark Ross trui met korte mouwen     € 139,95

FC producenten-
maat maat navy wit
36 S 344-107-83 344-120-83
38 M 344-108-83 344-121-83
40 L 344-109-83 344-122-83
42 XL 344-110-83 344-123-83
44 XXL 344-111-83 344-124-83
46 3XL 344-112-83 344-125-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Zacht en volumineus als badstof.  
Luchtig en absorberend als een spons.
Zomers lichte Tawashi-trui made in Italy. Van Junghans 1954.

Tawashi betekent spons in het Japans. Met zijn badstofachtige 
lusjes doet de stof van deze fijne, lichte zomertrui ook een beetje 

denken aan het zachte, luchtdoorlatende, sneldrogende materiaal.
Het hoge aandeel biokatoen zorgt voor een optimale warmte-

balans.
Polyamide en elastaan maken uw trui tegelijkertijd zacht 

en soepel, verbazingwekkend slijtvast en vormvast. Met 
sportieve raglanmouwen.

Recht model. Lengte in mt. 50: 70 cm. Kleur: navy. 74% katoen, 
25% polyamide, 1% elastaan. Machinewasbaar. Gemaakt in 
Italië.

•      Junghans 1954 Tawashi-trui     € 139,95

FC
maat nr.
48 350-245-83
50 350-246-83
52 350-247-83
54 350-248-83
56 350-250-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Stijliconen: de weerbestendige leren sneakers  
van industrieel ontwerper Manolo Bañó.

Al 20 jaar lang de populaire klassieker in de collectie  
van het Spaanse cultmerk Snipe®.

Ronde neus, hoog te sluiten gatsvetersluiting, lichte dubbele stiknaden, 
Lyra-perforatie opzij en een stoer geprofileerde zool. Het opvallende 
retromodel is een ontwerp van de meervoudig onderscheiden 
Spaanse indus trieel ontwerper Manolo Bañó* – deze 
weerbestendige leren sneakers zijn wereldberoemde cultklas-
siekers.
Extra dik, boterzacht rundleer.

Warmer, waterafstotender en steviger dan de dunne 
leerkwaliteiten van de meeste andere sneakers. Ook perfect 
voor het koude jaargetijde en dankzij de chroomvrij gelooide leren 
voering ook bij warm weer zonder problemen met blote voeten te dragen.
Extra lichte zool met schokabsorberende gel-inzet bij de hiel.

Met 479 g (in mt. 44) is de leren sneaker lichter dan men op het eerste 
gezicht zou vermoeden. De zool is heel flexibel. De tong en schachtrand zijn 
zacht verdikt.
Bovenwerk en voering: leer. Uitneembaar voetbed met leren laag. Rubber- loopzool. 
Gemaakt in Portugal.

•      Snipe® Ripple-sneakers van leer     € 169,95

schoen-
maat rood/bruin bruin
41 329-218-83 329-224-83
42 329-219-83 329-225-83
43 329-220-83 329-226-83
44 329-221-83 329-227-83
45 329-222-83 329-228-83
46 329-223-83 329-229-83

* Waaronder internationaal 
gerenommeerde onderscheidingen als 
de Design Plus Award en de Japan 
Design Award.

bruin

rood/bruin

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Een riem voor het leven.
Vrijwel onverwoestbaar dankzij een traditionele manier van looien.  

Stoer, casual en stijlvol. Van Ludwig Schröder.
Ludwig Schröder kiest voor regionale partners, zoals de 

in 1877 door de gebroeders Kobel opgerichte leerlooierij in het 
Noord-Duitse Kellinghusen. Dit is een van de laatste bedrijven die 
vandaag de dag nog kiezen voor een dure en tijdsintensieve manier 
van leerlooien. In tegenstelling tot de moderne, snelle manier van 
looien, waarbij het leer slechts enkele dagen in een vat zit, rust dit 
leer twee maanden hangend op een raamwerk. Langzaam en 
intensief kan het de looistoffen opnemen. Dit zorgt voor een hogere 
duurzaamheid.
Slijtvast dankzij het hoge vetgehalte.

