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Nu nog warmer en behaaglijker: 
de originele mountain parka.
Van Holubar/Verenigde Staten, 
innovatieve outdoorkleding 
sinds 1947. Pagina 10.

De echte mode-klassieken. 

Nieuwste stand.

Puur understatement: 
gewatteerde 2-in-1 
donsjas van Duno, het 
Italiaanse merk voor 
klassiek-stijlvolle, 
innovatieve en functio-
nele outerwear.  
Pagina 13.

€ 3,–
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Vest met jakwol pagina 92.

Editie 174: de echte modeklassiekers.  
Nieuwste collectie.

Warme, weerbestendige kleding is momenteel overal te vinden. 
Maar tussen de maar even populaire, massaal geproduceerde 
trendmodellen blijven de echt stijlvolle exemplaren unieke uitzonderin-
gen. Men vindt ze nog maar sporadisch – de echte modeklassiekers 
voor het koude jaargetijde. Ze beschermen niet alleen effectief tegen 
vies weer, maar zien er daarbij ook uniek elegant uit. Fijne materialen, 
gedetailleerde verwerking, perfecte modellen en een moderne 
modieuze update maken ze tot echt populaire creaties.

Hier is onze nieuwste topcollectie: op deze 116 pagina’s en op 
www.fashion-classics.nl. En helemaal in de nieuwste stijl van de 
winter 2022.

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.

Overtuigende     feiten in plaats van een overschot.

Gratis retourneren.

3 jaar langetermijngarantie.
Zonder extra kosten.

Zie pagina  voor meer informatie 112.

QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

De snelste manier  
om te bestelen
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3Fashion Classics

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: ooit gemaakt van dikke, 
gevette schapenwol, tegenwoordig van 
zachte lamswol – en modern in een com-
fortabele ribbreiselstructuur, zwart/wit 
gemêleerd en met casual mouwomslag: 
de Tom Crean Antarctica-trui. Zeer mo-
dern, ook op het gebied van duurzaam-
heid: de modieuze retrosneakers van de 
Duitse nieuwkomer Genesis worden bij-
na volledig vervaardigd uit gerecyclede, 
milieuvriendelijke materialen. En het 
klassieke corduroy overhemd is nu 

gemaakt van eigentijdse jerseystof, net 
zo slijtvast en zacht als geweven cor-
duroy, maar comfortabel elastisch. De 
populaire klassieke jurk met overhemd-
kraag is veranderd in een geraffineer-
de winterfavoriet met zachte, warme, 
kreukvrije jersey van scheerwol. Zake-
lijk en warm als altijd, maar toch heerlijk 
comfortabel en stijlvol, dat is de zake-
lijke broek met magische tailleband van 
zacht, ademend Tencel™-flanel. En de 
doubleface-jas in een luxueuze mix van 
scheerwol en kasjmier biedt drie ver-
schillende stylingopties... 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 
Classics-maat in het leven geroepen. 
Wanneer u de juiste maat eenmaal 
hebt gevonden, dan hoeft u niet meer 

te zoeken. Meer informatie over de 
FC-maattabel  vindt u op pagina 114. 
Gunstig effect: de hoeveelheid terug-
gestuurde Fashion Classics-artikelen 
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).

Overtuigende     feiten in plaats van een overschot.
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Uniek: een chique doubleface-jas 
die ook nog 3 verschillende styling-

varianten mogelijk maakt.
In luxueuze mix van scheerwol en kasjmier.  

Van Schneiders, Salzburg – outdoorspecialist sinds 1946.

Een investering voor vele jaren: luxueus, comfortabel en 
bijzonder veelzijdig. Het korte hoekige model behoort 
tegenwoordig tot de toptrends. Van fijne en toch robuuste 
scheerwol met 10% kasjmier, waardoor de jas bijzonder zacht 
aanvoelt. Door de doubleface-verwerking en het cleane model 
met capuchon, aantrekkelijk doorlopende, blinde knoopslui-
ting en grote, opgestikte zakken is de jas bijzonder chic en 
casual tegelijkertijd, en oneindig te combineren – vooral met 
de bodywarmer die aan de capuchon is geknoopt:
Veganistisch micro-dons. Vederlicht, warm en waterafsto-
tend. Los ideaal als bodywarmer voor buiten.

Solo is de getailleerde bodywarmer het perfecte warme 
kledingstuk over truien of casual jurken. Het subtiel matglan-
zende materiaal ziet er in de lichte taupekleur zeer chic uit, 
ondersteund door de decoratieve strikbandjes voor het 

aanpassen van de kraag. Met 
praktische 2-wegrits voor.
De ene keer casual-elegant, 
dan weer chic of sportief: 
de jas past bij iedere look.

Met de bodywarmer 
past hij perfect bij jeans 
en sneakers. Zonder 
bodywarmer harmo-
nieert hij met een 
extravagante jurk in 
een chique look en 
afzonderlijk past de 
bodywarmer bij vele 
sportieve looks, zoals een 
legging met een coltrui of 
trui met capuchon.
Al meer dan 75 jaar staat 
het traditionele merk 
Schneiders voor de produc-
tie van eersteklas jassen en 
mantels.

Het familiebedrijf uit 
Oostenrijk kiest voor oude 
vertrouwde technieken, 
robuuste materialen en 

tijdloze, moderne designs en is 
intussen uitgegroeid tot een interna-
tionaal gevierd merk met cultstatus.

Jas: casual boxy model. Lengte in 
mt. 38: 75 cm. 90% scheerwol, 10% 
kasjmier. Bodywamer: aansluitend 
model. Lengte in mt 38: 62 cm. 
Bovenmateriaal: 60% polyester, 40% 
polyamide. Voering: 100% polyester. 
Kleur: gemêleerd beige/taupe. Stomerij.

•     Schneiders doubleface  
3-in-1-jas     € 699,–

FC
maat nr.

34 351-555-33
36 351-556-33
38 351-557-33
40 351-558-33
42 351-559-33
44 351-560-33
46 351-561-33

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

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Onmisbaar voor comfort deze winter:  
colshirt in prettige A-lijn en met warme fleece  

aan de binnenkant.
Ademend en sneldrogend. Kleurecht en vormvast.  

Van CARUBINA Collection.

CARUBINA Collection is de nieuwe collectie 
van het jonge merk Carubina Equestrian, dat in 2017 
werd gelanceerd. De gedeelde visie van de oprich-
ters en ontwerpers was het creëren van modieuze en 
functionele kleding, die het hoogst mogelijke 
draagcomfort biedt.
Perfect als warm ondershirt en als comfortabele 
vervanger van een trui.

Het ingetogen ontwerp en het ruimvallende, iets 
uitlopende model passen altijd en het verbazingwek-
kend hoge draagcomfort is een aanwinst in elke 
dagelijkse situatie. Op kantoor met een vest, een 
beetje eleganter met een blazer, onder een trui, om te 
wandelen met een functioneel jack of solo als een 
warme, comfortabele trui. Het shirt is een klassieke 
basic allrounder, die snel een onmisbare favoriet zal 
worden.
Zacht, huidvriendelijk, Italiaans materiaal met 
veel functionaliteit.

De stevige, niet te dunne stof met een geruwde 
binnenkant voelt aangenaam zacht aan op de huid. 
Het shirt is ademend, comfortabel elastisch, 
probleemloos in de wasmachine te wassen en 
snel weer droog. En het behoudt 
ook na ettelijke malen wassen 
zijn kleur en model.

Iets uitlopende A-lijn met 
zijsplitten. Lengte in 
mt. 36: 64 cm. 80% 
polyamide, 20% 
elastaan. Machine-
wasbaar.

•     CARUBINA 
Collection 
wintercol-
shirt     
€ 119,95

Luxe joggpants van 
kunstleer van specia-

list 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 
lederimitaties met een al te kunstma-
tige glans.
Faux cuir de luxe – van de 
specialist uit Frankrijk.

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 geperfectio-
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. 

Casual joggpants. Binnenbeenlengte in 
mt. 36: 68 cm. Kleur: taupe. 90% 
polyester, 10% elastaan. Machinewas-
baar.

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

FC
maat nr.

34 347-931-33
36 347-932-33
38 347-933-33
40 347-934-33
42 347-935-33
44 347-936-33

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

FC producenten-
maat maat zwart bruin zandkleur

34 XS 352-959-33 352-965-33 352-971-33
36 S 352-960-33 352-966-33 352-972-33
38 M 352-961-33 352-967-33 352-973-33
40 L 352-962-33 352-968-33 352-974-33
42 XL 352-963-33 352-969-33 352-975-33
44 XXL 352-964-33 352-970-33 352-976-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)
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Update voor schoenen  
met perforaties:  

dankzij de lodenmix niet  
langer voorbehouden aan 
zakelijke gelegenheden.

Handgemaakt in Italië van handschoenzacht, 
slijtvast kalfsleer.

Schoenen met perforaties zijn meestal volledig 
van leer gemaakt, waardoor ze de ideale aanvulling 
vormen op formele zakenkostuums. De zeldzame mix 
met warme, water- en vlekbestendige loden maakt 
deze schoen daarentegen tot een casual countryklas-
sieker die u steeds weer zult combineren: met 
rustieke jeans of een flanellen broek, bijvoorbeeld.
Profiteer van de aangename prijs van een kleine, 
efficiënte specialist.

Omdat wij rechtstreeks met de fabrikant samen-
werken, kunnen wij u deze schoenen, die in Italië met 
de hand worden gemaakt, tegen een gunstige prijs 
aanbieden.

Kleur: cognac/grijs-bruin. 
Bovenwerk: kalfsleer en textiel. 
Voering: kalfsleer. Binnenzool: 
textiel. Loopzool: EVA. 
Gemaakt in Italië.

•     Loden schoenen met 
perforaties     
€ 189,95

schoen-
maat nr.

41 353-343-33
42 353-344-33
43 353-345-33
44 353-346-33
45 353-347-33
46 353-348-33
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Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Het 3-delig pak viert zijn comeback in een chique crèmetint.  
Zo zacht, licht en aangenaam warm heeft u ze niet vaak gezien.

Soft Donegal combinatie van Carl Gross – herenconfectie op kleermakerswijze, sinds 1925.

De klassieke driedelige combinatie van colbert, 
gilet en broek komt nu in vele variaties terug. Met een 
gewicht van 320 g/m is de soepele Italiaanse stof een 
kwart lichter dan de gewoonlijk grove, zware, rustieke 
Donegal tweeds uit Ierland. De geraffineerde materia-
lenmix met zijn hoge aandeel warme wol (waarvan 
50% gerecycled) maakt uw pak zowel elegant als 
comfortabel.
De gemêleerde crèmetint is een van de trendkleu-
ren deze winter.

Deze past niet alleen perfect bij lichtblauwe en 
witte overhemden, maar harmonieert ook met 
roest en groen – de huidige kleuren van de 
breimode.
Elk deel kan ook afzonderlijk worden 
gecombineerd met uw bestaande 
garderobe.

Een colbert of gilet past zelfs bij uw 
favoriete jeans. Als u daarentegen het volledige 
driedelige pak draagt, fungeert het visgraatmo-
tief van het gilet als blikvanger (en voorkomt 
het de eenheids-look die vaak bij pakken 
wordt aangetroffen). 2-knoopscolbert met 
twee rugsplitten, twee klepzakken en 
vier binnenzakken (waarvan een met 
knoopsluiting). Gilet met hetzelfde materiaal 
aan de achterkant. Flatfrontbroek met 
twee achterzakken met knoopsluiting.

Eigentijds, slank model. Kleur: crème. Lengte in 
mt 50: 75 cm (colbert) en 64 cm (gilet). 
Binnenbeenlengte in mt. 50: 82 cm. 

Voetwijdte: 36 cm. 62% wol, 18% 
polyamide, 10% zijde, 8% 
polyester, 2% elastaan. 
Voering colbert: 
100% viscose. 
Stomerij.

•     Carl Gross Soft 
Donegal broek     
€ 119,95

FC
maat nr.

  25 351-313-33
  26 351-314-33
  27 351-315-33
  28 351-316-33
  29 351-317-33
  30 351-318-33

  48 351-319-33
  50 351-321-33
  52 351-322-33
  54 351-323-33
  56 351-324-33
  58 351-325-33
  60 351-326-33

  98 351-327-33
102 351-328-33
106 351-329-33

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

•     Carl Gross Soft 
Donegal gilet     
€ 109,95

FC
maat nr.

  25 351-330-33
  26 351-331-33
  27 351-332-33
  28 351-333-33
  29 351-334-33
  30 351-335-33

  48 351-336-33
  50 351-337-33
  52 351-339-33
  54 351-340-33
  56 351-341-33
  58 351-342-33
  60 351-343-33

  98 351-344-33
102 351-345-33
106 351-347-33

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

•     Carl Gross Soft 
Donegal colbert     
€ 249,–

FC
maat nr.

  25 351-295-33
  26 351-297-33
  27 351-298-33
  28 351-299-33
  29 351-300-33
  30 351-301-33

  48 351-302-33
  50 351-303-33
  52 351-305-33
  54 351-306-33
  56 351-307-33
  58 351-308-33
  60 351-309-33

  98 351-310-33
102 351-311-33
106 351-312-33

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Stijlvol design.  
Elegante, cleane look.  

Voering van zacht lamsvacht. 
Zeldzaam hoogwaardige  

verwerking.
Premium wintersneakers met feelgoodgarantie.  

Van Chaaya, Oostenrijk.

Het nog vrij jonge bedrijf Chaaya, opgericht in 
2015, is gespecialiseerd in laarzen en sneakers – met 
onmiskenbare basisdetails, een modieuze uitstraling 
en fantastisch zacht draagcomfort. Dit sneakermodel 
van fijn genappeerd rundleer en met een licht warme, 
behaaglijke voering van lamsvacht is net zo comfor-
tabel als een pantoffel. De eenvoudige schoen oogt 
bijzonder stijlvol en past hij perfect bij zowel 
sportieve als nonchalante looks. Het is zeldzaam om 
zo’n stijlvolle basic sneaker te vinden, vooral voor 
koude dagen.
‘Quality first’ is het motto van het merk.

De zool is niet gewoon gevulkaniseerd, maar 
duurzaam met de hand aan het bovenleer genaaid – 
zoals dat meestal alleen bij hoogwaardige business-
schoenen het geval is. Dankzij de schokabsorberende, 
doorgestikte flex-tussenzool veert u zacht bij elke 
stap. Het leder komt uit Europa en is plantaardig 
gelooid zonder chemicaliën.
De ingesnoerde tong, die slechts half zichtbaar is, 
is een blikvanger en een opvallend detail van veel 
collectiemodellen.

Het driehoekige zoolprofiel symboliseert de 
Oostenrijkse bergwereld, geheel in lijn met de 
oorsprong van het merk. Het merk ontleent zijn naam 
aan het Maledivische eiland Chaaya, dat vanuit de 
lucht gezien de vorm van een laars heeft.

Bovenwerk: rundleer. Voering: Europees lamsvacht. 
Anatomisch gevormd, uitneembaar leren voetbed. 
Antislipzool met profiel: TPU, 3 cm hoog.

•     Chaaya sneakers van lamsvacht     € 269,–

schoen-
maat beige taupe

36 347-509-33 347-646-33
37 347-640-33 347-647-33
38 347-642-33 347-648-33
39 347-643-33 347-649-33
40 347-644-33 347-650-33
41 347-645-33 347-651-33

Italiaanse woltraditie sinds 1876:  
kasjmiersjaal van superfijne jersey.

Van Pin 1876 by Botto Giuseppe.

Slechts weinig specialisten kunnen kasjmier zo fijn uitspinnen. En in 
plaats van klassiek gebreid, is het luxegaren hier geweven. Wanneer men de 
sjaal tegen het licht houdt, dan ziet men hoe doorschijnend de fijne jersey is, 
en daarnaast is het heerlijk zacht, zeer elastisch en opmerkelijk stevig.
Superlicht en warm.

Ondanks het royale formaat is de sjaal een echt lichtgewicht. Het zacht 
geborstelde oppervlak en de uitgerafelde franje aan de smalle kanten geeft 
het luxueuze accessoire een casual accent.
Traditie gecombineerd met de nieuwste trends.

In 1876 begon Giuseppe Botto Poala (door zijn familie liefdevol Pin 
genoemd) in de textielregio Biella een wolspinnerij. Vandaag de dag 
produceert het Italiaanse familiebedrijf de fijnste stoffen voor beroemde 
ontwerpers en couturiers – en het eigen modemerk Pin 1876.

100% kasjmier. Afmeting: 170 x 85 cm. Kleur: antraciet gemêleerd. Stomerij. 
Gemaakt in Italië.

•     Pin 1876 kasjmiersjaal     € 269,–
nr. 337-033-33

NL_38_17.08_FC_W22_008-009.indd   1 18.08.22   15:51
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Nog zachter dan babyalpaca:  
gekaarde babyalpaca.

Geribd vest in modern colourblock-design.  
Made in Peru door Clark Ross.

Babyalpaca is een van de meest 
kostbare vezels ter wereld. Toch 
wordt het zelden gekaard: dit proces 
is tijdrovend, duur en vereist veel 
ervaring. De alpacawol wordt eerst 
met de hand uit elkaar geplukt om de 
vezel losser te maken. Vervolgens 
kamt de kaardmachine de vezels en 
lijnt ze evenwijdig aan elkaar uit. De 
inspanning is de moeite waard, want 
het ervan gesponnen garen is veel 
volumineuzer en slijtvaster dan 
gebruikelijk.
Resistent tegen schuren en pilling.

Hoewel uw vest beduidend 
lichter is dan de meeste van zijn 
soortgenoten, houdt het zijn vorm 
perfect vast dankzij de natuurlijke 

elasticiteit van de vezels en het 
comfortabele ribbreisel.

Modieus, hoekig model met 2 opgestikte 
zakken. Lengte in mt. 38: 58 cm. Kleur: 
lichtblauw/grijs/bruin. 100% alpaca. 
Handwas. Gemaakt in Peru.

•     Colourblock-cardigan  
van alpaca     € 299,–

De look van een klassieke broek  
van kostuumstof.  

Maar veel ongecompliceerder  
dan ‘Blended Wool’.

Zacht en kriebelvrij. Comfortabel elastisch.  
Slijtvast en machinewasbaar.

Wollige kostuum-
stof-look. Subtiele kleuren. 
Nette persplooien: optisch een 
elegante businessbroek, maar 
comfortabel als homewear. En in 
tegenstelling tot zuivere wol 
zacht, kriebelvrij en onge-
voelig.
Kreukt niet, blijft mooi in 
model en er vormen zich geen 
lelijke pilling-knoopjes.

Of u nu een lange vergade-
ring hebt of een lange vlucht – u 

ziet er altijd verzorgd uit. En in plaats van dat hij naar de dure stome-
rij gebracht moet worden, kunt u deze broek gewoon wassen in de 
wasmachine.
Perfecte, modieuze pasvorm.

Ontwerpster Catrin Leiber is met de experts van de broeken-
specialist Schera net zo lang bezig geweest om de snit van haar 
Seductive-collectie te verbeteren, totdat hij echt perfect was. 
Intussen is het broekenmerk een van de meest gewilde op de 

markt – maar alleen te verkrijgen in geselec-
teerde winkels. Twee franse zijzakken. Twee 
achterzakken met paspel en knoopsluiting. 
Een kleine sier-muntzak.

Smal flat-frontmodel. Binnenbeenlengte in 
mt. 36: 72 cm, voetwijdte: 32 cm. Kleur: 
donkergrijs. 62% polyester, 26% viscose,  
9% wol, 3% elastaan. Machinewasbaar.

•     Seductive businessbroek  
‘Blended Wool’      
€ 199,95

FC
maat nr.

34 346-431-33
36 346-432-33
38 346-433-33
40 346-434-33
42 346-435-33
44 346-436-33

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

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 352-937-33
38 M 352-938-33
40 L 352-939-33
42 XL 353-020-33
44 XXL 353-021-33
46 3XL 353-022-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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De exclusieve luxe  
van puur kameelhaar.

Heerlijk zacht en warm en in de natuurlijke kleur.

Voorzichtig uitgekamd uit het fijne onderhaar van jonge 
dieren is kameelhaar exclusief en kostbaar. Meestal wordt dit 
vermengd met andere vezels. Bij deze muts kunt u van de pure 
kwaliteit genieten.
Al bij de eerste aanraking voelt u hoe bijzonder het 
materiaal is.

Kameelhaar is glad en zacht, voelt volumineus aan en is 
ondanks zijn chique uitstraling zeer 

robuust. De karakteris-
tieke kleurtint is 
natuurlijk en niet 
gekleurd. Het gepaten-
teerd rond verwerkte 
patroon zit perfect om 
uw hoofd. De brede 
omslag is heerlijk 
warm voor uw oren als 
er een koude wind 
waait.

Passend voor alle maten. 
Kleur: camel. 100% 
kameelhaar. Handwas.

•     Fisherman-muts 
van kameelhaar     
nr. 326-336-33     
€ 89,95

Nu nog warmer en behaaglijker:  
de originele mountain parka.

Van Holubar/Verenigde Staten, innovatieve outdoorkleding sinds 1947.

Roy en Alice Holubar uit Boulder, 
Colorado, waren liefhebbers van het 
buitenleven en werden met hun bedrijf 
vanaf 1947 beschouwd als pioniers van 
innovatieve outerwear in de Verenigde 
Staten.
Sinds de jaren 50 heeft Holubar de 
mountain parka voortdurend verbe-
terd.

Met zijn nieuwe gelamineerde 
katoenen stof was het origineel al 
aangenaam licht, maar toch slijtvast, en 
tegelijkertijd minder ritselend en 
glanzend dan de functionele stoffen van 
zuiver synthetisch materiaal die toen 
gangbaar waren. Tegenwoordig laten de 
nieuwste moderniseringen echter zien dat 
zelfs een eeuwige klassieker nog verder 
kan worden geoptimaliseerd:
Eerste update: warme donzen vulling. 

Tweede update: afknoopbare teddy-
kraag.

Het Duitse bedrijf Steiff Schulte, al 
meer dan 100 jaar fabrikant van hoog-
waardige pluche stoffen voor wereldwijd 
gewilde teddyberen, geeft u extra warmte 
met de kraag van zacht imitatiebont. 
Rijgkoord in de taille aan de binnenzijde 
voor een optimale pasvorm. Capuchon 
met drukknopen en verstelbaar rijgkoord. 
Vier opgestikte klepzakken met klitten-
bandsluiting voor, een grote, verticale 
zak met ritssluiting achter, binnenzak.

Comfortabel, recht model. Lengte in mt. 50: 
76 cm. Buitenkant: 90% katoen, 10% 
polyurethaan. Voering: 100% polyester. 
Kraag: 41% katoen, 39% alpaca, 20% 
mohair. Vulling van 90% eendendons, 
10% veren. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (donzen vulling en 

leren details). 
Machinewasbaar.

•     Holubar 
mountain 
parka     
€ 699,–

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

FC producenten-
maat maat oranje navy

48 M 352-507-33 352-582-33
50 L 352-508-33 352-584-33
52 XL 352-509-33 352-585-33
54 XXL 352-580-33 352-586-33
56 3XL 352-581-33 352-587-33

VOORPAGINA-AANBOD
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De jeans voor de winter:  
warmer uitgevoerd, maar desondanks  

ongelooflijk licht.
Met Thermolite® hebt u het niet zo snel koud.  

En uw huid blijft steeds aangenaam droog.

Thermobroeken zijn ideaal voor in 
het koude jaargetijde. Meestal zijn ze 
echter dik gevoerd, volumineus en 
zwaar. Deze jeans daarentegen is 
(minstens) net zo warm, maar heeft een 
ongelooflijk licht draagcomfort.
Het geheim: holle-vezeltechnologie – 
afgekeken van de vacht van ijsberen.

De zachte achterkant van het 
weefsel bestaat uit microfijne holle 
vezels (Thermolite®). Ze sluiten, net als 
de haartjes van de vacht van ijsberen, 
de lucht in – en isoleren zo de 
lichaamseigen warmte. Eventuele 
vochtigheid wordt aan het oppervlak 
van de stof afgegeven, waar het snel 
verdampt. Zo wordt u steeds omgeven 
door een aangenaam droog klimaat – 
bij snijdende kou, maar ook bij 
inspanning en in erg warme vertrekken.
Optisch niet van normale jeans te 
onderscheiden.

Holle vezel en denim zijn tot één 
enkele laag verwerkt. Daardoor is deze 
warme broek dunner dan gebruikelijk 
en is de stof heel stevig – en blijft de 
broek mooi in model. Dankzij de 
highstretch-kwaliteit is de broek heel 
comfortabel, ondanks de thermo-uit-
voering.

Klassiek 5-pocketsmodel met extra 
gsm-zak in de rechter steekzak. Rechte 
pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 50: 
84 cm. Voetwijdte: 38 cm. Buitenkant: 
89% katoen, 3% elastaan, 8% elasto-
multiester. Voering: 100% polyester. 
Machinewasbaar.

•     Five-pockets- 
thermojeans      
€ 129,95

FC
maat nr.

  25 351-663-33
  26 351-664-33
  27 351-665-33
  28 351-666-33
  29 351-667-33
  30 351-669-33

  48 351-670-33
  50 351-671-33
  52 351-672-33
  54 351-673-33
  56 351-674-33
  58 351-675-33
  60 351-677-33

  98 351-678-33
102 351-679-33
106 351-680-33

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

Antarctica-trui van een Ierse held.
Gemaakt van voortreffelijke lamswol om de huid een plezier te doen. 

Made in Ireland door Carbery.

Op oude foto’s uit het begin van de vorige eeuw is hij nog te zien: de held 
van Antarctica, Thomas Crean (1877-1938), pijprokend, met zijn typische 
coltrui aan. In die tijd was deze gemaakt van dikke, gevette schapenwol – 
warm, water- en vuilafstotend, maar ook zwaar, stijf en kriebelig. Vandaag de 
dag wordt deze rustieke klassieker opnieuw gebreid, maar dan van lichtere, 
volumineus zachte lamswol. Hierdoor krijgt hij een volle touch, is hij net zo 
warm en blijft het robuuste, kenmerkende karakter behouden. Omdat de 
wolharen nooit zijn geknipt, zijn hun uiteinden nog rond en voelen ze 
bijzonder zacht aan tegen uw huid.
Geautoriseerd door de kleinzoon van Thomas Crean.

Trouw aan het origineel wordt de trui van Carbery nog steeds 
gemaakt op traditionele handbreimachines in Clonakilty, Ierland. De 
comfortabele ribbreiselstructuur, de zwart/wit gemêleerde tint en de 
casual mouwomslag zijn ook 
vandaag de dag weer modieus.

Recht model. Kleur: zwart/wit 
gemêleerd. Lengte in mt. 50: 
70 cm. 100% wol. Machinewas-
baar. Gemaakt in Ierland.

•     Tom Crean Antarctica-trui      
€ 149,95   FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 

pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 353-035-33
50 L 353-036-33
52 XL 353-037-33
54 XXL 353-038-33
56 3XL 353-039-33
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Trendy stoer –  
maar verrassend licht.  

En in stijlvol,  
bijzonder design.

Comfortlaarzen van Pànchic, Italy.

Ondanks de modieuze, dikke profielzool 
zien deze laarzen er zeer elegant uit en u kunt 
niet zien hoe verbazingwekkend licht ze zijn.
Ze wegen slechts 270 gram (in mt. 37) en 
voelen als pantoffels.

De opvallende, zeer lichte antislipzool is 
gemaakt van elastisch EVA. Het zorgt voor 
zacht gedempt, vermoeidheidsvrij lopen. En 
de zool is hoogwaardig gestikt in plaats van 
gewoon gelijmd, wat de laarzen veel 
duurzamer maakt. Het gestikte nylon 
ondersteunt de lichtheid, terwijl de suède 
details het sportieve materiaal een hoogwaar-
dige, stijlvolle uitstraling geven.
Praktisch en slim ontworpen: de elastische 
bandjes in glanzende lak-look.

Geen lastige veters, maar gewoon 
aantrekken en u goed voelen. De geïnte-
greerde veters zorgen voor gemakkelijk 
aan- en uittrekken en passen zich perfect aan 
de individuele voetvorm aan.
Het in 2010 opgerichte merk Pànchic 
produceert eigentijdse stijlen in de traditie 
van het Italiaanse vakmanschap – en is bij 
ons moeilijk te vinden.

Met hun stijlvolle Italiaanse ontwerp 
passen deze laarzen ook perfect bij vrouwe-
lijke gebreide jurken, leren rokken en 
coltruien, speelse midi-jurken, etc.

Schachthoogte: 16 cm. Hakhoogte: 2,7 cm. 
Kleur: navy. Bovenwerk: nylon en suèdeleer. 
Leer/textiel. Voering: textiel. Uitneembare, 
antibacteriële binnenzool van microvezel. 
Loopzool: EVA. Gemaakt in Italië.

•     Pànchic 
comfortlaarzen     
€ 199,95

schoen-
maat nr.

36 352-423-33
37 352-424-33
38 352-425-33
39 352-426-33
40 352-427-33
41 352-428-33

Superzacht en warm: shirt van katoen en 
kasjmier met hoge hals.

Perfect als lichte trui en als behaaglijk ondershirt.

Een gebreid katoenen shirt 
met lange mouwen dat 
kasjmier bevat is een zeld-
zaamheid. Maar het is juist 
deze combinatie van materia-
len die dit shirt zo heerlijk 
zacht op de blote huid 
maakt – en zo veelzijdig: solo 
is het een aangenaam lichte en 
fijne trui met hoge hals, die 
ook perfect past onder blazers. 
En als ondershirt is het veel 
zachter en warmer dan conven-
tionele shirts van zuiver 
katoen. De kleine opstaande 
kraag verwarmt ook lichtjes de 
nek.
Comfortabel en elastisch – 
met zijsplitten en 4% 
elastaan.

Het shirt is zeer comforta-
bel, geeft veel bewegings-
vrijheid en knelt niet. Boven-
dien is het kreukarm, vormvast 
en kan het probleemloos in de 
wasmachine worden gewassen. 
Het perfecte basic shirt voor 
het koelere jaargetijde dat u 

niet zult willen missen.

Iets getailleerd model. 
Lengte in mt. 38: 65 cm. 
80% katoen, 16% 
kasjmier, 4% elastaan. 
Machinewasbaar. 
Gemaakt in Portugal.

•     Shirt van katoen/
kasjmier met 
hoge hals     
€ 89,95

FC
maat navy denim

36 352-907-33 352-919-33
38 352-908-33 352-920-33
40 352-909-33 352-921-33
42 352-910-33 352-922-33
44 352-911-33 352-923-33
46 352-912-33 352-924-33

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

Vrijwel geen enkele jeans benadrukt         uw billen mooier  
dan deze ‘Bottom up’ van Liu Jo         Jeans, Italië.

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 comfor-
tabel 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 

FC producenten-
maat maat nr.

34/36 27/30 330-714-33
36 28/30 330-715-33
38 29/30 330-716-33
38/40 30/30 330-717-33
40 31/30 330-718-33
40/42 32/30 330-719-33
42 33/30 330-721-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Puur understatement: gewatteerde donsjas van Duno, 
het Italiaanse merk voor klassiek-stijlvolle,  

innovatieve en functionele outerwear.
Cleane, elegante look met aantrekkelijke 2-in-1 draagmogelijkheid.

Het windwerende en waterafstotende 
hightechmateriaal van wol en technisch satijn 
met viscose ziet er door de matte glans veel 
chiquer uit dan de sterk glanzende, gladde, 
zuiver synthetische materialen van vele 
andere gewatteerde donsjassen. Ook de touch 
is bijzonder luxueus, zacht en stevig.
De hoogwaardige vulling van 90% dons en 
10% veren is door een separate hoes in 
afzonderlijke vakken optimaal en dicht 
verdeeld.

Hij blijft dus waar hij moet zijn en zorgt 
voor een gelijkmatige, behaaglijke verdeling 
van de warmte.
Met afknoopbare mouwen: ook als jas met 
korte mouwen te dragen.

Op zonnige 
dagen is dit 
comfortabeler, 
luchtiger en ook 
een visueel 
hoogtepunt. Bij de 
meeste jassen met 
deze functie is de 
hele mouw te 
verwijderen; bij 
deze jas alleen het 
onderste deel, dus 
schouders en 
bovenarmen 
worden nog 

aangenaam warm gehouden.
Royale kraag – omhoog omgeslagen dient 
hij als bescherming tegen de wind, zodat 
een sjaal overbodig is.

Hij is iets breder dan normaal, ziet er 
naar beneden omgeslagen vrouwelijk 
en elegant uit en als u hem omhoog 
omslaat is hij een zeer goede 
nekbeschermer bij winderig weer.
Elegante combinatie: goudkleu-
rige details bij een stijlvolle 
blauwe tint.

Typisch Italiaanse look – 
chic en clean, en precies het 
juiste contrast met de 
sportieve uitstraling van een 
donsjack.
Altijd goed gekleed – op 
weg naar kantoor, voor 
lichte outdooractiviteiten, 
voor een stadswandeling 
of elegant in de avond.

Het rechte, hoekige, 
korte model zorgt extra 
voor een eigentijdse, 
moderne look.

Recht, kort model. 
2-wegritssluiting. Twee 
ritszakken. Lengte in 
mt. 36: 60,5 cm. Materiaal: 
42% wol, 40% viscose, 18% 

polyester. Vulling: 
90% eendendons, 
10% veren. Voering: 100% 
polyester. Kleur: blauw. Bevat 
niet uit textiel bestaande delen 
van dierlijke oorsprong. 
Stomerij. 

•     Duno chique gewatteer-
de 2-in-1 jas     € 539,–

FC producenten-
maat maat nr.

36 42 352-266-33
38 44 352-267-33
40 46 352-268-33
42 48 352-269-33
44 50 352-270-33

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

Vrijwel geen enkele jeans benadrukt         uw billen mooier 
dan deze ‘Bottom up’ van Liu Jo         Jeans, Italië.

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     
€ 159,95

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Eindelijk een echt kleurbestendige jeans.
Zwart blijft zwart. Na iedere wasbeurt.

De meeste zwarte katoenen broeken 
worden vaak al na een paar wasbeurten 
grijs. Deze jeans van nieuw ‘Perma 
Black’-denim niet. Het volle diepzwart 
ontstaat door een speciale carbonkleuring 
en een bijzondere veredeling
Comfortabel, onderhoudsarm en 
robuust. Vormvast en kreukarm.

Door het aandeel elastaan verdwijnen 
eventuele zitplooien snel 

uit uw nieuwe 

broek. Beweegt aangenaam mee. En 
past steeds perfect. Na het wassen 
kunt u de broek zonder problemen in 
een licht programma in de droger drogen 
en aansluitend even gladmaken met de 
handen. U hoeft deze broek niet te 
strijken.

Klassiek 5-pocketsmodel met normale 
taillehoogte en rechte pijpen. Kleur: 
diepzwart. Binnenbeenlengte in mt. 50: 
82 cm. Voetwijdte: 40 cm. 98% katoen, 2% 
elastaan. Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong. Machine-
wasbaar. Geschikt voor de droger. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Perma Black-jeans      
€ 99,95

FC
maat nr.

  25 341-950-33
  26 341-951-33
  27 341-952-33
  28 341-953-33
  29 341-954-33
  30 341-955-33

  48 341-956-33
  50 341-957-33
  52 341-959-33
  54 341-960-33
  56 341-961-33
  58 341-962-33
  60 341-963-33

  98 341-964-33
102 341-965-33
106 341-967-33

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

Veel soepeler (en tegelijkertijd duurzamer)  
dan traditionele stoffen caps.
De baseballcap van kreukelzacht lamsvelours.  

Van de Deense hoedenspecialist MJM, sinds 1829.

Deze bijzondere baseballcap voelt 
fluweelzacht aan en is aangenaam 
ademend. In tegenstelling tot conventio-

nele sportcaps is 

hij niet van stof, maar van dun, kreu-
kelzacht lamsvelours gemaakt. Dit maakt 
hem niet alleen gladder, maar ook veel 
robuuster, duurzamer en aangenaam 
windafstotend.
Kan probleemloos in de zak worden 
gepropt, zonder te kreuken.

Om je cap aangenaam licht en 
ademend te houden, is hij bewust zonder 
voering gemaakt. De anders storende 

binnennaden zijn zorgvuldig 
omzoomd met smalle katoenen 

stroken.

Klassieke constructie met 6 panelen met 
gesp voor individuele aanpassing van de 
maat. Kleur: donkergroen. Lamsvelours 
leer.

•     MJM suède baseballcap     
€ 119,95

hoofd-
omvang producenten-
in cm maat nr.

56 S 349-758-33
58 M 349-759-33
60 L 349-810-33
62 XL 349-811-33
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Exclusief: leren sneakers met de knowhow  
van acht generaties schoenmakers.

Rondom doorgestikt, van chroomvrij, waterafstotend kalfssuède.  
Van Franz Gustav/Duitsland.

Christoph Renner uit het Württembergse Neudenau is afkoms-
tig van een oude schoenmakersfamilie. Sinds het midden van de 
18e eeuw hebben zijn voorvaders zeer hoogwaardige, rondom 
doorgestikte schoenen vervaardigd. Deze knowhow hebben ze van 
generatie op generatie doorgegeven.
Over alle details van deze chique sneakers is goed nagedacht, 
zowel wat betreft materiaal als verwerking.

Met een speciale 
naaitechniek worden 

de tussenzool, het 
chroomvrij 

gelooide voeringleer en het waterafstotende suèdeleer gecombi-
neerd met verstevigingen van gewaxt nubuck. Deze methode is 
uniek voor Europa en zorgt voor een zeer flexibele maar toch 
stevige constructie.
De Hovercraft-zool vangt elke schok heel comfortabel op.

Op het buisvormige antislipprofiel van rubber kunt u lang 
lopen zonder vermoeid te raken – bijna alsof u loopt op luchtkus-
sentjes.

De schoen valt iets groter uit. Bestel de 
schoen daarom in een kleinere maat, wanneer 
uw maat tussen twee maten ligt. Kleur: zwart. 
Bovenwerk, voering en binnenzool: leer. 
Loopzool: rubber.

•     Franz Gustav kalfsleren sneakers     
€ 199,95

schoen-
maat nr.

41 352-359-33
42 352-360-33
43 352-361-33
44 352-362-33
45 352-363-33
46 352-364-33

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

De comeback van een klassieker: nooit eerder was het overhemdjasje in 
houthakkersstijl zo modieus, zo zacht en zo warm.

Van het Amerikaanse cultmerk Schott NYC.

Canadese bos- en landarbeiders maakten hem meer dan 
100 jaar geleden beroemd: de donzig warme flanellen jas in 
houthakkersstijl. Deze modeklassieker heeft zijn noncha-
lante, stoere aantrekkingskracht niet verloren. Hij is nu 
echter comfortabeler te dragen dan ooit tevoren.
Eleganter en warmer dankzij het wollen flanel. Zacht en 
soepel dankzij de teddyfleece-voering.

In tegenstelling tot ongevoerde overhemdjassen van 
katoenflanel is dit model zelfs op de koudste dagen van het 
jaar behaaglijk, dankzij het wolgehalte en de heerlijk zachte 
teddyfleece-voering. En dus zelfs een volwaardige vervan-
ger van de jas.
Schott NYC is het traditionele Amerikaanse merk voor 
functionele jassen.

De outdoorspecialist uit 1913 kleedde de filmrebellen 
van de jaren 50 en 60, heeft een trouwe schare fans onder 
de Hollywoodsterren van nu en is regelmatig te zien in 
alle belangrijke modetijdschriften. Met klepzakken met 
knoopsluiting, strookzakken met klittenbandsluiting en 
1-knoopsmanchetten.

Comfortabel, recht model. Lengte in mt. 50: 
70 cm. Geruit shirt van 60% polyester, 40% 
wol. Uni shirt van 50% polyester, 50% 
wol. Teddy-voering van 100% 
polyester. Stomerij.

•     Schott NYC 
overhemdjasje 
in houthak-
kersstijl     
€ 199,95

FC producenten- rood/zwart
maat maat geruit navy

48 M 351-442-33 351-447-33
50 L 351-443-33 351-448-33
52 XL 351-444-33 351-449-33
54 XXL 351-445-33 351-450-33
56 3XL 351-446-33 351-451-33
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De klassieke overhemdblouse in  
hedendaagse look: moderner en stijlvoller,  

maar net zo correct en chic.
Van Silk Sisters, München.