De looistof voor plantaardig looien 
wordt gemaakt op basis van oude receptu-
ren, met extracten van boomschors, hout, 
bladeren en vruchten. Tijdens het 
looiproces worden in het leer bijzonder 
hoogwaardige vetten ingebrand die de 
riem zijn kenmerkende karakter en 
speciale touch geven. Tenslotte krijgt het 
oppervlak na een speciale waxbehande-
ling een zachte glans. Dat het leer 

mettertijd iets lichter wordt en met name bij de gaatjes en op 
buigplekken lichte striemen vertoont, wordt door kenners dan ook 
gezien als een kwaliteitskenmerk. Overigens maakt het hoge 
vetgehalte het leer zo slijtvast (en koudebestendig) dat het zelfs 
voor hoofd stellen gebruikt wordt.
Geef het stoere, aanvankelijk wat stijve leer wat tijd. Na een paar keer 
dragen, zal het soepeler worden. Door het speciale looiproces kunnen de 
kleurnuances van de natuurlijk gekleurde riem afwijken van de getoonde 
afbeelding. Breedte: 3,5 cm. Rundleer. Zilver kleurige gegalvaniseerde 
sluiting van massief messing.

•      Ludwig Schröder stoere riem      
€ 54,95

taille-
maat
in cm nr.
  85 331-057-83
  90 331-059-83
  95 331-180-83
100 331-181-83
105 331-182-83
110 331-183-83

Het draagcomfort van katoen.  
Het klimaat-comfort van Coolmax®.

Prettig zacht en koel:  
het five-pocketsmodel voor de zomer.

Dit sportieve five-pocketsmodel is ideaal voor zomerse temperaturen. 
Dankzij de geslaagde combinatie van natuur- en hightech-vezels ligt deze 

lichte gabardine net zo zacht en ademend op uw huid 
als puur katoen. Door het onmerk bare aan deel Cool-
max® is deze kwaliteit echter tempe ratuur nivelle rend en 
prettig klimaatregulerend. Het functionele garen 
transporteert vocht naar de buitenkant – en laat het in een 
oogwenk verdampen. Uw huid blijft droog en wordt door 
de zachte verdampingsafkoeling weldadig fris.
5% elastaan is genoeg om dit slanke model heel 
comfortabel te maken.

Uw broek rekt prettig mee, volgt u in elke beweging en 
knelt nergens. Het model blijft goed en het kleur is gemak-
kelijk in onderhoud en sneldrogend. Twee swing-pockets, 
rechts met extra kleingeld zakje. Twee achterzakken.
Five-pocketsmodel met rechte pijpen. Binnenbeenlengte 
in mt. 50: 84 cm.  Voetwijdte: 40 cm. Van 64% katoen, 
31% polyester, 5% elastaan. Machinewasbaar. 
Exclusief bij  Fashion  Classics.

•     Coolmax® zomerse  
five-pocketsbroek     € 99,95

FC
maat blauw zand
  25 322-627-83 343-279-83
  26 322-629-83 343-280-83
  27 322-630-83 343-281-83
  28 322-631-83 343-282-83
  29 322-632-83 343-283-83
  30 322-633-83 343-284-83
  48 322-634-83 343-286-83
  50 322-635-83 343-287-83
  52 322-637-83 343-288-83
  54 322-638-83 343-289-83
  56 322-639-83 343-290-83
  58 322-640-83 343-291-83
  60 322-641-83 343-292-83
  98 322-642-83 343-294-83
102 322-643-83 343-295-83
106 322-645-83 343-296-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Unieke creatie:  
stijlvolle travelcoat die perfecte  

bescherming biedt tegen de regen.
Waterdicht, winddicht en ademend.

Recht model, basic design, zacht beige, chic gesatineerd oppervlak. 
Deze sportieve coat lijkt meer op een elegante Italiaanse, chique 
klassieke mantel dan op een praktische regenjas. Aan niets is te zien dat 
hij bijzonder functioneel is.
Perfect voor vele gelegenheden: voor stad, kantoor en op reis.

Door het ademende, vuilwerende en waterdicht gecoate materiaal, 
de gesealde naden en de met een knoopsluiting beschermde ritssluiting 
is deze travelcoat zelfs bestand tegen een langdurige stortbui. Hij heeft 
precies de juiste lengte (in mt. 36: 95 cm) voor wanneer u op de fiets 
naar het werk gaat. Ook wanneer u lang zit, vertoont de stof nauwelijks 
kreuken.
Van HappyRainyDays, uit Amsterdam.

HappyRainyDays is in 2008 gestart door twee Nederlandse vrouwen 
die licht gefrustreerd waren over het feit dat er nergens stijlvolle 
regenkleding te koop was. Inmiddels is dit merk in vele landen te 
vinden en is het niet alleen populair bij fietsers. Split middenachter. 