Verfrissend anders, maar toch ook geschikt wanneer een klassieke 
overhemdblouse op zijn plaats is. Overhemdstijl op een nieuwe, puris-
tisch-moderne manier.
Opstaand kraagje, lange manchetten, elegante ruches, blinde 
knoopsluiting en iets vlotter in de wijdte.

Onder truien en moderne gilets past de minimalistische opstaande 
kraag perfect. De kraag ‘stoort’ niet, is niet overheersend en moderniseert 
stijlvol de oorspronkelijk ietwat conservatieve blouse-look. De snit is niet 
meer zo nauwsluitend, maar zeer licht, flatteus, getailleerd – subtiel 
benadrukt door de blinde knoopsluiting. De blouse krijgt zijn elegante 
touch door de kleine ruches en de lange 1-knoopsmanchetten. Of u deze 
blouse nu ergens onder draagt of solo, hij zorgt altijd voor een smaak-
volle, eigentijdse en elegante look.
Silk Sisters staat voor duurzaam geproduceerde luxekwaliteit voor 
vriendelijke prijzen.

Het merk uit München distantieert zich van de kortstondige fast 
fashion en beweert dat ene, echt perfecte item te bieden. Tijdloze 
klassiekers, maar aangepast aan de hedendaagse mode en gemaakt met 
veel hart en ziel. Door vrouwen en voor vrouwen. Gespecialiseerd in 
blouses, shirts en jurken, ligt de nadruk op natuurlijke materialen, zoals 
bij deze blouse, die gemaakt is van puur biologisch katoen (OE-
KO-TEX® Standard 100) met een vleugje elastaan voor meer bewegings-
comfort. Een verfproces van hoge kwaliteit zorgt voor een lange frisheid 
van de kleur.

Iets getailleerd model. Lengte in mt. 38: 65 cm. 96% katoen, 4% elastaan. 
Machinewasbaar.

•     Silk Sisters overhemdblouse     € 149,95

FC producenten-
maat maat wit khaki

36 S 347-067-33 347-074-33
38 M 347-068-33 347-075-33
40 L 347-069-33 347-076-33
42 XL 347-071-33 347-077-33
44 XXL 347-072-33 347-078-33
46 3XL 347-073-33 347-079-33

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

Chaaya sneakers 
van lamsvacht 
pagina 8.
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Volumineuze look, trendy lengte  
en een gewicht van maar 550 gram.

Het vest van ultralicht bouclégaren.

Vesten met een dergelijke trendy stoere look zijn meestal 
vrij zwaar en worden na verloop van tijd langer. Dit exem-
plaar is gemaakt van ultralicht garen, maar weegt slechts ca. 
550 g (in mt. 36/38) en blijft mooi in model. De mix van 
hightech-vezels, mohair en wol is aangenaam zacht en 
kriebelvrij, en tegelijkertijd stevig, vormvast en zelfs 
machinewasbaar.
Bouclénoppen zorgen voor een interessante structuur en 
een royaal volume.

Het soepele model en de flatteuze sjaalkraag zorgen voor 
een elegant accent. Praktisch: de beide opgestikte zakken.

Casual recht model. Lengte in mt. 36/38: 83 cm. Kleur: olijf. 53% 
acryl, 25% mohair, 12% polyester, 10% wol. Machinewasbaar. 
Gemaakt in Italië.

•     Licht bouclévest     € 199,–

FC producenten-
maat maat nr.

34 S 325-822-33
36/38 M 325-823-33
40/42 L 325-824-33
44 XL 325-825-33

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

Thermobroek in modieus jogging-
broekmodel: aangenaam warm en 

heerlijk comfortabel.
Perfecte snit van de Duitse specialist in damesbroeken:  

Stehmann, sinds 1971.

Er zijn veel casual, verzorgde joggingbroeken met rijgkoord en 
comfortabele boordjes. Zeldzaam en ongewoon zijn echter de varian-
ten die geschikt zijn voor de winter en die ook aangenaam warm 
zijn. Maar ze bestaan wel – in een modern, casual, cropped model 
met steekzakken – en van soepele, warme thermojersey waarvan 
men niet denkt dat er zachte fleece aan de binnenzijde zit.
Een casual, alledaagse verzorgde look voor koude dagen.

Zonder knoop, rijgkoord of 
ritssluiting – alleen met een 
brede elastische band om zo 
aan te schieten. Zo zit de broek 
heerlijk comfortabel op het 
lichaam als een legging – en 
niets tekent af of drukt 
onaangenaam. Deze moderne 
winterjoggingbroek van 
broekenspecialist Stehmann is 
gemaakt met de gebruikelijke 
perfecte pasvorm. De elasti-
sche boord onder aan de pijpen 
is karakteristiek voor het 
modieuze joggingbroekmodel 
en biedt extra bescherming 
tegen kou.

Casual joggingbroekmodel. 
Binnenbeenlengte in mt. 36: 
72 cm. Voetwijdte: 28 cm. 
85% polyamide, 15% 
elastaan. Machinewasbaar.

•     Stehmann verzorgde 
thermo-joggingbroek     
€ 99,95

FC
maat zwart grijs-groen

34 351-746-33 351-588-33
36 351-747-33 351-589-33
38 351-748-33 351-740-33
40 351-749-33 351-741-33
42 351-750-33 351-743-33
44 351-751-33 351-744-33
46 351-752-33 351-745-33

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

Sjaals met Schotse  
ruiten ziet men overal.  
Geregistreerde tartans  

zijn daarentegen erg uniek.
Originele tartansjaals met Steward dessin en 

van zuivere lamswol. Made in Scotland door Lochcarron.

Geen betekenisloos fantasieruitdessin en geen goedkope 
imitatie. Dit is een traditionele, originele tartan uit Schotland. 
Oorspronkelijk ontworpen voor Lord Thompson of Fleet en 
in 1958 door Lord Lyon geregistreerd. 
Hij is geweven door een van de 
oudste traditionele Schotse 
merken. Lochcarron of 
Scotland (opgericht in 
1892) bewaart in zijn 
archief een schat van 
ca. 500 geregistreerde 
originele tartans.
Licht, zacht en warm.

Veel wollen sjaals 
kunnen vervelend kriebelen, 
maar dit exemplaar is 
aangenaam glad en zacht 
voor de huid. De kleuren-
combinatie van wit, rood, 
groen, geel, blauw en zwart 
ziet er eleganter uit dan de 
vaak stoere rode en 
groene Schotse ruiten – 
en harmonieert mooi met 
veel jassen en mantels.

Afmeting 159 x 25 cm. 
Kleur: wit/rood/groen/
geel/blauw/zwart. 100% 
scheerwol. Stomerij. Gemaakt in 
Schotland.

•     Lochcarron tartansjaal Steward Dress      
nr. 347-785-33     € 29,95
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Sjaal en muts van fijn kameelhaar.
Heerlijk zacht en warm. Ook heel geschikt voor de gevoelige huid.

Al bij de eerste aanraking van dit materiaal zult u merken hoe bijzonder dit haar 
is. Het voelt zacht en fijn aan, maar is ondanks zijn chique karakter zeer robuust. 
Daarbij past het goed bij tweed, cord en leer.

Muts: de muts met fijn structuur heeft een warme, 
onzichtbare oorbescherming die uitgeklapt kan worden en extra 
warm is gevoerd. Uitstekend vakmanschap en pasvorm.

Buitenkant van 100% kameelhaar. Voering van 100% viscose. Kleur: 
camel.

•     Muts van kameelhaar      
€ 89,95

Sjaal: geniet van deze superzachte luxesjaal, die bij echt alle winterkleuren 
past.

Afmeting: 162 x 30 cm (zonder franje). 100% kameelhaar. Kleur: camel.

•     Sjaal van kameelhaar nr. 364-141-33     € 109,95

hoofd-
omvang
in cm nr.

55 326-440-33
57 326-441-33
59 326-442-33
61 326-443-33

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

Warm als een outdoorparka,  
zakelijk als een colbert  

en comfortabel als een vest.
Jas van zware Italiaanse woljersey.  

Van Carl Gross, sinds 1925.

Terwijl fijne colberts meestal niet bestand zijn tegen de winterse 
buitentemperaturen, zijn sportieve jassen vaak gemaakt van functionele 
stof en zijn ze uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. Deze jas is 
daarentegen geschikt voor binnen en buiten, voor kantoor en vrije tijd, 
omdat het de elegante stijl van een colbert combineert met de natuur-
lijk warme, waterafstotende eigenschappen van scheerwol. En omdat 
de jas gebreid is in plaats van geweven, is hij net zo comfortabel als uw 
favoriete vest.
Van de Italiaanse stoffenspecialist Guabello.

De soepele feelgoodstof is soepelvallend, volgt zachtjes elke 
beweging en is bestand tegen kreuken. Dankzij de visgraatstructuur 
ziet hij er nog steeds even chic uit als een klassieke stof.
Warmer, robuuster en vormvaster dan conventionele jersey.

Met 500 g/m is de Italiaanse stof bijna twee keer zo zwaar dan 
normaal, waardoor hij zelfs in het koude seizoen geschikt is voor 
buiten. En terwijl vergelijkbare gebreide 
stoffen gewoonlijk een hoog percentage 
synthetische vezels bevatten, is deze stof 
bijna uitsluitend gemaakt van fijne, natuurlijk 
warme scheerwol.
Zelfs de verwijderbare windstopper is 
gemaakt van wollen stof die geschikt is 
voor pakken.

Bijna te mooi om uit te ritsen: in 
tegenstelling tot veel gebruikte windstoppers 
van glanzende functionele stof, is deze net zo 
hoogwaardig als de jas. Met vier opgestikte 
klepzakken en een binnenzak.

Eigentijds, slank model. Kleur: navy. Lengte in 
mt. 50: 73,5 cm. 99% scheerwol, 1% elastaan. 
Voering: 56% viscose, 44% polyester. Bevat niet 
uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (hoornen knopen). Stomerij.

•     Carl Gross jersey jas      
€ 449,–

FC
maat nr.

  25 351-357-33
  26 351-358-33
  27 351-359-33
  28 351-370-33
  29 351-371-33
  30 351-372-33

  48 351-373-33
  50 351-374-33
  52 351-375-33
  54 351-376-33
  56 351-377-33
  58 351-378-33
  60 351-380-33

  98 351-381-33
102 351-382-33
106 351-383-33
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op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Soepel lamsnappa, traditioneel met de hand gevlochten 
en zelfs geschikt voor touchscreens.

Chique handschoenen van gevlochten leer van Kessler, sinds 1923.

Of het nu voor schoenen, tassen of deze stijlvolle herenhandschoenen is: nauwkeurig leer 
vlechten is een kunst die slechts weinigen nog beheersen. Deze handschoenen zijn gemaakt van 
soepel lamsnappa en zijn zowel aangenaam licht als comfortabel rekbaar. En door hun gelijkma-
tig gevlochten oppervlak op de rug van de hand zien ze er bijzonder stijlvol uit.
De hele handpalm is geschikt voor touchscreens, zonder de gebruikelijke coatings.

Terwijl de zachte fleecevoering uw vingers warm houdt, kunt u moeiteloos alle schermen of 
displays met aanraakfunctie bedienen dankzij de speciale afwerking van het leer.

De warme kasjmiervoering omhult uw handen (en voert snel vocht af).
Het familiebedrijf van Kessler beschikt over meer dan 100 jaar knowhow in de 
verwerking van dit chique materiaal: sinds 
1923, al in de vierde generatie, worden alle 
leren handschoenen er zorgvuldig met de 

hand vervaardigd in talrijke stappen.

Elegant, smal model. Kleur: tabak. Materiaal: 
lamsnappa. Voering: 100% kasjmier.

•     Kessler handschoenen van gevlochten leer     
€ 129,95

hand-
schoen producenten-
maat maat nr.

8,5 M 352-783-33
9 L 352-784-33
9,5 XL 352-785-33
10 XXL 352-786-33

FC producenten-
maat maat navy wit

48 M 345-457-33 345-507-33
50 L 345-458-33 345-508-33
52 XL 345-459-33 345-509-33
54 XXL 345-471-33 345-530-33
56 3XL 345-472-33 345-531-33

Fijner bestaat niet.
Deze merino-pullover van John Smedley weegt minder dan 300 gram. En past in iedere aktetas.

Nu zullen een paar van uw beproefde pullovers in de vergetel-
heid raken. Want deze is net zo zacht en aangenaam – maar lichter, 
fijner en eleganter. Hij past onder het colbertje, bij de laken broek 
en bij het fijne kostuum. Op reis is hij net zo ideaal als op kantoor, 
want hij is (behalve in hartje zomer) nooit te warm.
Van fijn, zeldzaam 30-gauge breiwerk.

De extreem fijne, gelijkmatige mazen en de luxueuze greep 
zijn onmiskenbaar. John Smedley hoort wereldwijd tot de weinige 
tricoteurs die het kostbare en zeer gecompliceerde 30-gauge 
breiproces beheersen. Daarbij worden 30 naalden per inch gebruikt 

– in tegenstelling hiermee is ‘normaal’ breiwerk met slechts 
21 gauge al bijna grof. En de gevoelige breimachines accepteren 
uitsluitend merino scheerwol die zo dun als engelenhaar is – alle 
andere soorten zouden de machine tot stilstand brengen. Deze 
wol is onovertroffen zacht, licht en gelijkmatig. ‘Fully-
fashioned’ in vorm gebreid zit de pullover modieus dicht op 
het lichaam en behoudt jarenlang zijn vorm. Zelfs wanneer u 
hem bijna dagelijks uit uw messenger-bag of uw aktetas 
tovert (in plaats van hem steeds ‘netjes op te vouwen’). 
Met geribde band.

Rechte, nauwsluitende pasvorm. Lengte in mt. 50: 66 cm. 
100% scheerwol. Machinewasbaar. Vervaardigd in Engeland.

•     John Smedley coltrui     € 159,95

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Donszacht en warm 
als een tricotblazer, 

maar toch veel 
eleganter, vorm- 
vaster en perfect 

zittend.
Geconfectioneerd in Peru van 

exclusieve babyalpacastof. 
Van Clark Ross.

Zacht als kasjmier, maar 
robuust genoeg voor elke dag: 
babyalpaca is een van de kost-
baarste vezels ter wereld. Het fijne 
haar wordt nauwgezet met de 
hand gesorteerd, want alleen 
vezels met een diameter tussen 
20,1 en 23 micron (27 tot 
30 micron voor normaal alpaca-
haar) voldoen aan de strenge 
kwaliteitscriteria. Terwijl 
babyalpaca anders bijna uitslui-
tend in breimode wordt gebruikt, 
wordt het hier gebruikt als 
onderdeel van een geraffineerde 
mix van materialen om een 
modieuze colourblock-blazer te 
maken.
Wol maakt het zacht geruwde 
weefsel nog robuuster en 
vormvaster.

Een snufje nylon zorgt voor 
extra elasticiteit en dus voor nog 
meer draagcomfort.
Cleane look en betere stand 
dankzij de luxueuze double-
face-verwerking.

Met modieuze opstaande 
kraag, blinde knoopsluiting en 
twee klepzakken.

Iets getailleerd model met pasvorm-
naden achter. Lengte in mt. 38: 65 cm.
Kleur: crème/ecru/grijs. 47% wol, 
40% alpaca, 13% nylon. Stomerij. 
Gemaakt in Peru. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•     Colourblock-blazer  
van alpaca      
€ 399,–

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 351-476-33
38 M 351-477-33
40 L 351-479-33
42 XL 351-480-33
44 XXL 351-481-33
46 3XL 351-482-33

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

Eindelijk: een legging die zorgt 
voor een echt goed figuur.

Modellerende legging van Christies, de Italiaanse  
specialist in elegante mode met een slankkledend effect.

Deze legging ziet eruit als een luxueuze basic die niet 
misstaat in een moderne damesmodecollectie. Daarbij 
modelleert deze uitvoering op subtiele wijze uw figuur en laat 
hij u een kledingmaat slanker lijken.
Heupen, billen en benen zien er strakker en beter uit.

De stevige jersey heeft namelijk een onzichtbaar corrige-
rend effect. Daarbij is de stof 
dik genoeg voor een prettig 
gekleed gevoel – alsof u een 
‘gewone’ broek aan hebt.
In Italië een absolute 
fashion-hype in de 
media, maar hier nog 
onbekend.

De familie-onderne-
ming Christies begon 
in 1980 met de vervaardi-
ging van exclusieve 
corsetterie-artikelen. 
Tegenwoordig is het een 
van de weinige specialisten 
in verzorgde bovenkleding 
met een ingewerkt modelle-
rend effect. En deze legging 
is een van de bestsellers.

De broek valt klein uit. Wij 
adviseren u om een maat 
groter te bestellen. 
Comfortmodel zonder 
sluiting, met elastische 
band. Kleur: zwart. 72% 
polyamide, 28% elastaan. 
Handwas. Gemaakt in 
Italië.

•     Christies modelle-
rende stretchbroek     
€ 199,95

FC producenten-
maat maat nr.

36 40 328-283-33
38 42 328-284-33
40 44 328-285-33
42 46 328-286-33
44 48 328-287-33
46 50 328-288-33

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

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 combine-
ren met een enkelvrije 

broek of een cropped 
jeans. Bij 

ballerinaspecialist 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) duurzaam aan het bovenleer 
vastgenaaid en omsluit de voet als een hand-
schoen. Bij het voorste deel van de voet 
vervangt het zo de binnenzool. Door deze wijze 
van produceren zijn deze ballerinapumps 
bijzonder soepel en zorgen ze voor het comfort 
van de traditionele mocassin.

Hakhoogte: 3,5 cm. Kleur: bruin. Bovenwerk: 
suèdeleer. Voering en binnenzool: leer. 

Loopzool: leer. Hak: rubber. Gemaakt in 
Italië. Exclusief bij Fashion Classics.

•     Casanova ballerinapumps     
€ 149,95

schoen-
maat nr.

36 342-090-33
37 342-091-33
38 342-092-33
39 342-093-33
40 342-094-33
41 342-095-33
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Trendmodel van nu  
gaat hand in hand  
met tassentraditie  

sinds 1903.
De boxy-bag van Pourchet Paris.

Zulke kleine tassen in hoekig model 
zie je momenteel bij de royals, sterren, 
celebrities en influencers uit de modewe-
reld. Meestal zijn ze van schandalig dure 
designermerken, of zijn het goedkope 
imitaties van de dure merken. Maar ons 
geheim komt van een voormalig Franse 
tassenspecialist: 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 supermodieus. 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). Kleur: 
bruin. Rundleer. Goudkleurige metalen 
details.

•     Pourchet Paris 
Boxy-Bag     
nr. 343-340-33      
€ 169,95
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Een legende: de B3, het pilotenjack  
van de US Army Air Corps van 1934.

Nu van lichte, soepele curly-lammy.

Het was de trots van elke Amerikaanse piloot en het belang-
rijkste onderdeel van de warme winteruitrusting van de US Army 
Air Corps: het in 1934 geïntroduceerde B3-pilotenjack van 
schapenvacht. Talrijke filmhelden hebben het beroemd gemaakt, en 
vandaag de dag geldt het als een tijdloze modeklassieker.
Authentieke look. Weldadig warm.

Aan de look viel niets te verbeteren. Maar anders dan het 
origineel is dit jack soepel, zacht en aanmerkelijk lichter. Ten 
aanzien van de gebruikelijke schapenvacht is hier exclusieve 
curly-lammy gebruikt. Dit is heel zacht en bijzonder fijnpolig.
Comfortabel casual model met praktische details.

Ook de pasvorm is verbeterd. Vroeger was het jack strak en wat 
oncomfortabel uitgevoerd. Dit exemplaar is recht en ruim, en biedt 
veel bewegingsvrijheid – bij het zweefvliegen, bij het rijden in de 
cabriolet of op de motor, bij een sneeuwballengevecht of een 

winterse wandeling. Met het dubbele stormtrensje kunt u de hoge 
kraag van imitatiebont sluiten tegen koude wind. En met het 
gesptrensje aan beide kanten kunt u de boord optimaal aan uw 
heupbreedte aanpassen. De 2 diepe 
schuine zakken zijn heerlijk comfortabel 
om de handen in te stoppen. Met mouwen 
die kunnen worden omgeslagen (en 
daardoor in lengte verstelbaar zijn).

Recht, ruim model. Lengte in mt. 50: 72 cm. 
Kleur: koffiebruin. Echte lamsvacht. Stomerij. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Pilotenjack van lamsvacht ‘B3      
€ 799,–

FC
maat nr.

48 325-091-33
50 325-092-33
52 325-093-33
54 325-094-33
56 325-095-33
58 325-096-33
60 325-097-33

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

NL_15_11.08_FC_W22_022-023.indd   1 19.08.22   15:56



D_15_05.08_FC_W22_022-023.indd   2 19.08.22   15:26

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

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

FC
maat navy lichtblauw

46/48 346-278-33 336-501-33
48/50 346-279-33 336-502-33
50/52 346-280-33 336-503-33
52/54 346-281-33 336-504-33
54/56 346-282-33 336-505-33

•     Junghans 1954 3-ply-kasjmier 
coltrui      € 249,–

Eersteklas en zeldzaam:  
3-draads kasjmier uit de binnenlanden van Mongolië.

Tijdloze V-pullover en coltrui in klassiek stijlvolle kleuren. Van Junghans 1954.

2-draads kasjmier (two-ply) is op zich al 
heel bijzonder. Nog zeldzamer is 3-draads 
versponnen kasjmier. De kasjmiervezels van de 
wereldwijd beste kwaliteit komen uit Mongolië. 
Alleen daar, in de ijzige regio’s, ontwikkelt de 
kasjmiergeit een dergelijk fijne en compacte 
ondervacht.
Uitvoerig met de hand uitgekamd.

Alleen de extreem dunne (15-16 micron 
‘dik’) en tot 38-40 mm lange vezels worden 
gebruikt. Ze zijn precies goed genoeg voor dit 
garen. Het is ongevoeliger voor slijtage en pluist 
ook niet zo snel als gewoon kasjmiergaren (van 
bijv. Afghaanse kasjmier).
Oneindig veelzijdig te combineren.

De pullover met V-hals kan heerlijk op de 
blote huid worden gedragen, maar ook – zeer 

Italiaans – met een fijn overhemd naar keuze 
met of zonder colbert.

De coltrui zit comfortabel en past traditi-
oneel bij jeans, chino’s en sportieve colberts. De 
kraag zit zacht en warm om uw hals. De 
ribboordjes blijven elastisch, zonder uit te 
rekken. De pullover is fully- fashioned in vorm 
gebreid en zit ook op de lange duur perfect.

Lengte in mt. 48/50: 66 cm. Van 100% kasjmier. 
Handwas. Exclusief bij Fashion Classics.

•     Junghans 1954 3-ply-kasjmier 
V-hals pullover     € 249,–

FC
maat antraciet taupe

46/48 336-506-33 336-531-33
48/50 336-507-33 336-532-33
50/52 336-508-33 336-533-33
52/54 336-509-33 336-534-33
54/56 336-530-33 336-535-33

FC
maat navy lichtblauw

46/48 346-267-33 336-536-33
48/50 346-268-33 336-537-33
50/52 346-269-33 336-538-33
52/54 346-271-33 336-539-33
54/56 346-272-33 336-540-33

FC
maat antraciet taupe

46/48 336-541-33 336-546-33
48/50 336-542-33 336-547-33
50/52 336-543-33 336-548-33
52/54 336-544-33 336-549-33
54/56 336-545-33 336-550-33
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Behaaglijk zachte, 
iets warme en  

verbazingwekkend  
lichte laarzen van 

lamsvacht – in  
elegante look  

en voor een aan-
trekkelijke prijs.

Van Casanova, Italië –  
sinds 1949.

Deze laarzen van soepel, 
handschoenzacht suède met 
behaaglijke voering van lamsvacht 
zijn bijzonder zacht, stijlvol en licht. 
Met een gewicht van slechts 
570 gram omsluiten ze de voet 
comfortabel. Zij hebben een 
modieuze stoere uitstraling, maar 
door de smallere leest ogen zij veel 
vrouwelijker en eleganter dan veel 
andere laarzen van lamsvacht. U 
kunt ze dus zelfs stijlvol combineren 
met een jurk of rok.
Flexibele schacht: variabel om te 
slaan en comfortabel dankzij 
splitjes.

Warm kniehoog of elegant en 
casual als 3/4-laars met bontrand: 
afhankelijk van uw styling kunt u de 
laars aanpassen. De split aan de 
zijkant maakt hem niet alleen perfect 
passend voor elke kuit, maar 
wanneer hij wordt omgeslagen ziet 
hij er ook stijlvoller uit.
Comfortabel, duurzaam en 
zeldzaam: geschuimde ultralichte 
zool met opgestikt leren frame.

Het dempt tijdens het lopen en 
isoleert tegen de koude van de grond. 
Een geprononceerd profiel zorgt 
voor goede grip, zelfs op natte 
straten. Specialist Casanova uit 
Milaan produceert al meer dan 
60 jaar damesschoenen van 
hoge kwaliteit. Knowhow die u 
voelt bij elke stap. Voor deze 
uitstekende kwaliteit is € 325,- 
een eerlijke prijs; vergelijkbare 
lamsleren laarzen kosten vaak 
€ 400,- of meer.

Binnenkant met rits. Schachthoogte: 
41 cm. Bovenwerk: nappaleer. 
Voering en binnenzool: echte 
lamsvacht. Lichte Vibram®-profiel-
zool van rubber. Kleur: zwart.

•     Casanova laarzen van 
lamsvacht     € 325,–

schoen-
maat nr.

36 347-392-33
37 347-393-33
38 347-394-33
39 347-395-33
40 347-396-33
41 347-397-33

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 024-3 511 277

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Veelzijdige 4-in-1 jas 
van imitatiebontspecia-
list urbancode london.
Maak uw keuze: jas, bodywarmer, 

teddy-look of suèdeleer-look.

Keerbare jassen en bodywarmers zijn 
niet langer een zeldzaamheid, maar een 

keerbare jas die ook een keerbare 
bodywarmer is, is moeilijk te 
vinden. Zo’n praktisch en stijlvol 
voorbeeld is deze van het 
Londense imitatiebontmerk 
urbancode.
Vier moderne looks met één 
kledingstuk.

Het iets oversized model met 
verlaagde schoudernaden, 
weelderige kraag en knopenlijst is 
casual, geschikt voor alle 
leeftijden en oneindig te combi-
neren – in alle vier de varianten: 
als jas of met afgeknoopte 
mouwen als bodywarmer, en 
telkens naar keuze met zacht 
teddy in lamsvacht-look of een 
fluwelige, gladde kant in suè-
deleer-look aan de buitenkant. De 
grote knopen geven alle stijlen een 
moderne, rustieke touch. Indien 
gewenst kan de riem worden 
gebruikt om een elegant, getaille-
erd silhouet te creëren.
urbancode london: al meer dan 
30 jaar eigentijdse lifestyle-
damesmode in Brits design.

Het merk is gespecialiseerd in 
imitatiebont en bovenkleding. Bij 
alle stijlen wordt het originele met 
het eigentijdse verbonden: vrouwe-
lijke silhouetten, aantrekkelijke 
details, alledaagse veelzijdigheid 
en functionaliteit, en daarbij een 
vleugje coolness & glamour.

Casual, recht model met twee grote, 
opgestikte borstzakken. Lengte in 
mt. 38: 119 cm. Kleur: crème/bruin. 
100% polyester. Stomerij.

•     urbancode 4-in-1 teddyjas     
€ 339,–

FC producenten-
maat maat nr.

34 XS 352-261-33
36 S 352-262-33
38 M 352-263-33
40 L 352-264-33
42 XL 352-265-33

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

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

FC
maat nr.

18 756-916-33
19 756-924-33
20 756-932-33
21 756-940-33
22 756-957-33
23 756-965-33

34 756-973-33
36 756-981-33
38 756-999-33
40 757-005-33
42 757-013-33
44 757-021-33
46 757-039-33

76 757-047-33
80 757-054-33
84 757-062-33
88 757-070-33

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 348-145-33
38 M 348-146-33
40 L 348-147-33
42 XL 348-148-33
44 XXL 348-149-33
46 3XL 348-170-33

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

Eindelijk een modieuze ribgebreide coltrui die 
elegant oogt en nooit dik maakt.

Made in Italy. Van Junghans 1954.

Ribgebreide truien zijn momenteel erg 
in de mode, maar helaas maken veel van 
hen dik. En slechts weinigen zien er echt 
elegant uit.
Door de overgang van glad breisel naar 
platte ribben zorgt deze coltrui voor 
een goed 
figuur.

De 
gevarieerde 
structuur ziet 
er ook veel 
interessanter 
uit. Fijne 
merinoscheer-
wol maakt uw 

trui warm, ademend, geurneutraal en 
bovendien vormvast, kreukarm en vrijwel 
pillingvrij.

Recht model. Lengte in mt. 38: 62 cm. Kleur: 
cognac. 100% scheerwol. Handwas. 
Gemaakt in Italië. Exclusief bij Fashion 

Classics.

•     Junghans 1954 coltrui     
€ 139,95

Glijdt nooit uit de laars:  
de broek met bandjes  

van fijne jersey.
Zit steeds perfect en zonder vouwen.

Er is nauwelijks een laarsbroek die 
comfortabeler is en bovendien zonder lastig 
wegglijden blijft zitten waar hij thuishoort: in 
de laars. Een brede rubberen band houdt de 
broekspijp bij deze comfortabele broek zeker 
in de schacht.
Uitgelubberde knieën of vouwen op het 
achterwerk behoren tot het verleden.

De zachte, zeer elastische jersey voegt zich 
zonder vouwen om het lichaam en doet mee 
met iedere beweging. U voelt zich op uw 
gemak zoals in een yoga-broek – maar ziet er 

veel eleganter uit. 
Het moderne materiaal 
is bi-elastisch. Het keert steeds 
weer terug naar zijn oorspronke-
lijke vorm.
De vorm oogt slank en de 
afgestikte bies maakt het been 
langer.

Contour tailleband met 
overgang en dubbele knoop. 
Riemlussen en rits aan de 
voorkant.

Aansluitende snit. Binnenbeen-
lengte in mt. 38: 83 cm incl. 
rubberen band. Kleur: zwart. 69% 
viscose, 25% polyamide, 6% 
elastaan. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     De perfecte laarsbroek     
€ 89,95

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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De luxueuze Chelsea-boot is gemaakt van chic kalfsleer  
en rondom doorgestikt (Goodyear-welted).

Vakmanschap voor schoenen van topklasse. Van Frans Gustav/Duitsland.

In tegenstelling tot schoenen die gewoon worden gelijmd, 
bootst het Goodyear-welted proces de klassieke doorstik-

naad na met machinale ondersteuning: de 
schacht, de zool en de binnenzool 
zijn luxueus aan elkaar genaaid. 
Dit maakt deze Chelsea-boots 
vele malen duurzamer, flexibeler 
en maakt het lopen zonder 

vermoeidheid mogelijk.
Een zeldzaamheid: de dubbel 
geribbelde loopzool van
speciaal gelooid leer.

Het tijdrovende looiproces 

maakt het leer bijzonder slijtvast. Ook het TPU-profiel dat in 
de zool is verwerkt, is veel robuuster (en dus duurzamer) dan 
een eenvoudig gelijmde zool.
Opvallend mannelijk dankzij de typische ‘stormwelt’ 
(opstaande rand).

Van oudsher sluit het boordsel weerbestendige schoenen 
af tegen het binnendringen van water. Hier ziet het er 
bijzonder stoer uit, ook door de lichte contrasterende kleur. 
De elastische inzetten aan de zijkanten zijn dubbel geweven – 
en blijven dus duurzaam elastisch.
Het schoenenmerk Franz Gustav combineert traditie en 
innovatie met grote vakkundigheid.

Christoph Renner uit Neudenau in Württemberg (Duits-
land) stamt uit een oude familie van schoenmak-
ers. Sinds het midden van de 18e eeuw maken zijn 
voorouders schoenen van bijzonder hoge kwaliteit 
met een doorstiknaad. En ze hebben hun knowhow 
van generatie op generatie doorgegeven.

Kleur: hazelnoot. Bovenwerk, voering, binnenzool en 
loopzool: leer. Gemaakt in Portugal.

•     Luxe Chelsea-boots     € 469,–

schoen-
maat nr.

41 351-870-33
42 351-871-33
43 351-872-33
44 351-873-33
45 351-875-33
46 351-876-33

Luxueuze update voor  
de klassieke parka:  

superzacht lamsnappa  
en een warme donzen  

vulling.
Terwijl de meeste parka’s van zware katoen 

of kunstvezels gemaakt zijn, is deze van luxueus 
lamsnappa gemaakt. Een lichte, behaaglijk 
warme donsisolatie maakt hem bovendien 
geschikt voor de winter.
Het RDS-certificaat (Responsible Down 
Standard) garandeert dat het dons op 
diervriendelijke wijze verkregen is.

Van de omstandigheden op de 
boerderij tot transport en verwer-
king – de hele toeleveringsketen 

voor het gebruikte dons en veren is onderworpen aan strikte 
controles. Zo worden alleen volwassen ganzen gebruikt die 
voor consumptie bestemd zijn. Levende dieren worden niet 
geplukt, net zo min als jonge ganzen.
Overvloedige bergruimte in drie diepe zakken.

Twee klepzakken en een binnenzak, elk met een 
drukknoop. Met soepele, zachte, ademende katoenen 
voering, rijgkoord aan de binnenkant voor een optimale 

pasvorm en afneembare capuchon.

Comfortabele, zeer wijde pasvorm. 
Lengte in mt. 50: 76 cm. Kleur: 
donkerbruin. Materiaal: lamsleer. 
Voering: 100% katoen. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oorsprong 
(vulling van 80% dons, 20% veren). Onder-
houdsadvies: speciale leerbehandeling. Van 
OCONI. Exclusief bij Fashion Classics.

•     OCONI donsparka van lamsnappa     
€ 699,–

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

FC
maat nr.

48 347-749-33
50 347-860-33
52 347-861-33
54 347-862-33
56 347-863-33
58 347-865-33
60 347-866-33

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 024-3 511 277
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Zacht en warm als een wollen broek.  
Casual als een jeans.

De wollen jeans van broekenspecialist Eurex by Brax.

De kenmerkende gestructureerde stof is optisch nauwelijks 
van normaal denim te onderscheiden, maar heeft een aantal 
duidelijke voordelen: dankzij het wolgehalte houdt het je 
aangenaam warm bij koele temperaturen. 
Comfortabel elastisch, zacht en soepel op de huid.

De wollen jeans blijft door de materialenmix mooi in model. 
Door de verwerking zonder wassingen en used-effecten ziet hij 
er verzorgder uit dan de meeste andere, is hij representatief en 
kan hij ook, al naargelang het soort bedrijf, naar kantoor worden 
gedragen. Twee Franse zakken.

Smal model met rechte pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 50: 83 cm. 
Voetwijdte: 38 cm. Kleur: donkerblauw. 87% katoen, 11% wol, 2% 

elastaan. Machinewasbaar. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•     Eurex by Brax 
wollen jeans     
€ 149,95

FC
maat nr.

25 352-060-33
26 352-061-33
27 352-063-33
28 352-064-33
29 352-065-33
30 352-066-33

48 352-067-33
50 352-068-33
52 352-069-33
54 352-071-33
56 352-072-33
58 352-073-33
60 352-074-33

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

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-shirtjersey. Deze is daarentegen gebreid van dikker 
interlockmateriaal.
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. Machinewas-
baar. Gemaakt op Mauri-
tius. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•     Junghans 1954 
interlock-henley-
shirt   € 89,95

FC
maat nr.

48 353-048-33
50 353-049-33
52 353-260-33
54 353-261-33
56 353-262-33

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

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 
8.00 tot 20.00 uur)
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Hoe wordt verfijnd kasjmier  
nog zachter, nog warmer?  

Met heet water.
Boiled Cashmere-trui met modieuze turtleneck.

Het fijne onderhaar van de 
kasjmiergeit is van nature een van de 
meest soepele van alle textielvezels. 
Daarom ondergaat het zelden extra 
behandelingen, maar als het wordt 
gekookt volgens een beproefde 
methode, ontstaat er een 
trui van topklasse.
Door de dichter verwerk-
te vezels is Boiled 
Cashmere warmer en 
voelt het zachter aan.

De modieuze kers op 
de taart is de trendy 
turtleneck met precies de 
juiste hoogte en uitgevoerd 

in een stevig dubbel verwerkt breisel.

Recht model. Lengte in mt. 36: 67 cm. 
100% kasjmier. Handwas.

•     Boiled Cashmere turtleneck     
€ 249,–

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

FC
maat grijs zwart beige

36 342-299-33 342-305-33 347-105-33
38 342-300-33 342-306-33 347-106-33
40 342-301-33 342-307-33 347-107-33
42 342-302-33 342-308-33 347-108-33
44 342-303-33 342-309-33 347-109-33
46 342-304-33 342-310-33 347-220-33

Verwarmend,  
maar toch aangenaam licht – 

de jeans voor de winter.
Met thermovezels hebt u het nooit koud.  

Zacht, warm draaggevoel.

Deze jeans zit zoals gebruikelijk slank en 
casual, maar houdt in tegenstelling tot gewone 
katoendenim ook warm. Het geheim: een speciale 
thermovezel.
Optisch niet te onderscheiden van gewone jeans.

De thermovezels en het denim worden afgewerkt
tot één laag. Zodoende lukt het om de stof dunner te 
maken dan bij normale thermobroeken. De broek zit 
daardoor net zo lekker als een goede jeans. In de taille 
is hij iets wijder verwerkt dan gewoonlijk – zo worden 
kleine probleemzones verborgen. De pijpen zijn smal 
en recht van model. Van de Duitse broekenspecialist 
RAPHAELA BY BRAX.

Five-pocketsmodel. Binnenbeenlengte in mt. 38: 80 cm. 
Voetwijdte: 34 cm. Ook verkrijgbaar in korte maten. 
Van 62% katoen, 35% polyester, 3% elastaan. 
Machinewasbaar.

•     Slanke thermojeans      
€ 109,95

FC producenten-
maat maat nr.

18 36K 347-892-33
19 38K 347-893-33
20 40K 347-894-33
21 42K 347-895-33
22 44K 347-896-33
23 46K 347-897-33
24 48K 347-898-33

36 36 347-899-33
38 38 347-900-33
40 40 347-901-33
42 42 347-902-33
44 44 347-903-33
46 46 347-904-33
48 48 347-905-33

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

1 QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

2

3
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Stijlvolle soklaarzen met dons van Flufié: 
comfort, design en trend zijn perfect verenigd.

Met ultralichte EVA-zool en voetbed van traagschuim.

Het nieuwe merk Flufié is 
afkomstig uit een familiebedrijf dat al 
66 jaar schoenen produceert en werd 
in 2021 in Istanbul opgericht. 
Wintercomfort en allseason-stijl 
tegelijk – het idee was een tijdloos, 
veelzijdig modeartikel te creëren dat 
generaties verbindt door de combinatie 
van eenvoud en comfort. Een zeer 
geslaagd project.
Als een warm knuffelkussen voor 
uw voeten.

Bijzonder, aantrekkelijk, func-
tioneel en zo comfortabel en zacht – 
deze waterafstotende laarzen doen 
denken aan een zacht donzen kussen 
en zijn net zo comfortabel. Ze zijn 
gevoerd met een mix van ganzendons 
en microvezels, wat een bijzonder ster-
ke isolatie garandeert. Tegelijkertijd 
zijn ze temperatuurregulerend en 
ultralicht (lidmaatschap EDFA en 
IDFB – ganzendons zonder dieren-
leed).
Perfecte ondersteuning en extra 
warmte wordt geboden door de 
geïntegreerde elastische sokinzet.

En het maakt de schoen makke-
lijker aan en uit te trekken. De 
binnenzool van traagschuim past 
zich aan de vorm van de voet aan 
en brengt het gewicht in evenwicht. 
De EVA-zool, die slechts 
270 gram weegt en een anti-
slipprofiel heeft, maakt van de 
donslaarzen echte lichtge-
wichten.
Kan zowel omhoog 
als omlaag 
omgeslagen 
worden gedra-
gen – met een 
stijlvol veerdessin 
aan de binnenkant 
van de schacht.