Twee steekzakken met ritsslui-
ting.
Normale pasvorm. Lengte in mt. 36: 
95 cm. Kleur: beige. Buitenkant: 
70% polyamide, 30% polyester. 
Voering: 100% polyester. Machine-
wasbaar.

•      HappyRainyDays  
travelcoat      
€ 169,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 344-471-83
36 S 344-472-83
38 M 344-474-83
40 L 344-475-83
42 XL 344-476-83
44 XXL 344-477-83
46 3XL 344-478-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Loafers met kwastjes, de enige echte.
De ‘Weejuns’ van G. H. Bass & Co uit Maine/USA.

Volgens de overlevering bracht de in 1876 door George Henry Bass 
opgerichte schoenenfabriek in 1936 de eerste pennyloafers, evenals de 
extravagante variatie, de loafers met kwatjes, op de markt. De firma 
noemde ze ‘Weejuns’ – en de filmhelden van de jaren 50 en 60 maakten 
ze beroemd over de hele wereld. Nu zijn deze klassieke herenschoenen 
een echte favoriet in de damesmode – en het summum van de Amerika-
anse preppy-stijlen.
Traditioneel met de hand gemaakt in mocassinstijl. En duurzaam 
rondom doorgestikt.

Het fijne maar stevige kalfsleer omsluit de voet perfect. De 
karakteristieke voorbladnaad is met de hand gesloten, daardoor past de 
schoen zich veel beter aan de voet aan dan wanneer het bovenwerk 

machinaal is vervaardigd met een 
opgestikte naad. Rubberized 
antislipzool.
Kleur: cognac. Bovenwerk, voering, 
binnen- en loopzool: leer.

•      G. H. Bass loafers met 
kwastjes ‘Weejuns’      
€ 165,95

schoen- VK-
maat maat nr.
36 3 341-601-83
37 4 341-603-83
38 5 341-604-83
39 6 341-605-83
40 7 341-606-83
41 8 341-607-83

Shuron browline-zonnebril: 
www.fashion-classics.nl  
Zoeken op bestelnummer 
350-919 of tel. nr. 024-3 511 277.
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Figuuraccentuerende basic blouses hebben bij de buste 
meestal allemaal dezelfde snit. Hierdoor moet men bij een 
slanke taille en grote boezem een grotere maat kopen – die 
vervolgens rond de taille veel te wijd is. Omgekeerd hebben 

vrouwen met een kleinere boezem het 
probleem dat de blouse bij een 
passende taillemaat rond de buste te 
ruim zit. Blousespecialist van Laack 
heeft de oplossing: voor zijn perfecte 
basic blouse combineert hij de wijdte 
rond de buste, afgestemd op drie 
cupmaten, met de normale confectie-
maten.
Heerlijk comfortabel, als op maat 
gemaakt. Figuuraccentuerend 
zonder te knellen.

Het moderne, ongecompliceerde 
katoen- stretch- weefsel geeft soepel 
mee. De blouse zit prettig en is zeer 
comfortabel. Als u na de vergadering 
uw blazer uitdoet, ziet u er nog perfect 
verzorgd uit. Want de stof kreukt 
nauwelijks. Strijken na het wassen is 
zo gebeurd. Hoge twee knoops kraag. 
Opgestikte knopenlijst. Lange 
manchetten met knopen. Mouw splitten 
met een knoop sluiting.

FC
maat nr.
34B 327-810-83
36B 327-811-83
38B 327-812-83
40B 327-813-83
42B 327-814-83
44B 327-815-83
46B 327-816-83
34C 327-817-83
36C 327-818-83
38C 327-819-83
40C 327-820-83
42C 327-821-83
44C 327-822-83
46C 327-823-83
34D 327-824-83
36D 327-825-83
38D 327-826-83
40D 327-827-83
42D 327-828-83
44D 327-829-83
46D 327-830-83

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Perfecte pasvorm bij borst en taille.  
Dankzij 3 verschillende ‘cup’-maten.

Van de Duitse blousespecialist van Laack.

Denimfavoriet boyfriendjeans:  
zeer flatteus en geschikt  
om elke dag te dragen.

Relaxed fit-jeans uit de Better Denim-collectie van Liu Jo, Italië.
Jeans in boyfriendstijl zijn erg 

populair, omdat ze gewoon zo casual en 
comfortabel zijn. Veel modellen zien er 
echter vaak wat baggy uit of hebben 
teveel used-details of zware wassingen. 
Deze van Liu Jo Jeans is veel ingetoge-
ner en slaat daarbij een goed figuur.
Perfecte normale taillehoogte. Subtiel 
mid-blue met een licht verwassen 
effect. Recht model. Drie destroyed- 
details.