De veters kunnen ook losjes 
gestrikt of strak geregen worden 
gedragen. Deze zijn perfect afgestemd 
op de camelkleurige bies boven de 
zool. Bij de grote ontwerpers vallen de 
trendy donslaarzen al snel in de 
prijsklasse vanaf € 800 –. Voor die van 
Flufié met nog meer innovatie en 
traditioneel vakmanschap betaalt u 
slechts € 169,95.

Bovenwerk, voering en sokinzet: 
microvezel. Vulling: 60% ganzendons, 
40% microvezel. Loopzool: EVA. 
Schachthoogte: 18 cm. Zooldikte: 4 cm.

•     Flufié soklaarzen met dons     
€ 169,95

schoen-
maat beige zwart

36 351-202-33 351-208-33
37 351-203-33 351-209-33
38 351-204-33 351-250-33
39 351-205-33 351-251-33
40 351-206-33 351-252-33
41 351-207-33 351-253-33

Loevenich maakt van sportieve fleece  
een elegant modeaccessoire.

Hoofdband met stijlvol knoopdetail.

Hoofdbanden zijn momenteel erg 
modieus. Exemplaren van zachte 
fleece vindt men echter meestal alleen 
in sportwinkels. Deze hoofdband van 
de Duitse hoedenproducent Loevenich 
is een elegante uitzondering: met het 
stijlvolle knoopdetail is hij ook naast 
de atletiekbaan een mooie blikvanger. 
Een warme, anti-allergene en krasvrije 
bescherming tegen kou voor voor-
hoofd en oren.

Breedte: 10 cm. Kleur: zwart. 100% 
polyester. Machinewasbaar.

•     Loevenich hoofdband van fleece     
nr. 329-307-33     € 19,95
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De perfecte  
gentleman-pyjama: 

comfortabel,  
luchtig, chic.

Heerlijk zacht shirt van jersey +  
een broek van lichte twill.  

Van Novila.

Prettige pyjama’s zien er meestal 
heel sportief uit. Dit exemplaar staat 
door de materialenmix, de gedekte 
kleuren, het klassieke dessin en de 
uitstekende verwerking juist heel chic. 
U bent perfect gekleed, ook als er 
onverwacht een pakje aan de deur 
bezorgd wordt.
De fijne katoen-jersey is heerlijk 
soepel.

Het zal moeilijk zijn een tweede materiaal te vinden waarin u zo fijn slaapt: 
het jasje beweegt perfect mee, knelt niet onaangenaam en laat de huid ademen. 

De lichte broek van zachte twill geeft de pyjama een 
elegant accent.
Kwaliteit made in Germany. Van Novila.

Shirt met lange mouwen en een opgestikte 
borstzak. V-hals, afgewerkt met de geruite stof van de 
broek. Broek in comfortabel model, met rechte pijpen 
en een knelvrije softband.

Comfortabel, casual model. Lengte shirt in mt. 50: 75 cm. 
Zijlengte broek: 103 cm. Kleur: bordeaux/grijs. 100 % 
katoen. Machinewasbaar. Vervaardigd in Duitsland.

•     Novila gentleman-pyjama      
€ 149,95

FC
maat nr.

48 321-392-33
50 321-393-33
52 321-394-33
54 321-395-33
56 321-396-33
58 321-397-33
60 321-399-33

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

De luxe van echte 
kameelharen  

sokken: zacht, soepel 
en uiterst robuust.  

En moeilijk te  
vinden.

Made in Germany van Hirsch
Natur, sokkenspecialist sinds 1928.

Hoewel kameelhaar van nature 
zeer slijtvast is, zijn deze warme 
sokken zelfs geschikt voor de 
gevoelige huid en zijn ze tegelijk 
ook erg soepel. De lichte, ademen-
de vezel – aangevuld met een beetje 
fijn organisch katoen – reguleert ook 
effectief de temperatuur en het 
vochtgehalte.
Moderne ribbreiselstructuur en 
natuurlijke camelkleur.

Verwen uzelf met deze zeldzame 
sokken in een onvervalste natuur-
tint – het kameelhaar is niet gebleekt 
of geverfd. De onderkant en het 
gedeelte bij de tenen is verstevigd 
voor meer comfort.

Kleur: camel. 95% kameelhaar, 5% 
katoen. Machinewasbaar. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•     Kameelharen sokken      
€ 19,95

schoen-
maat nr.

40/41 341-910-33
42/43 341-911-33
44/46 341-912-33
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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 frisheidsge-
heim: het uniek gebalanceer-

de 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 
onmiddellijk 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 kleurvast.

Dankzij bijmen-
ging 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 ritsslui-
ting en fijne ribboordjes. De door-
lopende 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. Machine-
wasbaar. Van 
Seldom. Exclusief 
bij Fashion 
Classics.

•     Coolmax®- 
trainingspak     
€ 169,95

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

FC
maat nr.

48 308-874-33
50 308-875-33
52 308-876-33
54 308-877-33
56 308-878-33
58 308-879-33
60 308-880-33

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

Ondermode van gewild  
Giza 94-katoen.

Zijdezacht en nauwelijks voelbaar op uw huid –  
hierbij slijtvast, vormvast en gemakkelijk te wassen.  

Vervaardigd door ondermodespecialist  
NOVILA uit het Zwarte Woud.

Zelfs bij het duurste ondergoed zult u waarschijnlijk nooit te 
weten komen waar de katoen vandaan komt. Maar deze ondermo-
de heeft niets te verbergen: zijn ‘grondstof’ is het kostbare, langsta-
pelige Giza 94 Mako-katoen, dat alleen in een klein landbou-
wareaal in de Nijldelta bij Alexandrië gedijt. Een van de beste 
katoensoorten ter wereld – en zo zeldzaam dat het zelfs helemaal 
niet in aanmerking komt voor massaproductie, maar wel voor 
een kleine, gelimiteerde ondergoedlijn.
In slechts één shirt zitten 15.000 meter 
garen – flinterdun gesponnen, 
gezengd en gemerceriseerd.

Het kostbare katoen wordt in 
Italië zijdeglad getwijnd – zo fijn 
dat een shirt maar ca. 110 gram 
weegt. En zo sterk dat het nauwelijks 
slijt en bijna geen pilling-bolletjes vormt. 
Met prachtig streepje vervaardigd – soepel 
zittend en zonder storende zijnaden. 
Het fijne, platte streepjes-ribpatroon 
zit altijd perfect glad en comfortabel.

100% katoen. Kleur: wit. Machinewas-
baar. Levering in attractief papierdoosje.

FC producenten-
maat maat nr.

46 4 321-569-33
48 5 321-570-33
50 6 321-571-33
52 7 321-572-33
54 8 321-573-33

•     NOVILA slip     € 49,95

FC producenten-
maat maat nr.

46 4 332-437-33
48 5 332-445-33
50 6 332-452-33
52 7 332-460-33
54 8 332-478-33

•     NOVILA shorts     € 54,95

FC producenten-
maat maat nr.

46 4 320-267-33
48 5 320-275-33
50 6 320-283-33
52 7 320-291-33
54 8 320-309-33

•     NOVILA onderhemd     
€ 49,95

FC producenten-
maat maat nr.

46 4 332-668-33
48 5 332-676-33
50 6 332-684-33
52 7 332-692-33
54 8 332-700-33

•     NOVILA T-shirt     € 54,95
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De ene keer een stijlvolle 
tricotjurk, dan weer een ele-
gante, gebreide lange blazer: 

cardiganjurk in originele, 
Bretonse streep-look van 
Saint James, Frankrijk.

Van zuiver scheerwol.

Saint James is een van de oudste Franse merken 
voor authentieke, maritieme mode. Al meer dan 
10 jaar is de gestreepte Bretonse tricotjurk een 
klassieker in de collecties. Dit seizoen zorgt deze 
herinterpretatie voor een geheel nieuwe gestreepte 
look:
Aantrekkelijk cardiganmodel in tweerijige look.

Dankzij de blazerstijl, de knopen voor en de 
opgestikte zakken ziet de jurk er veel chiquer uit 
dan andere tricotjurken in sportieve designs. Hij is 
ook veelzijdig: draag hem als een jurk met een 
panty of als een lang vest met smalle jeans.
Fijne, zacht verwarmende merinoswol in 
wolmerkkwaliteit.

Het gladde, dichte oppervlak met een chique 
glans geeft de jurk een bijzonder mooie, vloeiende 
val.

Iets uitlopend model. Lengte in mt. 36: 92 cm. Kleur: 
navy/crème. 100% scheerwol. Handwas. Gemaakt in 
Frankrijk.

•     Saint James cardigan/tricotjurk      
€ 279,–

FC producenten-
maat maat nr.

34 36 351-360-33
36 38 351-362-33
38 40 351-363-33
40 42 351-364-33
42 44 351-365-33
44 46 351-366-33
46 48 351-367-33

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

Ongelooflijk fris, bruisend         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.

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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Ontelbare draagmogelijkheden en altijd een 
luxueus gevoel van welzijn.

Driehoekige sjaal van puur kasjmier. Van Junghans 1954.

Klassiek om de hals gewikkeld, 
losjes over de schouders gegooid of 
elegant als hoofddoek gedragen: met 
deze driehoekige sjaal kunt u talloze 
draagstijlen creëren en hij past bij 
(bijna) alles wat u al lang in uw garde-
robe hebt.
Onvergelijkbaar zacht dankzij een 
fijn breisel van zuiver kasjmier met 
een dikte van 12 gauge.

De kostbare natuurlijke vezel 
houdt u 6 keer zo warm als gewone 
schapenwol, maar is zo ademend dat u 
nooit oververhit zult raken. Het 
lichaamsvocht wordt snel geabsor-
beerd en afgevoerd naar buiten. 
Bovendien stoot het zachte breisel 
regendruppels, geurtjes en vuil 
eenvoudigweg af, zodat 
uitgebreid luchten vaak 
leidt tot een soort 
zelfreiniging.

228 x 75 x 75 cm. 
100% kasjmier. 
Handwas. 
Exclusief bij 
Fashion 
Classics.

Junghans 1954 driehoekige sjaal 
van kasjmier     € 149,95
•     blauw  nr. 352-588-33
•     grijs gemêleerd nr. 352-589-33
•     taupe   nr. 352-590-33

Wereldprimeur:  
de eerste  
panty met  

contoureffect.
Optisch slankere benen  

over de hele lengte.  
Made in Germany  

door Item m6.

De meeste corrigerende panty’s 
werken alleen bij de buik en het 
dijbeen, maar deze laat uw hele 
been visueel slank lijken. Het 
geheim: nieuwe contourzones, 
toegepast door make-upexperts 
zoals Spray-Tan. De twee tinten 
passen zich perfect aan uw teint 
aan. Kleine onregelmatigheden 
zoals rode plekken, rode adertjes of 
littekens worden gecamoufleerd, de teint 
geperfectioneerd.
Met 15 denier de dunste, meest 
onzichtbare compressiepanty die er te 
koop is.

Een speciaal ontwikkelde high-tech 
vormende draad wordt rij voor rij exact 
gedoseerd. Het resultaat is een aangena-
me, naar boven toe afnemende druk-
curve, waardoor uw benen visueel 
slanker lijken – en het voorkomt tevens 
trombose door lang zitten, zware benen 
en opgezette voeten.
Pusht ook het zitvlak en verbetert de 
bloedcirculatie.

Broekje, hiel en teen zijn duurzaam 
versterkt. Voor duurzame kwaliteit 
gemaakt in Duitsland staat de Duitse 
fabrikant medi: een van ’s werelds 
toonaangevende bedrijven op het gebied 
van medische compressiekousen, met 
meer dan 60 jaar ervaring.

In 2 kleuren: ‘Powder’ voor lichte 
huidtypen, ‘Light Tan’ voor donkerdere. 
68% polyamide, 32% elastaan. Machine-
wasbaar.

Ongelooflijk fris, bruisend         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. 336-709-33     € 89,–      
(1 l-prijs: € 1780,–)

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

•     Item m6 contourpanty, kleur: Light Tan     
€ 69,90

produ-
FC centen- tot vanaf
maat maat 169 cm 170 cm

36/38 S 328-371-33 328-381-33
40/42 M 328-372-33 328-382-33
44/46 L 328-373-33 328-383-33

•     Item m6 contourpanty, kleur powder     € 69,90

produ-
FC centen- tot vanaf
maat maat 169 cm 170 cm

36/38 S 328-374-33 328-378-33
40/42 M 328-375-33 328-379-33
44/46 L 328-376-33 328-380-33

Powder Light Tan

33Fashion Classics

Ingredients: Alcohol Denat., Parfum 
(Fragrance), Aqua (Water), Limonene, 
Hydroxycitronellal, Linalool, Citral.
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Ierse trui in de kleuren turf,  
bessen, loof en mos.
Prachtige jacquard, van zuivere,  

sterke scheerwol met de hand vervaardigd.

Rustige, gedekte kleuren, sterke, zuivere Shetland-wol en een 
mannelijk jacquardmotief kenmerken deze in ambachtelijk handwerk ver-
vaardigde trui. Een fraaie afwisseling tot de gebreide kledingstukken die 
u tot nu toe in de kast had liggen. Door vakbekwame Ierse breiers wordt 
gedetailleerd het intrigerende streepdessin met stippen in jacquard-
techniek uit zuiver scheerwol gebreid. Als de Ierse herfst zelf, zijn de 
milde nuances van de kleuren: het blauw-groen van kreekjes en mos, de 
kleur van bessen en het geel-bruin van turf en loof. Extra opvallend: de 
dubbelgebreide boorden, waarin het dessin terugkeert – beduidend 
interessanter dan de gebruikelijke unikleurige boorden en manchetten. 
Perfect voor tijdloze, klassieke outfits. Maak uw garderobe compleet met 
deze veelzijdige, maar toch niet opdringerige trui. U zult er regelmatig op 

worden aangesproken.

Klassiek, comfortabel wijd model. 
Kleur: multicolor. Lengte in mt. 50: 
67 cm. 100% scheerwol. 
Handwas. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•     Trui ‘Ierse Herfst’     
€ 159,95

FC producenten-
maat maat nr.

48 S 281-147-33
50 M 280-768-33
52 L 280-776-33
54/56 XL 280-784-33
56/58 XXL 280-792-33
60 3XL 281-154-33

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

Rustieke retro-look:  
chique handschoenen voor een  
bijzonder aantrekkelijke prijs.

Afrikaans schaapsleer. Zachte fleecevoering.  
Geïntegreerde polswarmers. Van Pearlwood.

Handschoenen die zo hoogwaardig, zo comfortabel en 
tegelijkertijd zo stijlvol zijn, zijn haast niet te vinden voor deze prijs: 
zorgvuldig handgemaakt van Afrikaans schaapsleer, zorgt het fijne, 
gladde materiaal voor voldoende gevoel in de vingertoppen. Het 
houdt wind en regen buiten en is tegelijkertijd aangenaam ademend.

De gebreide boorden en de zachte fleecevoering 
beperken nooit de beweeglijkheid van 

uw vingers.
Een enorm verschil in 
comfort ten opzichte van 
gewone handschoenen, die 
warm zijn door hun volledig 

gebreide voering, maar 
vaak de bewegingsvrijheid 
beperken.

Ingenaaide ribbels op de 
rug en een speciale waxafwer-

king zorgen voor de retro-look.
Deze behandeling, die gewoon-

lijk is voorbehouden aan dure jassen, 
maakt het leer zowel soepeler als 

duurzamer. Om ervoor te zorgen dat 
niets aan de binnenkant in de weg zit, 
zijn de naden afgewerkt met open 
randen aan de buitenkant, wat de 
rustieke look verder benadrukt.

Kleur: brandy. Schaapsleer. Fleecevoe-
ring: 100% polyester.

•     Pearlwood retro-handschoenen     
€ 69,95

hand-
schoen
maat nr.

8,5 352-787-33
9 352-788-33
9,5 352-789-33
10 352-790-33
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Wollen hoed voor avonturiers: nu windwerend en waterafstotend.  
Beschermt tegen uv A+B en is zelfs oprolbaar.

Van Mayser, Duitse hoedenmakerskunst sinds 1800.

Ondanks zijn elegante verschijning kunt u deze subtiel 
gemoderniseerde klassieker zonder aarzelen dragen, want hij is 

speciaal ontwikkeld 
voor avonturen in 

de buitenlucht.

Ideaal voor trektochten, kampeervakanties of de jacht.
De gevilte wollen stof is behaaglijk warm en aangenaam 

ademend. Bovendien heeft hoedenspecialist Mayser hem betrouw-
baar uitgerust tegen de elementen: hij houdt de wind tegen, laat 
regen gewoon van zich af rollen en beschermt u tegen gevaarlijke 
uv A+B-stralen. De verbazingwekkend robuuste stof kan worden 
verfrommeld en zelfs worden opgerold, zodat u uw hoed gemakke-
lijk in uw rugzak kunt opbergen.

Kleur: bruin. 100% wol. Bevat niet uit textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong (leren lus).

•     Mayser wollen trekking-hoed     
€ 119,95

hoofd-
omvang
in cm nr.

55 353-450-33
57 353-451-33
59 353-452-33
61 353-453-33

De klassieke corduroy broek: helemaal up-to-date.
Trendy ribbreedte, hoog stofgewicht en precies de juiste mix van materialen.

Corduroy broeken zijn altijd een van de essentiële winterklas-
siekers geweest. Maar niet alle corduroy is hetzelfde. Dankzij de 

weelderige kwaliteit van 
580 g/lfm en de middelbrede 
rib (4 ribben per cm) is deze 
broek warmer en robuuster 
dan gewone corduroystoffen, 
die gewoonlijk een kwart 
lichter zijn.
Geraffineerde materialen-
mix.

Het hoge katoengehalte 
maakt de fluweelzachte pool 
heerlijk zacht en polyamide 
maakt de stof bestand tegen 
kreukels. Modal en een 
speciale afwerking verster-

ken de chique, matte glans. En dankzij elastaan is uw nieuwe broek 
in de lengte elastisch en dus uiterst comfortabel.
Topkwaliteit uit Duitsland.

Weverij Kindermann uit Bad Bentheim, een traditioneel bedrijf 
dat gespecialiseerd is in stoffen voor werkkleding, beschikt over 
meer dan 100 jaar knowhow in de productie van eersteklas 
corduroystoffen. Met bandplooien, twee 
schuine zakken en twee achterzakken met 
knoopsluiting.

Comfortabel, recht model. Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 84 cm. Voetwijdte: 38 cm. 71% katoen, 
15% polyamide, 10% modal, 4% elastaan. 
Machinewasbaar.

•     Kindermann corduroy broek     
€ 119,95

FC
maat tarwe olijf

  25 352-119-33 352-155-33
  26 352-121-33 352-156-33
  27 352-122-33 352-157-33
  28 352-123-33 352-158-33
  29 352-124-33 352-159-33
  30 352-125-33 352-160-33

  48 352-126-33 352-162-33
  50 352-127-33 352-163-33
  52 352-128-33 352-164-33
  54 352-129-33 352-165-33
  56 352-130-33 352-166-33
  58 352-131-33 352-167-33
  60 352-132-33 352-168-33

  98 352-133-33 352-169-33
102 352-134-33 352-170-33
106 352-135-33 352-171-33

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

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

FC
maat zandkleur navy bordeaux bruin

  25 352-136-33 352-172-33 352-190-33 352-208-33
  26 352-137-33 352-173-33 352-191-33 352-209-33
  27 352-139-33 352-174-33 352-192-33 352-210-33
  28 352-140-33 352-175-33 352-193-33 352-212-33
  29 352-141-33 352-176-33 352-194-33 352-213-33
  30 352-142-33 352-177-33 352-196-33 352-214-33

  48 352-143-33 352-178-33 352-197-33 352-215-33
  50 352-144-33 352-180-33 352-198-33 352-216-33
  52 352-145-33 352-181-33 352-199-33 352-217-33
  54 352-147-33 352-182-33 352-200-33 352-218-33
  56 352-148-33 352-183-33 352-201-33 352-219-33
  58 352-149-33 352-184-33 352-202-33 352-220-33
  60 352-150-33 352-185-33 352-204-33 352-221-33

  98 352-151-33 352-186-33 352-205-33 352-222-33
102 352-152-33 352-188-33 352-206-33 352-223-33
106 352-154-33 352-189-33 352-207-33 352-224-33
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  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Kreukvrije jurk 
met overhemdkraag 

voor de winter:  
van chique, zachte, 

warme scheer- 
woljersey.

Ademend en machinewasbaar. 
Van het Duitse damesmerk 

EDELLE.

De jurk met overhemdkraag is 
een populaire klassieker in de 
damesmode, die er tegelijkertijd 
sportief en elegant uitziet. De 
meeste zijn gemaakt van een mix 
van katoen, dat nogal koel aanvoelt 
en snel kreukt, vooral na lange tijd 
zitten. Geen van beide is een 
probleem met deze jurk...
Zachte, elastische woljersey: 
comfortabel, kreukvrij, warm, 
ademend en antibacterieel.

De fijne, zuivere scheerwol uit 
Nieuw-Zeeland (ZQ-gecertifi-
ceerd, ethisch correct mulesing-vrij 
gewonnen) voelt aangenaam licht 
en toch warm aan. De fijne 
woljersey wordt gebreid in Italië. 
De jurk past zich aan elke 
beweging aan en blijft altijd in 
model. En hij kan volkomen 
probleemloos op 30 °C op het 
wolwasprogramma gewassen 
worden (in een waszakje).
EDELLE – hoogwaardige 
materialen, cleane, perfecte 
pasvormen, een tijdloze stijl ...

... en kleine maar fijne details 
ronden de creaties van het Duitse 
merk af, zoals geweven labels van 
zuivere zijde, gemaakt op 
Shuttleloom-weefgetouwen, zodat 
ze zelfs na vele wasbeurten niet 
kriebelen, en van een merk 
voorziene parelmoeren knopen van 
de Schwäbische Alb.

Recht model met bindceintuur. Lengte 
in mt. 36: 104 cm. Kleur: navy. 100% 
scheerwol. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke 
oorsprong: parelmoeren knopen. 
Machinewasbaar.

•     EDELLE woljersey-jurk met 
overhemdkraag     € 369,–

Zacht, robuust wolvilt.  
Elegant jacquardpatroon. Stijlvolle klokvorm.

Zeldzame clochehoed voor een aangename prijs.  
Van Loevenich, hoedenfabrikant sinds 1960.

Met zijn kenmerkende klokvorm doet 
deze hoed denken aan de mondaine looks 
van elegante dames in de gouden 
jaren 20. Toch is deze cloche niet alleen 
een decoratief accessoire, maar ook een 
stijlvolle bescherming tegen het weer 
wanneer dat nodig is.
Het wolvilt is aangenaam warm, houdt 
de wind tegen en laat motregen er 
gewoon vanaf rollen.

Het is ook aangenaam ademend en 
bestand tegen vuil. Een beetje 
polyester maakt het tegelijk heerlijk 
soepel en vormvast. Zo kan uw 
hoed zonder aarzelen worden 
verfrommeld en past hij in elke 
tas.
Subtiele modieuze update: 
het meerkleurige jac-
quard-streepdessin.

Het is een interessante 
blikvanger en kan op vele 

manieren met uw bestaande garderobe 
worden gecombineerd.

Eén maat. 70% wol, 30% polyester.

Loevenich jacquardcloche     € 39,95
•     beige nr. 351-236-33
•     grijs nr. 351-237-33

Stijlvol, chic, elegant, trendy en tijdloos:  
klassieke laarsjes met een vleugje western.

Stijgt boven elke trend uit en past bij vele looks. Van Ducanero®, made in Italy.

Door de chique, elegante look, stijlvol 
geïnspireerd op stoere westernlaarzen, 
zijn deze laarsjes de perfecte aanvulling 
op het altijd modieuze duo jurk & 
laarsjes. Maar ook mooi bij vele vrije-
tijds-looks met rok, jeans, leren leg-
ging, ... van sportief-casual tot casual-
elegant.
Zacht kalfsleer. Elegant smal model. 
Comfortabele blokhak.

Bijzonder aangenaam en uniek bij 
deze laarsjes is de zachte schacht van fijn, 
ongevoerd kalfsleer. Deze zit zo aange-
naam om uw been als een hand-
schoen om de pols en is 
nauwelijks te voelen 
bij het dragen: niets 
knelt of schuurt. De 
klassieke blokhak van 
5 cm hoog zorgt 
bovendien voor 
onvermoeibaar 
loopcomfort.

Bij ons is het nog niet zo bekend, maar 
in Italië is het hoogwaardige schoenen-
merk Ducanero® te vinden in chique 
tijdschriften en al een tijd verkrijgbaar 
in exclusieve winkels.

In het Italiaanse atelier (Monte San 
Giusto in de provincie Macerata) wordt 
het leer nog met de hand gesneden en 
geverfd, de zool stevig gelijmd én 
vastgenaaid. Ritssluiting opzij. Met leer 
beklede hak in houtlook. Afgeronde neus.

Schachthoogte: 15 cm. Hakhoogte: 5 cm. 
Kleur: navy. Bovenwerk: kalfsleer. Voering en 

binnenzool: leer. Loopzool: 
rubber en leer.

•     Ducanero®  
westernlaarsjes      
€ 239,–

schoen-
maat nr.

36 352-716-33
37 352-717-33
38 352-718-33
39 352-719-33
40 352-720-33
41 352-721-33

FC
maat nr.

34 352-032-33
36 352-033-33
38 352-034-33
40 352-035-33
42 352-036-33
44 352-037-33
46 352-038-33
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Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Tassenfavoriet saddlebag: 
kenmerkende robuuste 

uitstraling, maar  
superzacht. Van Gianni 

Chiarini, Florence.
Klassiek en modieus actueel.  

Populair onder alle leeftijden.  
Veelzijdig te combineren.

De saddlebag met de praktische klepslui-
ting is een van de meest populaire essentials 
in vele designercollecties. Momenteel is de 
cleane, sportieve klassieker opnieuw een 
gewild modeaccessoire. Veel varianten van 
leer zijn van oorsprong nogal grof, rustiek en 
enigszins stug. Dit exemplaar daarentegen 
heeft de typische stoere look, maar is gemaakt 
van superzacht rundleer en is zeer comforta-
bel om te dragen.
Soepelzacht en verrassend licht.

Er schuilt veel vakmanschap in deze tas. 
Het gehamerde en gestructureerde leer is de 
specialiteit van de collecties van Gianni 
Chiarini, die sinds 1990 hoogwaardige en 
tijdloos mooie tassenmodellen bevatten. 
Handgesneden leer, met de hand gebonden 
randen – zelfs na veelvuldig dragen zijn er 
geen kreukels of broze plekken in het leer te 
zien.
Naar keuze te dragen met modieuze, brede, 
katoenen band of klassieke leren band.

Afhankelijk van de stijl – sportief-casual 
of iets eleganter – kunt u de bijpassende band 
kiezen en verwisselen met een karabijnhaak. 
Beide zijn in lengte verstelbaar, zodat de tas 
op verschillende manieren kan worden 
gedragen. Het tweedelige binnenvak met 
zijvak met rits en het buitenvak met rits 
bieden voldoende opbergruimte voor de 
belangrijkste spullen, zoals portemonnee, 
smartphone, sleutels, make-up en meer.

Goudkleurige metalen elementen. Magneetslui-
ting. Rundleer. Voering van polyester. Kleur: 
beige. Afmeting (h x b x d): ca. 26 x 21 x 9 cm.

•     Gianni Chiarini saddlebag      
nr. 351-554-33     € 235,–
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Trendy fieldjacket – ooit uitgevonden 
voor het Amerikaanse leger;  

nu verbeterd voor u.
Licht, warm, weerbestendig en met veel bergruimte.  

Van het New Yorkse cultlabel Schot NYC.

Het fieldjacket maakt sinds 1966 deel uit van de Schott NYC-
collectie. Met een update wat betreft uiterlijk en functie heeft het New 
Yorkse cultlabel de klassieker nu nog verder verbeterd. Populaire 
details zoals de vier opgestikte zakken, de epauletten en de verborgen 
capuchon zijn gebleven.
Wat wel nieuw is, is het superlichte, waterafstotende nylon-canvas.

Daar komt nog een afneembare stormrand in navy bij. Die biedt 
betrouwbare bescherming tegen wind en regen, zelfs als de jas open is. 
Extra ritsen bieden snel toegang tot de ruime zakken aan de buitenkant. 
Contrasterende oranje voering.
Schott NYC is het traditionele merk voor functionele jassen.

De outdoorspecialist uit 1913 kleedde de filmsterren van de 
jaren 50 en 60, heeft een trouwe schare fans onder de Hollywoodster-

ren van nu en staat regelma-
tig in alle grote modetijd-
schriften.

Klassiek, recht model. Lengte 
in mt. 50: 75 cm. Kleur: 
military green. Materiaal: 
100% nylon. Voering: 100% 
polyester. Machinewasbaar.

•     Schott NYC fieldjacket  
van nylon-canvas      
€ 239,–

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

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 347-080-33
50 L 347-081-33
52 XL 347-082-33
54 XXL 347-083-33
56 3XL 347-084-33
58 4XL 347-085-33
60 5XL 347-086-33

Van gerecycled plastic:  
de duurzame exemplaren onder de  

moderne sneakers.
100% waterdicht en aangenaam ademend. Van Ecoalf.

Slechts enkele modieuze sneakers hebben een dergelijke positieve 
ecobalans: Ecoalf heeft tot nu toe meer dan 500 ton plastic afval – over-
wegend gebruikte pet-flessen – laten recyclen.
Bij de vervaardiging ervan wordt minder energie verbruikt en er 
komen minder broeikasgassen bij vrij dan gebruikelijk.

Het waterdichte bovenwerk bestaat naast gerecycled polyester 
namelijk uit Sorona® – een bijzonder milieuvriendelijke vezel op basis 
van duurzame, plantaardige grondstoffen. Dit maakt deze sneakers zo 
heerlijk licht, ademend en comfortabel elastisch.

Bovenwerk 59% gerecycled polyester, 41% Sorona. Loopzool boven: 82% 
ethyleenvinylacetaat (EVA), 18% algen. Loopzool onder: thermoplastisch 

rubber (TPR).

•     Ecoalf sneakers van 
gerecycled materiaal     
€ 79,95

schoen-
maat zwart khaki

41 341-031-33 341-025-33
42 341-033-33 341-026-33
43 341-034-33 341-027-33
44 341-035-33 341-028-33
45 341-036-33 341-029-33
46 341-037-33 341-030-33

Winterchino:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
336-915 of tel. nr.  
024-3 511 277.
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Lichter dan scheerwol. Bijna zo zacht als kasjmier.  
En aanzienlijk sterker dan beide.

Kostbare jakwol, zuiver en vrij van chemicaliën.

Niet te vergelijken met grovere wintertruien van 
kriebelende scheerwol. Deze pullover is vervaardigd 
van donszachte jakwol en is een kostbare zeldzaam-
heid. De wol stamt van de jonge dieren van de in de 
hooggebergten van Tibet levende jaks. 
Deze unieke rundersoort graast daar op 
4.000 tot 6.000 m hoogte. Alleen in deze 
ijzige regio’s ontwikkelen de dieren hun 
zo bijzonder dichte haarvacht.
Warm en vederlicht: alleen het 
langvezelige onderhaar wordt 
gebruikt.

Het wordt behoedzaam handmatig 
uitgekamd en tot een fijn garen 
versponnen. Ondanks de enorme 
zachte aanvoeleigenschappen is jakwol ook 
verbluffend sterk.

Het draagcomfort wordt door geen enkele 
kleurstof beïnvloed.

Het veelzijdige grijs-bruin is de originele kleur 
van het jakhaar en het materiaal is volledig natuurlijk 

gelaten.

Nonchalante rechte vorm met 
ronde hals en ribboordjes. 
Lengte in mt. 52/54: 70 cm. 
Kleur: grijs/bruin. 70% jak, 
30% scheerwol. Handwas.

•     Jakpullover      
€ 249,–

FC producenten-
maat maat nr.

46 S 339-814-33
48/50 M 339-815-33
52/54 L 339-816-33
56/58 XL 339-817-33
60 XXL 339-818-33

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

Dit jeansoverhemd kan ook in de winter worden gedragen.
Van zacht flanel. Zo warm dat u het ook als overshirt kunt dragen.

Een schoudernaad, twee grote borstzakken en 
opvallend indigoblauw: dit jeansoverhemd heeft alles 
wat een modieuze klassieker nodig heeft. En nog 
meer. Want anders dan de meeste jeansoverhemden is 
dit exemplaar niet gemaakt van denim, maar van 
warm flanel.
De stof is veelzijdig te dragen.

Het dikke en zeer zachte flanel kan wanneer het 
wat koeler wordt nog lang zonder jas worden 
gedragen. Het is ook ideaal voor de op dit moment zo 
trendy casual overshirt-look, en dus over een shirt te 
dragen. De drukknopen zijn uitgevoerd in ‘gunmetal-
grijs’ en daardoor beduidend moderner dan de 
overbekende glanzende zilverkleurige knopen. 

Knoopsluiting met zeven drukknopen. Mouwen met 
elk twee drukknopen te sluiten. Twee opgestikte borst-
zakken, eveneens met 
drukknopen.

Slim fit. Lengte in boord-
wijdte 41: 75 cm. Mouwlengte: 
65 cm. Kleur: donkerblauw. 
100% katoen. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Flanellen jeans-
overhemd     
€ 119,95

boord-
wijdte
in cm nr.

38 334-835-33
39 334-836-33
40 334-837-33
41 334-838-33
42 334-839-33
43 334-900-33
44 334-901-33
45 334-902-33
46 334-903-33
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De mantelklassieker van morgen,  
gemaakt van luxueus imitatiebont,  

voor slechts € 379,–.
Van de Italiaanse specialist en trendmerk Betta Corradi.

De jas van imitatiebont, sinds kort een trendy item, heeft nu een vaste 
plaats veroverd in de wintergarderobe. En terwijl felgekleurde exemplaren 
snel uit de mode zullen zijn, heeft dit exemplaar in subtiel beige het 
potentieel om een klassieker te worden.
Het model doet denken aan coutureklassiekers uit de jaren 70.

Het licht oversized model met verlaagde schoudernaden, weelderige 
reverskraag en drukknopen is casual, tijdloos en eindeloos te combineren. 

hoodie en jeans, soms elegant bij een zakelijke outfit of broekpak. En 
meestal gesponsord door de marketingafdeling van een duur designerla-
bel. De glossy’s schrijven over Betta Corradi, omdat de specialist op het 

gebied van imitatiebont overtuigt met kwaliteit en een uitstekende 
prijs-kwaliteit-
verhouding.

Casual, recht oversized model met 
twee grote, opgestikte zakken. 
Lengte in mt. 38: 116 cm. Kleur: 
beige. Buitenkant en voering: 
100% polyester. Stomerij.

•     Betta Corradi mantel 
van imitatiebont     
€ 379,–

Beproefd sinds meer dan 15 jaar.  
En toch een modieuze voltreffer.

Seductive ‘Sabrina’: elegant, comfortabel,  
figuurvriendelijk.

Alleen met een perfecte, moderne pasvorm kunnen 
broeken er echt verleidelijk uitzien. Daarom noemde ontwerps-
ter Catrin Schanz haar collectie simpelweg ‘Seductive’ (oftewel 
verleidelijk). En ze vijlde samen met de experts van broe-
kenspecialist Schera net zo lang aan de snit, tot de pasvorm 
echt onvergelijkbaar goed was.
Een van de meest begeerde broekmerken op de markt. En 
al geruimte tijd favoriet van vele fashionista’s.

Terwijl de meeste broekenfabrikanten seizoen na seizoen 
nieuwe collecties aanbieden, is model ‘Sabrina’ al jaren een 

veel beter dan gewone leggings of jeggings. De hoger aangezet-
te band vormt een attractief silhouet rond het buik- en heupge-
bied. Hierbij geeft de slijtvaste, zachte 
stretchstof aangenaam mee bij elke
beweging. De elastische band biedt 
extra comfort. Met spleet, omkeerbare 
been naad.

Smalle pasvorm. Kleur: navy. Binnen-
beenlengte in mt. 38: 70 cm. Voetwijdte: 
29 cm. 86% polyamide, 14% elastaan. 
Machinewasbaar.

•     Seductive instap-broek Sabrina      
€ 189,95

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

FC
maat nr.

34 342-069-33
36 342-070-33
38 342-071-33
40 342-072-33
42 342-073-33
44 342-074-33
46 342-075-33

FC producenten-
maat maat nr.

34 XS 346-993-33
36 S 346-994-33
38 M 346-995-33
40 L 346-996-33
42 XL 346-997-33

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

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Ziet eruit als een blouse,  
heeft het comfort van een T-shirt.

Scandinavisch design van Rosemunde Copenhagen:  
comfortabel, ingetogen en elegant.

In ons land zijn ze nog een goed bewaard geheim, maar in Denemar-
ken zijn de ontwerpen van Rosemunde Copenhagen al lange tijd een must 
have in de kledingkast van elke vrouw. Het in 2004 opgerichte merk staat 
bekend om zijn hoogwaardige basics met elegante kanten details.
Zijdezacht, soepelvallend en gemakkelijk te strijken.

De delicate viscosestof heeft een iets korrelige structuur met een 
aangenaam droge touch en heeft een goed herstellend vermogen. De 
kant voelt heerlijk zacht aan, 
irriteert niet. Ronde hals. Kanten 
manchetten met dubbele knoop. 
Knoopsluiting aan de achter-
kant.

Casual recht model. Lengte in 
mt. 38: 65 cm. 100% viscose. 
Machinewasbaar.

•     Rosemunde Copenhagen  
kanten blouse      
€ 139,95

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

FC donker-
maat blauw natuur

34 347-446-33 347-512-33
36 347-447-33 347-513-33
38 347-448-33 347-514-33
40 347-449-33 347-515-33
42 347-510-33 347-516-33
44 347-511-33 347-517-33

De modieuze en weerbestendige versie van de  
klassieke Chelsea-boots – droge voeten op bijzonder 

stijlvolle en duurzame wijze.
Van Lemon Jelly – met de kenmerkende citroengeur.

Moderne regenschoenen die verfris-
send fruitig naar citroenen ruiken – dat is 
het onmiskenbare DNA van het innova-
tieve schoenenmerk Lemon Jelly uit 
Portugal. Het submerk van de bedrijven-
groep Procalcado S.A., al meer dan 40 jaar 
een van de marktleiders in de schoenen-
sector, heeft talrijke nominaties en 
onderscheidingen ontvangen. Lemon Jelly 
brak door met de klassiek vormgegeven 
Chelsea-boots, die sinds 2011 niet meer 
weg te denken zijn uit de collectie. Elk jaar 
zijn er nieuwe modieuze versies, zoals dit 
Chelsea-model, dat deel uitmaakt van de 
nieuwe Sustainability-lijn. Daarbij worden 
productieafval en oude schoenen gerecy-
cled en komt er dus 90% minder CO

2
 vrij.

Trendy waterdicht ontwerp met 
modieuze, sportieve sneakerzool. 
Glanzend oppervlak. Goed te combine-
ren, chique zandkleur.

Het zachte en lichte rubbermateriaal 
heeft een hoogwaardige afwerking en is 

zeer slijtvast. De 
robuuste, 
geprofileerde 
sneakerzool geeft 
de boots een 
eigentijdse, 
sportieve 
look en biedt 
comfortabel 

antislip-loopcomfort.
Stijlvol multitalent voor wisselvallige, 
regenachtige dagen.

Perfect bij de casual elegante city-look, 
bij de sportieve outdoor-look, voor een 
boswandeling of als cool, trendy item bij 
de casual festivalstijl met jeans, jurk of 
rok.

Smal, enkelhoog model met elastische inzet en 
treklus. Bovenwerk: kunststof. Voering en 
binnenzool: textiel. Loopzool: TR. Kleur: 
zandkleur. Gemaakt in Portugal.

•     Lemon Jelly Chelsea-sneakerboots     
€ 119,95

schoen- 
maat nr. 

36 352-661-33
37 352-662-33
38 352-663-33
39 352-664-33
40 352-665-33
41 352-666-33
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Dankzij deze visserstrui werd een klein Iers 
breiatelier legendarisch.

De afzonderlijke delen worden tot op de dag van vandaag  
langzaam en zorgvuldig met de hand aan elkaar gezet.