De jeans modelleert een mooie taille 
en is niet te wijd bij de heupen en de 
pijpen. De scheuren accentueren de 
nonchalance, maar zijn toch subtiel en 
stijlvol. Of hij nu gedragen wordt met 
hoge hakken en een blazer of met 
sneakers en een sweatshirt, elke vrouw 
is er modieus mee gekleed, ongeacht 
haar leeftijd. De jeans is heerlijk 
comfortabel en bewijst dat mode en 
ecologisch duurzame productie elkaar 
niet hoeven uit te sluiten.
‘Better Denim’ betekent tot 70% 
minder chemicaliën, 50% water- en 
30% energiebesparing.

De milieuvriendelijke jeansstof werd 

in samenwerking met Candiani Denim 
ontwikkeld, een Milanese familiewe-
verij met een lange traditie sinds 1938. 
Er wordt alleen gerecycled biokatoen 
gebruikt en de productie vindt plaats in 
overeenstemming met de Greenpeace 
Detox-verbintenis die in 2018 is 
ondertekend.
Relaxed fit. Five-pocketsmodel met normale 
taillehoogte. Kleur: mid-blue. 98% katoen, 
2% elastaan. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oorsprong. 
Machinewasbaar.

•      Liu Jo boyfriendjeans  
Better Denim     € 99,95

FC producenten-
maat maat nr.
34/36 27 351-526-83
36 28 351-527-83
38 29 351-529-83
38/40 30 351-530-83
40 31 351-531-83
40/42 32 351-532-83
42 33 351-533-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Figuuraccentuerende snit. Lengte in mt. 36: 65 cm. Kleur: wit. 
68% katoen, 28% polyamide, 4% elastaan. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oor sprong: echte parelmoer-
knopen. Machinewasbaar. Gemakkelijk te strijken.

•      van Laack basic-blouse 
‘cupmaten’      
€ 169,95
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Gegarandeerd de laagste prijs
Veel van de Pro-Idee artikelen zult u nergens anders zien. Mocht dit 
toch het geval zijn, dan profiteert u meteen van de Pro-Idee prijsgarantie: 
mocht een door u aangeschaft product binnen 3 maanden na ontvangst 
elders in Nederland bij een detaillist voordeliger worden aangeboden, 
dan adviseren wij u contact op te nemen met de Pro-Idee klantenservice. 
Wij zullen dan samen met u naar een faire oplossing zoeken. U hebt 
dan tevens het recht om het artikel dat in uw bezit is gratis te retourneren 
en de volledige aankoopprijs terug te vragen.

Eenvoudig laten bezorgen

Betaal op de voor u eenvoudigste wijze
• Per iDEAL: met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk  
 uw onlineaankopen afrekenen. Met internet-bankieren kunt u direct   
 gebruikmaken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te  
 melden.  
 Deelnemende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,  
 ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en  
 Van Lanschot Bankiers.

• Per automatische incasso: het totaalbedrag wordt 10 dagen na de  
 factuurdatum van uw rekening afgeschreven.

• Per PayPal: in onze webshop kunt u gemakkelijk met PayPal   
 betalen.

• Per creditcard: wij verrekenen met Visa, Diners Club of Mastercard.  
 Pas bij verzending van de artikelen wordt het bedrag afgeboekt   
 van uw creditcard.

• Per factuur: bij uw bestelling ontvangt u ook de factuur, die binnen  
 10 dagen moet worden voldaan. Maak uw betaling over naar het  
 rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.

Shoppen bij Pro-Idee:  eenvoudig & aangenaam.

Gemakkelijk retourneren
Bij Pro-Idee kunt u binnen Nederland gratis retourneren.  
Voor uw bestellingen geldt uiteraard de wettelijke herroepingstermijn 
van 14 dagen.

3 jaar landurige Pro-Idee-garantie zonder 
meerprijs
Pro-Idee biedt een garantie van drie jaar op de kwaliteit van de geleverde 
producten. De Pro-Idee langetermijn-garantie geldt in Nederland  
voor alle artikelen die bij Pro-Idee worden gekocht 3 jaar vanaf de 
datum van de rekening. Uw wettelijk garantierecht blijft ongewijzigd. 
Het gebruik maken van deze wettelijke regeling bij gebreken is 
kosteloos. Als het door u gekochte artikel, ondanks correct gebruik, 
kwaliteits-gebreken heeft, dan zorgen wij voor gratis reparatie, 
vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. Dit geldt niet voor 
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Stuur het defecte artikel 
samen met een kopie van de factuur naar de garantiegever. Fabrieks-
garantie valt buiten onze garantievoorwaarden en biedt geen basis voor 
eventuele vorderingen tegen 
Pro-Idee GmbH & Co. KG.
Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard
Wij zorgen voor al het andere.
En altijd geldt: ook na de garantieperiode staan wij voor u klaar.
De Pro-ldee klantenservice zorgt voor snelle reparatie tegen een faire 
prijs. Wat er ook met uw eigendom gebeurt, bel gewoon Pro-Idee op 
085 - 5 362 089 (ma - vr 8 tot 20 uur).

Cadeauservice
• Cadeauverpakking
 Op uw verzoek verpakken wij vrijwel elk artikel  
 voor u in met het exclusieve cadeaupapier van  
 Pro-Idee. Voor slechts € 4,–.
• Cadeauzending – zonder extra kosten
 Je geschenk wordt verzonden wanneer je wilt onder dezelfde   
 voorwaarden als een eenvoudige levering.
• Cadeaubon 
 Met een e-cadeaubon van Pro-Idee kunt u altijd iemand een plezier doen.  
 Kiez de waarde van de bon (€ 25,-, € 50,-, € 75,-, € 100,-, € 150,-,  
 € 200,- en € 500,-) en het design online (www.proidee.nl/cadeaubon).  
 Voltooi de transactie en print zelf de e-bon uit.

Ervaar Pro-Idee 'live'
Probeer het uit, pas het aan en neem het direct mee. Bezoek de 
Pro-Idee stores in de Königsallee in Düsseldorf en in Aaken.

Wij zitten voor u klaar:  
Tel. 085 - 5 362 089 of e-mail service@proidee.nl

Alleen uw tevredenheid telt.

Dieter Junghans

Levering binnen Nederland
• Standaardlevering binnen 1-3 werkdagen 
 Verzendkosten (porto- en verpakkingskosten) bedragen € 4,95*

 • Artikelen die door een speciale pakketdienst bezorgd worden,  
 worden geleverd binnen 3 werkdagen tot op de stoep 
 - Voorzien van een         in de catalogus bijdrage in de  
    verzendkosten € 14,95* 
 -  De leveringsdatum wordt met u afgestemd 
 -  Let op de verdere leveringsinstructies onder 
     www.proidee.nl/levering.
*Per bestelling, onafhankelijk van het aantal verzendigen.

Levering buiten Nederland 
• Levering in EER-landen incl. Andorra, Monaco,  
 Vaticaanstad, Zwitserland 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten) 
 bedragen € 14,95.

• Levering in andere landen* 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten)  
 bedragen € 40,–.
 *Albanië, Argentinië, Australië, Bahama's, Bahrein, Barbados, Bosnië-Herzegovina,  
 Brazilië, Brunei, Canada, Chili, China, Filipijnen, Japan, Kaapverdië,   
 Koeweit, Maleisië, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noord- 
 Macedonië, Oman, Peru, Qatar, Servië, Singapore, Thailand, Turkije, Uruguay,  
 Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, VS, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

• Grote artikelen (voorzien van een         ) en niet voor pakket-  
 post geschikte artikelen (*) leveren wij alleen binnen Nederland
 - Leveringsvoorwaarden voor Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland  
   en Frankrijk zijn te vinden op de volgende adressen

   www.proidee.at/lieferung www.proidee.ch/lieferung
   www.proidee.ch/livraison www.proidee.de/lieferung  
   www.proidee.fr/livraison

      * Als u vragen heeft over bezorgopties in het buitenland,   
     kunt u ons bereiken via tel.nr. 085 - 5 362 089 
        (ma - vr 8 tot 20 uur) of per e-mail via service@proidee.nl.

Zie voor de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring de bijgevoegde informatie en de webshop: www.proidee.nl/abv.
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Veel meer dan alleen maar een yogapak:  
het is wellness om dit aan te trekken.

Het wellicht comfortabelste huispak dat u ooit hebt gedragen.  
Van Curare Yogawear.