In Kilcar, County Donegal, ligt 
een stuk Ierse breimodetraditie. In het 
daar gevestigde atelier ‘Fisherman out 

of Ireland’ worden de beroemde 
Donegal-visserstruien tot op de dag 
van vandaag op traditionele wijze 
vervaardigd. Als het voor- en 
achterpand en de mouwen klaar zijn, 
worden deze met de hand aan elkaar 

gezet. Dit gebeurt zeer langzaam 
en zorgvuldig, wat de truien 

bijzonder duurzaam maakt.
Past perfect. Kriebelt niet.

De truien zijn gemaakt 
van merinowol met een 
aandeel kasjmier. Een 
ideale mix, die ze 
ongelooflijk zacht en 
behaaglijk warm 
maken, zonder dat ze 
kriebelen. De 
naburige spinnerij 
Donegal Yarns levert 
het gemêleerde, 

genopte garen, 
waarmee de levendige 

structuur ontstaat die 
zo karakteristiek is voor 

Donegal-truien.

Recht, klassiek model. Lengte in 
mt. 50: 68,5 cm. Kleur: beige/
bruin mêlee. Materiaal: 95% 

scheerwol, 5% kasjmier. 
Handwas. Vervaardigd in Ierland.

•     Fisherman Donegal-trui      
€ 179,95

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 335-245-33
50 L 335-246-33
52 XL 335-247-33
54 XXL 335-248-33
56 3XL 335-249-33
58 4XL 335-270-33

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

Nog ‘Made in Ireland’:  
echte Donegal-muts met kasjmier.

Heerlijk zacht, maar toch vuilbestendig.  
Modieuze colourblocking. Slechts 35,95 €.

Met deze muts in ribbreisel 
combineert Ireland’s Eye twee 
modieuze evergreens: klassiek 
Donegal-garen en aantrekkelijke 
colourblocking. Een aandeel van 5% 
kasjmier maakt de wol zacht 
en kriebelvrij. Door de 
kenmerkende gekleurde 
spikkels onderscheidt 
de muts van Donegal 
zich van de vele 
andere grijze 
exemplaren die 
zoveel op elkaar 
lijken. En: 
hoewel dit 
exemplaar nog 
met de hand 

gemaakt is in een Iers familiebedrijf, 
kost hij echt geen vermogen.
Perfecte combinatie van traditie en 
mode.

Vroeger waren warme truien, sjaals 
en mutsen alleen maar functi-

oneel. Vandaag de dag echter
is elke nieuwe collectie 

van de O’Sullivans een 
toonbeeld van creativi-
teit.

Kleur: grijs/blauw. 
95% wol, 5% kasjmier. 

Handwas. Gemaakt 
in Ierland.

•     Donegal-muts     
nr. 326-265-33     
€ 35,95

Comfortabele 
kasjmierjeans 
pagina 62.
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Twee kleuren, twee functies: keerbare bodywarmer  
met waarschijnlijk ’s werelds hoogwaardigste dons-isolatie.

Weerbestendige, gewatteerde nylon in navy. Modieuze teddyfleece in beige. Van Taion/Japan.

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 351-465-33
50 L 351-466-33
52 XL 351-467-33
54 XXL 351-468-33
56 3XL 351-469-33

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

Klassieke sneakers, geschikt voor de winter.
Van regenbestendig kalfssuède met isolerende crêpezool  

en warme fleecevoering.

In tegenstelling tot de meeste nieuwe trendy sneakers stamt 
deze klassieker uit de jaren 80 en wordt hij nog steeds zorgvuldig 
met de hand gemaakt in Manchester. Niet te vergelijken met de 
ontelbare massa geproduceerde modellen die ergens in het Verre 
Oosten van de lopende band komen.
Het elegante kalfssuède heeft tijdens het looiproces al een 
duurzame waterafstotende finish gekregen.

Uw sneakers hoeven dus niet meer geïmpregneerd te worden; 

regendruppels en vuil rollen er gewoon af. De zwarte crêpezool – 
een ongebruikelijk detail voor sportschoenen – is bovendien 
bestand tegen vuil en isoleert tegen kou van de grond. De fleece 
voering aan de binnenkant houdt uw voeten warm.
Meer dan 70 jaar ervaring met hoogwaardige sportschoenen.

Reeds in 1945, op 14-jarige leeftijd, vervaardigde Norman 
Walsh zijn eerste sportschoenen. Met het bedrijf van zijn ouders 
rustte hij de Engelse Olympische ploeg van 1948 uit. En in 1961 
richtte hij zijn eigen label op. Vandaag de dag worden Walsh 
schoenen gebruikt in talrijke internationale wedstrijden.

Bovenwerk: leer. Voering: 100% polyester (microfleece). Binnenzool: 
textiel. Loopzool: rubber.

•     Norman Walsh wintersneakers     € 199,95

schoen- VK-
maat maat zwart navy

41 7 346-283-33 346-289-33
42 8 346-284-33 346-310-33
43 9 346-285-33 346-311-33
44 9,5 346-286-33 346-312-33
45 10 346-287-33 346-313-33
46 11 346-288-33 346-314-33

Aan de ene kant doorgestikte vierkanten 
van windwerende, water- en vuilafstotende 
nylon, aan de andere kant trendy, heerlijk 
zachte teddyfleece: het is moeilijk om een 
behaaglijke, warme keerbare bodywarmer te 
vinden, die ook nog eens met zijn kleur van 
functie verandert. Dat maakt hem evenveel 
waard als twee kledingstukken.
Taion is Japans voor ‘lichaamstem-
peratuur’.

De gelijknamige outdoorspecialist uit 
Tokio weet hier echt wel het een en ander van: 
hoe hoger het donsgehalte, hoe warmer uw 
bodywarmer. Omdat zacht, filigraan dons de 
warmte veel beter opslaat dan hardere, 
stevigere veren. Terwijl conventionele 
winterkleding vaak een dons-verenverhouding 
van 80/20 heeft, is voor Taion alleen 95% 
dons-isolatie voldoende. Dit betekent dat er 
veel minder vulling nodig is: uw 
bodywarmer houdt u warm, maar 
maakt niet dik.
Het RDS-certificaat (Responsible 
Down Standard) garandeert dat 
dons wordt geproduceerd op een 
wijze die past bij de diersoort

Van de omstandigheden bij de 
dierhouder tot het vervoer en de 

verwerking – de hele toeleveringsketen is 
onderworpen aan strenge controles. Zo wordt 
bijvoorbeeld alleen dons van volwassen 
dieren verwerkt dat een bijproduct is van de 
voedselproductie.

Met twee zijzakken met rits aan 
elke kant en een extra borstzak met rits 
aan de teddyzijde.

Comfortabel model. Kleur: navy (kant van 
nylon)/beige (kant van teddy). Lengte in 
mt. 50: 67 cm. 100% nylon, andere kant 
100% polyester. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oorsprong 
(donzen vulling). Handwas.

•     Taion gewatteerde donzen 
bodywarmer     
€ 149,95
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Zelden was een slaapshirt zo stijlvol.
Luchtig batist van katoen en viscose. Chique preppy-stijl van Ralph Lauren, New York.

Een slaapshirt als dit, dat er zo verzorgd uitziet 
en ook heel geschikt is om te dragen wanneer u 
ontspant op de bank of zondagochtend aan het 
ontbijt zit, is echt uniek te noemen. Het merk 
Ralph Lauren staat bekend als toonbeeld van de 
Amerikaanse preppy-stijl – de nette ‘old 
school’-vrijetijds-look van studenten van de 
bekende Amerikaanse elite-universiteiten.
Ademend katoen en soepelvallende viscose 
maken dit slaapshirt zo comfortabel.

Door de lichte, fijndradige batist-
weefwijze doet de verkoelende stof 

wat betreft look en touch denken 
aan linnen, maar hij kreukt 

aanzienlijk minder. Driek-

wartmouwen met dubbele manchetten. Opgestikte 
borstzak met monogramborduursel.

Comfortabel nachthemdmodel. Lengte in mt. 38: 91 cm. 
Kleur: wit. 60% katoen, 40% viscose. Machinewasbaar.

•     Ralph Lauren white slaapshirt     € 89,95

FC producenten-
maat maat nr.

34 XS 339-768-33
36 S 339-769-33
38 M 339-790-33
40 L 339-791-33
42 XL 339-792-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Even praktisch als modieus:  
frotté-sandalen van het Duitse cultmerk flip*flop®.

Comfortabel dankzij het trendy teenbandje.  
Stapvast dankzij het noppenvoetbed en golfprofiel.

Frotté-pantoffels worden gratis 
verstrekt in de betere hotelkamers. Ze 

kunnen nuttig zijn om niet met blote voeten op 
vreemde vloeren te lopen, maar ze zijn niet 
geschikt voor een bezoek aan het zwembad of 
de sauna. Ze kunnen doorweekt raken met 

water, oncomfortabel aanvoelen en zelfs 
uitglijden.

Deze frotté-sandalen met bandje zijn 
antislip en toch superzacht en ultralicht.

De dikke zool van 
geschuimd ethyleenvi-
nylacetaat zorgt voor 
een goede demping. Het 

voetbed met micro-nop-
penstructuur zorgt voor 

stabiliteit en een droog 
gevoel, terwijl het golfpro-

fiel u zelfs op een natte 

ondergrond een goede grip geeft.
Het origineel uit Duitsland: de enige sandalen die 
zich flip*flop® mogen noemen.

Het cultmerk uit de schoenenstad Pirmasens, dat 
in 1997 werd geregistreerd, is wereldwijd beroemd 
om zijn kleurrijke teensandalen en heeft vele 
navolgers. Maar in tegenstelling tot goedkope 
imitaties, zijn echte flipflops 100% veganistisch en 
gemaakt zonder schadelijke toevoegingen. U ziet ze 
aan de voeten van internationale sterren en mode-

iconen, op de boulevards van de 
hipste vakantiehotspots en in de 
spa’s van de chicste hotels.

Bovenwerk en loopzool: ethyleen-
vinylacetaat. Teenbandje: textiel.

•     Frotté-sandalen flip*flop®     
€ 44,95

schoen-
maat zwart rosé

36 351-096-33 351-103-33
37 351-097-33 351-104-33
38 351-098-33 351-105-33
39 351-099-33 351-106-33
40 351-100-33 351-107-33
41 351-101-33 351-108-33
42 351-102-33 351-109-33
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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 badstofvezels 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.

Comfortabele snit. Met bindceintuur, warme 
capuchon en 2 opgezette zakken. De extra 
bindstrik aan de binnenkant voorkomt dat de 
badjas onbedoeld openvalt.

Lengte in maat 38: 102 cm. 40% polyester, 30% 
katoen, 30% viscose. Machinewasbaar.

•     Doubleface-badjas met capuchon      
€ 99,95

FC
maat nr.

36 352-878-33
38 352-879-33
40 352-881-33
42 352-882-33
44 352-883-33
46 352-884-33
48 352-885-33

  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 syntheti-
sche 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 jerseystoffen 
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 348-240-33 348-246-33 348-252-33
38/40 S 348-241-33 348-247-33 348-253-33
42/44 M 348-242-33 348-248-33 348-254-33
46/48 L 348-244-33 348-249-33 348-255-33
50 XL 348-245-33 348-251-33 348-256-33
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Dit badpak werkt als  
een goede zonnebrandcrème.

Gemaakt van zondoorlatend SunSelect® – met exotisch print.

De speciale SunSelect®-jersey laat 
de voor een zachte bruining noodzake-
lijke UV-stralen door. Zo bruint u ook 
onder uw zwempak. Het bruiningspro-
ces duurt weliswaar iets langer, maar 
wanneer u de bandjes van het badpak 
en de uitsnede van de benen af en toe 
iets verschuift, zult u egaal bruin 
worden. Het materiaal is ondoorschij-
nend, ook na het zwemmen.
Zeer elastisch en aansluitend model.

Het badpak moet strak zitten, want 
alleen zo wordt de zo gewilde bruining 
van het hele lichaam bereikt. Mooi 
speels model met een zijdelings 
geplooide borstlijn, hoog opgesneden 

beenlijn en verstelbare dubbele 
spaghettibandjes. Met het exotische 
patroon trekt u op het strand alle 
aandacht (de print kan per badpak 
verschillen).

80% polyester, 20% elastaan. Exotische 
bloemenprint in roze, oranje, blauwe en 
gele tinten. Machinewasbaar. Snel 
drogend. Exclusief bij Fashion Classics.

•     SunSelect®-zwempak 
Tropical     
€ 59,95

FC
maat nr.

36 343-740-33
38 343-741-33
40 343-742-33
42 343-743-33
44 343-744-33
46 343-745-33

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

Stijlvoller en veel comfortabeler:  
met deze slippers met extra dikke zool loopt u als op wolken.

Optimale steun. Ultralicht en zacht draagcomfort. Antislip-golfprofiel. Voor dames en heren.

Deze coole badslippers wegen slechts 140 gram (in maat 37) en 
hun moderne design vormt een aangenaam contrast met veel 
modellen met een louter sportieve zwembad-look. Ze passen ook 
perfect bij een casual huispak, een tuinjurk of zelfs een vrijetijds-/

vakantie-look en zijn geen 
stijlfout. Ze zijn ook heerlijk 

comfortabel en hebben 
alle kenmerken die 

een badslipper 
nodig heeft.
De 4,5 cm dikke 
EVA-zool 

fungeert als 

schokdemper en geeft de voet een zeer goede steun dankzij de 
verhoogde zijkanten.

Het zachte, waterdichte materiaal biedt uitstekend loopcomfort 
door zich aan te passen aan de vorm van de voet en de voetboog te 
ondersteunen. De voet heeft een veel betere grip in vochtige 
omstandigheden dankzij de verhoogde, gebogen vorm en de 
gestructureerde binnenzool. Het golfprofiel van de loopzool biedt 
ook een bijzonder goede grip op een natte ondergrond.
Ideaal voor sauna, zwembad, badkamer, strand, reizen, tuin, ...

Deze badslippers zijn echte allrounders dankzij hun comfort en 
vernieuwende stijl, en dat voor een aangenaam lage prijs.

Bovenwerk, binnen- en loopzool van EVA (ethyleenvinylacetaat).

•     Wolken-badslippers, 
dames     € 24,95

schoen-
maat bes

36 353-386-33
37 353-387-33
38 353-388-33
39 353-389-33
40 353-430-33
41 353-431-33

•     Wolken-badslippers, 
heren     € 24,95

schoen-
maat zwart

41 353-432-33
42 353-433-33
43 353-434-33
44 353-435-33
45 353-436-33

dames

heren
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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 
turquoise zorgt voor een modieus accent, net als het ingewe-
ven hightech-grapje:
bij contact met water verschijnt er een ankermotief.

Zodra de zwemshort droogt, verdwijnt – als door tover-
kracht – 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 bovenbenen. 
Kleur: turkoois. 100% 
polyamide. Voering: 
100% polyester. 
Machinewasbaar.

•     HOM 
zwemshort     
€ 74,95

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

FC producenten-
maat maat nr.

44/46 4 314-262-33
48/50 5 314-263-33
52/54 6 314-264-33
56/58 7 314-265-33

Deze hoed mag worden gekreukt –  
hij blijft toch altijd perfect in vorm.

De ‘Fedora’ van Mayser, sinds 1800.

U kunt hem probleemloos in uw bagage doen en er vervolgens 
onbeschadigd weer uit halen. Het luchtige vlechtwerk is zacht, 
flexibel en kan niet breken. Het bestaat uit uiterst fijne, gelijkmatig 
gevlochten en gewaxte strookjes zijdepapier. Vervaardigd op 
speciale traditionele 
naaimachines.
Een zeldzaam staaltje 
Duitse hoedenmaker-
kunst.

Deze Fedora met de in 
de lengte geknikte kroon 
en het aan beide zijden 
geplooide front betekent 
de comeback van de 
klassieker uit de jaren 40. 
Dit model hoed is 
karakteristiek voor de 
gewiekste Hollywood-
gangsters en -privédetecti-
ves uit deze tijd. Tegen-
woordig dient hij als 
stijlvolle zonbescherming 
tijdens vakanties, als 
modieus accessoire voor 
de nonchalante vrijetijds-
look en als elegant 
hoofddeksel bij het 
zomerpak.

Kleur: natuur. 100% papier.

•     Mayser hoed Fedora      
€ 109,95

hoofd-
omvang
in cm nr.

56 372-714-33
57 372-722-33
58 372-730-33
59 372-748-33
60 372-755-33
61 372-763-33
62 372-771-33
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Betaalbare luxe:  
de Two-Ply-cardigan van kasjmier uit Mongolië.

Alleen de allerbeste kasjmier is goed 
genoeg voor dit vest. Het is afkomstig uit 
het binnenland van Mongolië. Alleen daar, 
in de ijzige regionen, groeit het pluizige 
onderhaar van de kasjmiergeit zo dicht 
aangesloten en toch zo dun. Het wordt 
behoedzaam glad gekamd en met zorg 
geselecteerd. Elke haar dient tenminste 
38 - 40 mm lang en 15 - 16 micron dun te 
zijn. Te korte haren worden niet gebruikt. 
Want alleen de lange draden zijn nauwe-
lijks gevoelig voor pilling en zijn geschikt 
voor duurzame kasjmier-tricotage die er 
ook na jaren nog prachtig uitziet.
Het afzien van grote productienamen 
en dure marketing maakt de gunstige 
prijs mogelijk.

De soepele draad wordt tot een 
tweedraads kasjmierweefsel gesponnen 
(two-ply-kasjmier) en vervolgens in 
model gebreid. Er ontstaat daardoor een 
tijdloos elegante, perfect aansluitende 
cardigan, die nooit uit de mode zal raken. 

Licht getailleerd model met doorlopende 
knopenrij en op meerdere manieren te 
sluiten kraag. Boorden en zakken in een 
speciale driedraadse, vormvaste ribbels-
teek. Witte contrasterende randen 
benadrukken de fraaie lijn.

Comfortabele, eigentijdse snit. Lengte in 
mt. 38: 60 cm. Kleur: grijs-gemêleerd. 100% 
kasjmier. Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong: glinsterende 
grijze parelmoer knopen. Handwas. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•     Two-Ply kasjmier-cardigan  € 279,–

FC
maat nr.

36 336-826-33
38 336-827-33
40 336-828-33
42 336-829-33
44 336-830-33
46 336-831-33

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

Uw veilige bescherming  
tegen teveel inkijk  
en een comfortabel 

alternatief  
voor ondertops die 

vaak storen.
De superslimme BH-inzet van 

modieuze kant. 
Van lingeriespecialist Anita.

De praktische oplossing wanneer een
hals te diep is en een top te warm of 
wanneer deze storend is bij de band: trek 
de elastische kanten inzet gewoon aan 
over uw BH. Bevestig hem aan beide 
kanten met speciale clips aan de 
BH-bandjes: zo zit hij steeds perfect – 
zacht, kriebelvrij en supercomfortabel. 
Ziet er subtiel en verleidelijk uit onder uw 
favoriete blazers, blouses, truien met 
V-hals etc.

Aansluitende pasvorm. 70% polyamide, 30% 
elastaan. Machinewasbaar.

•     Anita kanten BH-inzet      
€ 29,95

bh-
maat wit zwart

75A/B 324-902-33 324-990-33
80A/B 324-903-33 324-991-33
85A/B 324-904-33 324-992-33
90A/B 324-905-33 324-993-33

75C/D 324-906-33 324-994-33
80C/D 324-907-33 324-995-33
85C/D 324-908-33 324-996-33
90C/D 324-909-33 324-997-33
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Uw zachtste, warmste, behaaglijkste polo is gemaakt 
van puur kasjmier.

Van Junghans 1954.

FC producenten-
maat maat lichtblauw rose

36 S 351-185-33 351-211-33
38 M 351-186-33 351-212-33
40 L 351-187-33 351-213-33
42 XL 351-188-33 351-214-33
44 XXL 351-189-33 351-215-33
46 3XL 351-210-33 351-216-33

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

Waarschijnlijk uw meest comfortabele, zakelijke 
flanellen broek: de broek met magische tailleband 

van RAPHAELA BY BRAX.
Warme, ademende en elastische materialenmix van Tencel™, scheerwol en elastaan.