Zelden is een huispak zo comforta-
bel als dit. Geen wonder, want het 
werd door de uit Hamburg afkomstige 
specialist Curare speciaal voor 
yoga-oefeningen ontwikkeld: voor 
bewegingstraining dus die de vitaliteit 
van het lichaam stimuleert, innerlijke 
gelatenheid tot stand brengt en waarbij 
men zich in alle opzichten op zijn 
gemak voelt. 
Alleen voor de yogamat veel te 
jammer.

Het maakt niet uit of u het thuis op 
de bank gezellig maakt, uw wal-
king-rondjes afwerkt of in het 
wellness-hotel ontspant: in dit huispak 
voelt u zich steeds geborgen. Het is zo 
licht en comfortabel dat u het nooit 
meer wilt missen.
Heerlijk zacht vloeiend maar toch 
droog en koel om aan te pakken. 

Fijn viscosegaren van bamboe-
vezels zorgt voor 

een aangenaam 
fris draagge-

voel en laat 
uw huid 
steeds vrij 

ademen. Dankzij het aandeel elastaan 
volgt de stof met gemak iedere beweging. 
Nadrukkelijk eenvoudig en tijdloos 
chic. En zelfs geschikt voor op 
straat.

Het wikkelshirt is aan de zijkanten 
opgenomen en zo gesneden dat het 
niet wegglijdt. Door de laag stof 
eronder is geen extra topje nodig en 
kan het op velerlei manier ook met 
straat-outfits worden gecombineerd. 
Leggings met comfortabel brede 
roll-down-band en aan de onderbenen 
decent opgenomen.
Lengte van het shirt in mt. 38: 56 cm. 
Kleur: kersen. Binnenbeenlengte van de 
broek in mt. 38: 81 cm. Kleur: antraciet. 
94% viscose, 6% elastaan. Machinewas-
baar.

•      Curare yoga-wikkelshirt     
€ 49,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 332-634-83
38 M 332-636-83
40 L 332-637-83
42 XL 332-638-83

•      Curare yoga-leggings     
€ 54,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 332-639-83
38 M 332-640-83
40 L 332-641-83
42 XL 332-642-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Bijzonder huidvriendelijk: sokken met bio-gecertificeerde antislipsilicone.
Made in Germany. Van Hirsch Sports, traditionele beenmodeproducent sinds 1928.

Wie ze eenmaal gedragen heeft, wil nooit 
meer andere sokken. Deze exemplaren 
worden namelijk uitsluitend gemaakt van 
onbehandelde scheerwol en onbehandelde 
zijde. Het hoogwaardige materiaal wordt 
door de breispecialisten bij Hirsch Sports 
eerst gesneden, daarna vermengd en pas dan 
gesponnen. Alleen op deze manier worden 
de vezels optimaal met elkaar verbonden, 

en ontstaat er een onvergelijkbaar zachte 
sok. De vezels zijn van nature zeer 
fijn (en daardoor kriebelvrij), warm 
en ademend.

De antislipverwerking maakt de sokken ideaal voor yoga.
De antislipdelen zijn gemaakt van siliconepasta zonder 

schade lijke stoffen en zonder weekmakers, en zorgen ervoor dat 
u niet wegglijdt maar veilig blijft staan. U zult niet snel sokken 
vinden die zo huid vriende lijk zijn als deze, want bij deze 
exemplaren is gebruik gemaakt van de enige GOTS-gecertifice-
erde (Global Organic Textile Standard) siliconepasta die er voor 
antislipsokken bestaat.
70% scheerwol, 30% zijde. Kleur: zwart. 
Handwas. Gemaakt in Duitsland.

•      Yogasokken in natuurlijke 
kwaliteit     € 19,95

schoen-
maat nr.
36/37 336-233-83
38/39 336-234-83
40/41 336-235-83
42/43 336-236-83
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De juiste maat.
Zo vermijdt u onnodig passen en terugsturen.

(Goed voor u, goed voor ons en goed voor het milieu.)
Bijna elke producent gebruikt zijn eigen maattabellen. 
Het is dan ook vaak erg moeilijk om op basis hiervan 
de juiste maat te vinden. Om die reden hebben wij 
de Fashion Classics-maat (FC-maat) bedacht. Deze 
komt overeen met de officiële maattabel (onder) en 
vergemakkelijkt uw keuze – op wat voor manier de 

producent zijn maten ook definieert. Soms noemen 
wij bij productbeschrijvingen ook de ‘producenten-
maat’. Dat is de maat die de producent aan zijn 
product heeft gegeven. Dit is vooral handig wanneer 
u bekend bent met de maten van een bepaalde 
producent. Positief effect: het retourpercentage ligt 

bij Fashion Classics-artikelen beduidend lager dan 
het gemiddelde in de branche.

Vragen over pasvorm en maten?
Telefoon: 085 - 5 362 089; 
op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur

Borstomvang: 
Over het breedste deel van de 
borst horizontaal rond het 
lichaam de maat nemen.

Omvang onder de 
borst.

Taillemaat: 
Zonder te vast aan te 
trekken rondom de taille 
meten.

Heupomvang: 
Over het breedste deel 
van de heupen meten.

Lichaamslengte: 
Zonder schoenen de 
totale lichaamslengte 
meten.

A B C D E

Bepaal uw maat aan de hand van het onderstaande overzicht (aan het lichaam gemeten)

    78 -   81 64-66     88 -   91     34  17 68
    82 -   85 67-70     92 -   95     36  18 72
    86 -   89 71-74     96 -   98     38  19 76
    90 -   93 75-78     99 - 101     40  20 80
    94 -   97 79-82   102 - 104     42  21 84
    98 - 102 83-87   105 - 108     44  22 88
 103 - 107 88-93   109 - 112     46  23 92
 108 - 113 94-99   113 - 116     48  24 96

FC-maat (Bestelmaat)
Normale maat

(E) 
165 - 172 cm

Breedtemaat
(E) 

onder 165 cm

Lengtemaat
(E) 

boven 172 cm

(A) 
Borst- 

umfang

(D) 
Heup-  

omvang

 Dames
(C) 

Taille-  
maat

(A) Borstomvang (cm)
Cup A Cup B Cup C Cup D

(B) Omvang 
onder de borst 

(cm)

Internationale 
maatom- 

rekening voor  
cupmaten

68-72 70   82-  84   84-  86   86-  88     88-  90 
73-77 75   87-  89   89-  91   91-  93     93-  95 
78-82 80   92-  94   94-  96   96-  98     98-100 
83-87 85   97-  99   99-101 101-103   103-105 
88-92 90 102-104 104-106 106-108   108-110 
93-97 95 107-109 109-111 111-113   113-115

Breedte- 
maten 

Normale- 
maten

Lengte- 
maten 

  166-170   94-  97   86-  89   98-101   24
  169-173    98-101   90-  93 102-105   25
  172-176 102-105   94-  97 106-109   26
  175-178 106-109   98-101 110-113   27
  177-180 110-113 102-106 114-118   28 
  179-182 114-117 107-111 119-123   29 
  181-183 118-121 112-115 124-127   30
  166-170   86-  89   74-  77   90-  93   44
  168-173   90-  93   78-  81   94-  97   46
  171-176   94-  97   82-  85   98-101   48
  174-179   98-101   86-  89 102-105   50
  177-182 102-105   90-  93 106-109   52
  180-184 106-109   94-  99 110-113   54
  182-186 110-113 100-104 114-117   56
  184-188 114-117 105-108 118-121   58
  185-189 118-121 109-113 122-125   60 
  180-184   91-  94   78-  81   94-  97   94 
  182-186   95-  98   82-  85   98-101   98
  184-188   99-102   86-  89 102-105 102  
  187-191  103-106   90-  94 106-110 106

Heren (E) Lengte 
in cm

(A) Borst- 
omvang

(C) Taille- 
maat

(D) Heup- 
omvang

(FC-maat) 
Bestelmaat

Neem een centimeterband en meet de omvang 
van uw hoofd direct boven de wenkbrauwen. 
Bestel uw hoofd-deksel overeenkomstig het  
meetresultaat. Mocht het door u gemeten aantal 
centimeters tussen twee maten liggen, bestelt u 
s.v.p. de grootste maat.

Hoofdomvang

Lengte broekband = riemmaat

Om de gewenste lengte van een riem te meten, 
meet u de broekband van een ‘goed passende’ 
pantalon. De lengte van de broekband geeft dan 
een van de vermelde maten van de riemen weer.

Riemlengte

De juiste maat van de handschoen meet u door een 
centimeterband niet te strak over de knokkels van uw hand, 
zonder de duim, te leggen. Overeenkomstig het meetresul-
taat in cm bepaalt u nu de maat van uw handschoen.

Handschoenmaten

17,5 19,0 20,5 22,0 23,0 24,0 26,0 27,0 28,0 
 6,5  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

Hand- 
omvang
Hand- 
schoen- 
maat

A

B

C

D

A

C

D

E
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Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Luxueus zacht:  
de chique loungewear-set  

van zeldzaam Sea Island-katoen.
Made in England door John Smedley –  

tricot van topkwaliteit sinds 1784.
Slechts 0,0004% van de wereldwijde katoenoogst is zo 

streelzacht en vederlicht: het kostbare Sea Island-katoen, dat in 
de 18e eeuw door Engelse zeevaarders op de West-Indische 
eilanden werd ontdekt, gedijt alleen in het tropische klimaat van 
Barbados. De vezels zijn tot 33% fijner en ongeveer 11% langer 
dan die van conventioneel langvezelig katoen. Om de natuur te 
beschermen, worden ze nog steeds met de hand geplukt, zonder 
chemische ontbladeringsmiddelen.
Aangenaam huidvriendelijk en met een chique glans.

Gebreid in een kwaliteit van 24 gauge, zijn de gelijkmatige 
steken ondanks hun fijnheid zeer slijtvast. De hoody zit bijzon-
der comfortabel dankzij naadloos in model gebreide schouders 
en boorden in ribbreisel aan de mouwen en onderlangs. Short 
met geribde tailleband en rijgkoord voor een individuele 
pasvorm.
Comfortabel, casual model. Lengte hoody in mt. 50: 67 cm. Binnenbe-
enlengte short: 17 cm. Kleur: olijf. 100% katoen. Machinewasbaar. 
Gemaakt in Groot-Brittannië.

•      John Smedley Sea Island-hoody     
€ 289,–

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 354-009-83
50 L 354-010-83
52 XL 354-011-83
54 XXL 354-012-83

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

•      John Smedley Sea Island-short     
€ 169,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 354-005-83
50 L 354-006-83
52 XL 354-007-83
54 XXL 354-008-83
  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Satorisan vilten pantoffels Uwabaki: 
www.fashion-classics.nl Zoeken op 
bestelnummer 351-384 of tel. nr. 
024-3 511 277.
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  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Elegante look  
voor de licht gewatteerde jas:  

klassiek blazermodel in  
stijlvolle kleurencombinatie.

Van de traditierijke outdoorspecialist  
Steinbock®, Tirol/Oostenrijk.

Met minder dan 300 g (in mt. 38) is deze ultra-
lichte gewatteerde jas de perfecte tussenjas. Maar 
dat niet alleen, hij is ook perfect voor alle 
gelegenheden.
Veel chiquer dan andere puur sportieve 
gewatteerde jassen.

De drieknoopsblazer met hoge, warme revers 
en zakken met knopen aan de voorzijde ziet er 
veel stijlvoller uit dan andere exemplaren in de 
sportieve outdoor-look. Ook de gedekte, klassieke 
kleuren (navy aan de buitenkant, beige aan de 
binnenkant) dragen bij aan de elegante uitstraling. 
Met omgeslagen mouwen ontstaat een interessante 
tweekleurige look.
Slank, flatteus silhouet ondanks horizontale 
stiksels.

Daarvoor zorgen de iets getailleerde belijning, 
de parallel toelopende deelnaden achter en de 
naden voor.
Een tijdloze allrounder, die altijd gedragen kan 
worden en snel een favoriet zal zijn.

De geslaagde combinatie van een gewatteerde 
jas en blazer maakt dit exemplaar zo veelzijdig en 
niet alleen passend bij casual vrijetijdsoutfits. Ook 
bij een elegante jurk, een blouse met kokerrok of 

bij een broekpak is deze 
blazer het ideale, licht 
verwarmende jasje.
Iets getailleerd model. 
Lengte in mt. 38: 62 cm. 
Kleur: navy (binnenin 
beige). Buitenkant en 
voering van 100% 
polyester. Machinewasbaar. 

•      Steinbock®  
gewatteerde blazer     
€ 219,–

FC
maat nr.
34 353-785-83
36 353-786-83
38 353-787-83
40 353-788-83
42 353-790-83
44 353-791-83
46 353-792-83

Shuron browline- 
zonnebril: www.fashion- 
classics.nl Zoeken op 
bestelnummer 350-919  
of tel. nr. 024-3 511 277.
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https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010808 

 

De snelste manier  
om te bestellen

Randwycksingel 20 (C03)
6229 EE Maastricht
www.fashion-classics.nl
service@proidee.nl
Telefoon: 085 - 5 362 089
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) 
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