Klassiek elegante zakelijke flanellen 
broeken kunnen oncomfortabel strak zitten 
wanneer u lange tijd op kantoor zit. Prettig 
zittende broeken met elastiek in de taille 
zien er dan weer niet bepaald stijlvol uit. 
Zeker niet als u een blouse in de band 
stopt. Deze flanellen broek is dan ook een 
door en door geslaagde variant, die niet 
alleen indruk maakt door de ingenieuze 
oplossing van de tailleband, maar ook het 
materiaal biedt vele voordelen.
Uitstekend draagcomfort dankzij een 
ingenaaide, elastische tailleband aan de 
achterkant.

U kunt uw blouse en shirt in de broek 
stoppen en niemand zal het praktische 
geheim opmerken. Aan de voorkant is de 
broek geconfectioneerd als een klassieke 
zakelijke broek, met riemlussen, persplooi 
en moderne steekzakken. Het cleane, 
smalle model met smal toelopende 
broekspijpen is perfect voor elke zakelijke 
look, maar past ook bij veel casual stijlen 
in uw vrije tijd.
Gemaakt van fijn, maar warm Ten-
cel™-flanel met een zijdeachtige touch.

De scheerwol zorgt voor een weldadige 
warmte, Tencel™ maakt de stof zacht, 
bijzonder ademend en soepelvallend. 

Dankzij een vleugje elastaan geeft hij 
zachtjes mee met elke beweging en knelt 
de broek nergens. Nog een pluspunt: de 
broek kan probleemloos in de wasmachine 
worden gewassen.

Model met smal toelopende pijpen. Binnen-
beenlengte in mt. 38: 80 cm. Voetwijdte: 
36 cm. 50% lyocell, 48% scheerwol, 2% 
elastaan. Machinewasbaar. Kleur: grijs.

•     RAPHAELA BY BRAX zakelijke 
broek met magische tailleband     
€ 119,95

FC
maat nr.

18 352-524-33
19 352-525-33
20 352-526-33
21 352-527-33
22 352-528-33
23 352-529-33

36 352-530-33
38 352-531-33
40 352-532-33
42 352-533-33
44 352-535-33
46 352-536-33

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

Excellent kasjmier maakt deze klassieke tricot-polo zo 
onvergelijkbaar zacht, zo aangenaam ademend en 

beduidend warmer dan gewone wollen polo’s.
Het zachte breisel absorbeert lichaamsvocht 
en voert het snel naar buiten af.

Tegelijkertijd stoot dit chique natuurma-
teriaal eenvoudig waterdruppels, vuil en zelfs 
geurtjes af. Uitgebreid luchten vervangt dus 
soms het wassen met de hand of de stomerij.
Licht, chic aandoend 12-gauge tricot.

Net als een fijne kasjmiertrui wordt deze 
polo gebreid op een 12-gauge machine (met 
12 naalden per 3,81 cm). Hierdoor is hij niet 
te dik en niet te dun, maar voelt hij altijd 
heerlijk luxueus aan tegen de huid.

Losvallende polovorm met comfortabele boord in 
ribbreisel aan de mouwen en V-hals. Lengte in mt. 38: 
57 cm. 100% kasjmier. Handwas. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•     Junghans 1954  
polo van kasjmier     
€ 199,95
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Een zeldzaamheid:  
een van de lichtste en  
tegelijkertijd heerlijk  

warme pashmina-sjaals  
ter wereld.

Bijzonder fijn kasjmier –  
tweedraads en ragfijn gesponnen.

Het kasjmier dat voor deze uitzonderlijke 
sjaal gebruikt is, is afkomstig uit het Tibetaanse 
Hoogland, van het fijne borsthaar van de 
Changthangi-berggeit, en geldt als een van het 
fijnste ter wereld. Hiervan vervaardigde de 
Italiaanse pashmina- en kasjmierspecialist 
Galassia deze luxueuze sjaal voor zijn in 1999 
opgerichte merk ‘Pashmere’.
Weegt slechts 70 gram. 

Voorzichtig wordt de kostbare wol 
gewassen en met natuurlijke extracten van 
bloemen, vruchten en bladeren met de hand 
geverfd.

Vervolgens wordt hij in twee draden tot een 
zeer dun en lang garen gesponnen. Dit maakt 
de sjaal heerlijk zacht, licht en tegelijkertijd 
ongekend behaaglijk en slijtvast.

De chique, markante blauwe mêleetint is 
uitstekend te combineren – hierdoor vult de 
sjaal vele outfits perfect aan gedurende 
minstens 8 maanden per jaar.

Afmeting: 180 x 50 cm. Gewicht: 70 gram. Kleur: 
blauw gemêleerd. 100% kasjmier. Stomerij. 
Gemaakt in Italië. Exclusief bij Pro-Idee.

•     Pashmere kasjmiersjaal     
nr. 321-135-33      € 199,95
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        Van heerlijk zacht, licht         kasjmier:  
zo luxueus kan een baseball         cap zijn.

           Van Mayser, traditionele Duitse hoedenpro               ducent sinds 1800.

In plaats van katoen-twill, zoals gebruikelijk, is 
deze baseballcap gemaakt van luxueus kasjmier. 

Daardoor is de pet heerlijk warm en heeft hij 
een zacht, prettig licht draagcomfort. Boven-
dien is hij veel beter bestand tegen vocht, vuil 

en geurtjes, en is hij zeer slijtvast.
Wanneer de temperaturen dalen, 

slaat u gewoon de ingewerkte 
oren-/nekbeschermer om naar 
beneden.

De stevige klep beschermt uw 
ogen en zorgt ervoor dat u niet 

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) gedijt alleen 
maar goed in de klimatologische 
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 
huidvriendelijk 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 Fish-
bone-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     € 89,95

FC producenten-  grijs-
maat maat steenrood gemêleerd navy

48 M 266-296-33 266-247-33 260-117-33
50 L 266-304-33 266-254-33 260-125-33
52 XL 266-312-33 266-262-33 260-133-33
54 XXL 266-320-33 266-270-33 260-141-33
56 3XL 266-338-33 266-288-33 260-158-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)
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        Van heerlijk zacht, licht         kasjmier: 
zo luxueus kan een baseball         cap zijn.

           Van Mayser, traditionele Duitse hoedenpro               ducent sinds 1800.

hoofd-
omvang
in cm nr.

55 342-106-33
57 342-107-33
59 342-108-33
61 342-109-33

wordt verblind.

Kleur: zwart. 100% kasjmier.

•     Mayser cap van kasjmier     
€ 139,95

Eén blouson.  
Ontelbare combinaties.

Keerbaar: een windbreaker-kant in navy en een warme kant  
van trendy gemêleerde wol.

De twee kanten van deze praktische keerbare blouson zijn zo 
verschillend van kleur, dessin en materiaal dat het twee verschil-
lende jassen zouden kunnen zijn: aan de ene kant wind- en 
waterafstotende functionele stof in effen navy, aan de andere kant 
warme gemêleerde wol in licht- en donkergrijs. De blauwe 
functionele kant kan tegen lichte regenbuien.
Vier zakken (twee aan elke kant) bieden voldoende opber-
gruimte.

Met stevige metalen ritssluiting en elastische ribboorden 
langs de hals, aan de mouwen en onderlangs.

Iets korter, klassiek blousonmodel. Lengte in 
mt. 50: 66 cm. Kleur: navy/grijs gemêleerd. 
50% wol, 48% polyester, 2% viscose, andere 
kant 100% polyester. Stomerij. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•     Keerbare blouson      
€ 199,95

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

FC
maat nr.

48 346-904-33
50 346-905-33
52 346-906-33
54 346-907-33
56 346-908-33
58 346-909-33
60 347-000-33
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Pajar® maakt trendy boots 
die tegen een stootje kunnen.

Warm en weerbestendig.  
Topkwaliteit uit Montreal, Canada.

Een schacht van lamsvacht, een eenvoudige 
uitvoering en een dikke creeper-zool: dit exem-
plaar heeft alle kenmerken van een topmodieuze 
boot. In tegenstelling tot veel andere trendy boots 
uit de glossy’s zijn deze exemplaren echter in het 
ruige klimaat van Canada getest bij temperaturen 
tot -40 °C.
Echte vacht en fleecevoering: niet alleen in 
winterse look, maar echt aangenaam warm.

Van waterafstotend gladleer, zodat u droge 
voeten houdt wanneer het vies weer is. De 
rubberzool isoleert tegen kou van de grond en 
zorgt voor een goede grip bij nat- en gladheid. De 
schokdempende werking wordt door een soft-gel-
voetbed versterkt. Hierdoor loopt u net zo prettig 
als wanneer u pantoffels aan hebt. De ritssluiting 
aan de binnenkant vergemakkelijkt het aan- en 
uittrekken.
Hoogwaardig met de hand gemaakt, met de 
ervaring van 5 generaties.

Paul Golbert, de oprichter van de firma Pajar, 
is geboren in Parijs en komt uit een Europese 
schoenmakersfamilie. Nadat hij naar Canada 
emigreerde, richtte hij in 1963 zijn eigen 
onderneming op – en noemde deze naar de 
beginletters van zijn voornaam, die van zijn zoon 
Jaques en zijn vrouw Rachel. Sinds 1989 is Pajar®

verantwoordelijk voor de kleding van het 
Canadese alpineskiteam.

Schachthoogte: 15 cm. Bovenwerk: rundnubuck- en 
rundnappaleer. Voering van lamsvacht. Uitneem-
baar voetbed met laag van textiel. Rubber-loop-
zool.

•     Pajar® boots     € 249,90

schoen-
maat zwart wit bruin

36 351-128-33 351-134-33 351-122-33
37 351-129-33 351-135-33 351-123-33
38 351-130-33 351-136-33 351-124-33
39 351-131-33 351-137-33 351-125-33
40 351-132-33 351-138-33 351-126-33
41 351-133-33 351-139-33 351-127-33
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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 belangrijkste 
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 Schwei-
zer Textilverband (www.swiss-
cotton.ch).

Een unieke katoensoort – de 
excellente gossypium barbadense – 
levert deze exclusieve grondstof: 
extra langstapelig katoen met een 
vezellengte van meer dan 35 mm.
Karakteristiek voor swiss+cotton: 
het gelijkmatig 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 vormvastheid.

Getailleerd model. Lengte in 
mt. 38: 67 cm. 95% katoen, 
5% elastaan. Machinewas-
baar. Exclusief bij Fashion 
Classics.

Authentiek, modern en eerlijk geproduceerd: de weekendtas van Smitten.
Combineert een etnostijl op mooie en duurzame wijze met eerlijke voorwaarden.

Deze unieke, met de hand geborduurde tas heeft een 
schitterende uitstraling. Door het royale model is hij ideaal 

voor een korte trip, maar ook in het dagelijks leven zal hij zeer 
zeker in de smaak vallen. Het trendy etnodessin geeft de look 
daarbij een stijlvol casual accent in boho-stijl.
Een met de hand gemaakt kunstwerkje.

Met veel oog voor detail wordt al generaties lang de doorgege-
ven Indiase ambachtskunst gebruikt voor moderne accessoires. De 
crèmekleurige lussenstof wordt nog zorgvuldig met de hand 
geweven en tot een tas aan elkaar genaaid. Stijlvol aangevuld met 
jacquardgeweven vakken aan de buitenkant.
Persoonlijk, eerlijk en duurzaam.

De oprichtster van Smitten, Silke Braun, selecteert zelf de 

ambachtslieden en kleine fabrieken in de verschillende landen en 
bezoekt deze regelmatig. Ze hecht veel waarde aan een langdurige 
samenwerking met eerlijke voorwaarden. De tas is aan de 
binnenkant voorzien van twee steekvakken en een ritsvak, en aan 
de buitenkant van een opgestikt klepvak met drukknoop. Handvat-
ten van leer, geweven schouderriem afneembaar en in lengte 
verstelbaar tot max. 128 cm.

Afmeting 44 cm x 36 cm x 20 cm. 98% katoen, 2% polyester. Voering van 
polyester. Kleur: beige/bruin.

•     Smitten weekendtas in etnostijl      
nr. 341-465-33      
€ 149,95

Zachte, warme merinoswol.  
Traditioneel Aran-kabelmotief. 

Modieuze patchworkstijl.
Poncho van Irelands Eye uit Dublin. Breitechniek in 

familiehanden, sinds 1968.

Dankzij de uitzonderlijke fijnheid (vezeldiameter van 
19,5 micron in plaats van de gebruikelijke 27-30 micron) is 
merinoswol beduidend zachter en warmer dan gewone 
wol – en reguleert hij ook eventuele vochtigheid veel beter.
In plaats van willekeurige fantasiepatronen zijn er symboli-

sche Aran-reliëfs.
‘Honeycomb’, de levendig 

gebreide honingraat, is 
altijd een symbool 

van geluk geweest. 
Het kabelpatroon 
staat voor de 
touwen van 
vissersboten en 
als symbool 
van veilig-
heid. De 
‘dia-
mant’-steek 
vertegen-
woordigt de 
vruchtbare 
velden van 
de Aran-ei-
landen en 
staat voor 
succes en 

voorspoed.

Casual model. Lengte 
midden rugpand: 
89 cm, opzij 58 cm. 

100% scheerwol. 
Handwas. Gemaakt in 

Ierland.

•     Irelands Eye 
Aran-poncho     
€ 99,95

FC producenten- zilvergrijs Atlantisch
maat maat gemêleerd blauw

36/38 S/M 352-848-33 352-846-33
40/42 L/XL 352-850-33 352-847-33

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

•     Basic shirt, lange mouwen en 
ronde kraag swiss+cotton     
€ 49,95

FC
maat marine wit zwart

36 321-768-33 321-753-33 321-761-33
38 321-769-33 321-754-33 321-762-33
40 321-770-33 321-755-33 321-763-33
42 321-771-33 321-756-33 321-764-33
44 321-772-33 321-757-33 321-765-33
46 321-773-33 321-758-33 321-766-33
48 321-774-33 321-759-33 321-767-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Een zeldzaam Iers origineel:  
de Aran schipperstrui van Irelands Eye uit Dublin.

Traditionele breikunst – boven elke modetrend verheven.

Er zijn veel imitaties van Ierse vissers-
truien. Maar de echt authentieke klassiekers, 
die ook daadwerkelijk in Ierland zijn 
gemaakt, zijn zeldzaam geworden – en 
ongeëvenaard in kwaliteit en afwerking.
In plaats van een willekeurig fantasie-
patroon heel symbolische Aran-reliëfs:

‘Honeycomb’, het ingebreide honin-
graatpatroon, is altijd het symbool 

geweest van geluk. Het kabelpatroon 
staat voor de touwen van de vissers-
boten en symboliseert de veiligheid. 
En hoewel bij goedkope truien het 
rugpand vaak zonder patroon is, 
loopt het patroon bij deze trui 
helemaal door. Kleurrijke spatten 
van kleur geven de blauwe 
melange een modieuze uitstraling.
Stoere, ruwe look, maar verras-
send zacht.

Merinoswol maakt deze schipperstrui 
stoer en sterk. Zacht kasjmier biedt soepel 
comfort. Door de hoogsluitende kraag met 
ritssluiting heerlijk warm. Ook ideaal als 
outdoortrui voor de overgangsperiode.

Recht, comfortabel casual model met brede 
ribboordjes bij de mouwen. Lengte in mt. 50: 
70 cm. Kleur: blauw gemêleerd. 95% wol, 5% 
kasjmier. Handwas.

•     Irelands Eye Aran schipperstrui      
€ 199,95

Buitengewoon functioneel weefsel  
van pima cotton: beschermt tegen kou,  

regen en wind.
Heerlijk zacht en met een natuurlijke ‘feel’ – op het eerste gezicht is 

de toegevoegde waarde van deze nonchalante vrijetijdsbroek niet meteen 
duidelijk. In tegenstelling tot de vele functionele broeken met synthetisch 
materiaal is deze van pima cotton, een van de fijnste katoensoorten ter 
wereld. Door meervoudig polijsten, borstelen en scheren aan beide kanten 
wint het vaste weefsel enorm aan dichtheid en volume. Het sluit een 
isolerend luchtkussen in, waardoor de broek aangenaam verwarmt, geen 
wind doorlaat, maar wel de huid laat ademen. En hij is bovendien zeer 
slijtvast.
Regenwater druppelt er gewoon af.

Een korte regenbui of per ongeluk met de fiets door een plas rijden 
– maakt niet uit. In deze broek blijft u lekker droog. Want elke afzonder-
lijke vezel heeft een flinterdunne vochtbeschermingslaag. U voelt deze 
niet en hij maakt de broek ook niet minder ademend. Prettige bijkomstig-
heid: de kleur verbleekt niet en de broek kan heel gemakkelijk gestreken 
worden.
Inclusief bewegingsvrijheid.

2% elastaan maken de stof 
comfortabel elastisch. De elasti-
sche comfortband geeft tot maar 

liefst 4 cm mee. De gommering 
aan de binnenzijde verhindert 

dat overhemd of T-shirt eruit 
glijden.

Nonchalante cargosnit. Met 
telkens 2 steek-, achter- en 

beenzakken. Binnenbeenlengte 
in mt. 50: 84 cm. Voetwijdte: 
42 cm. 98% katoen, 2% 
elastaan. Machinewasbaar.

•     Pima cotton all weather 
cargo     
€ 99,95

FC
maat navy bruin

  25 310-067-33 345-978-33
  26 310-068-33 345-979-33
  27 310-069-33 345-980-33
  28 310-070-33 345-981-33
  29 310-071-33 345-982-33
  30 310-072-33 345-984-33

  48 310-073-33 345-985-33
  50 310-074-33 345-986-33
  52 310-075-33 345-987-33
  54 310-076-33 345-988-33
  56 310-077-33 345-989-33
  58 310-079-33 345-990-33
  60 310-080-33 345-991-33

  98 310-081-33 345-992-33
102 310-082-33 345-993-33
106 310-083-33 345-994-33

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

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

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 335-771-33
50 L 335-772-33
52 XL 335-773-33
54 XXL 335-774-33

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 024-3 511 277
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The BDO-Shirt
No. 69

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

editie

Basic Collection

boord- beige/
wijdte wit/bruin
in cm geruit

38 352-075-33
39 352-076-33
40 352-077-33
41 352-078-33
42 352-079-33
43 352-080-33
44 352-081-33
45 352-082-33
46 352-083-33

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 onover-
troffen gemakkelijk 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 
oppervlaktebeeld. Het overhemd zijn 
duurzaam kleurrijk geweven. Zo 
blijven de kleuren van het dessin ook 
na ontelbare wasbeurten fris – hele-
maal in tegenstelling tot eenvoudig 
gedrukte patronen. De overhemden 
passen bij nonchalante kostuums 
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 
opknoopbare kleppen op 
de mouwen.

Royale en comfortabele 
snit met brede rugplooi. 
Lengte in boord-
wijdte 40: 81 cm, mouwlengte: 
63,5 cm. 100% katoen. Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

The BDO-shirt     € 89,95

boord-   lichtblauw/
wijdte   wit
in cm wit lichtblauw gestreept

38 333-428-33 333-448-33 333-407-33
39 333-429-33 333-449-33 333-408-33
40 333-430-33 333-451-33 333-409-33
41 333-431-33 333-452-33 333-480-33
42 333-432-33 333-453-33 333-481-33
43 333-433-33 333-454-33 333-482-33
44 333-434-33 333-455-33 333-483-33
45 333-436-33 333-456-33 333-485-33
46 333-437-33 333-457-33 333-486-33

•     Basic Collection •     Limited Edition No. 69
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Uniek veelkleurig jacquardbreisel.
Een bijzondere creatie uit Servië.  

Van IVKO.

Zelfs in Peru of het Verre Oosten is breimode waarin zo’n groot 
aantal kleuren is gecombineerd, moeilijk te vinden. Het in 1986 als 
klein familiebedrijf gestarte, Servische atelier IVKO breit op 
machines die speciaal zijn ingesteld op veelkleurige jacquard. Een 
niche waarmee het zich tot op heden zeer succesvol internationaal op 
de kaart zet.
Gemaakt van fijne scheerwol.

Aangenaam licht, elastisch en 
met een mooi regelmatig opper-
vlak. Voor een perfecte pasvorm 
zijn voorkant, achterkant en 
mouwen na het breiproces 
gewassen, gedroogd en aansluitend 
geconfectioneerd. De keerzijde is 
glad en vrij van kettingdraden. 
Kraag en knopen-
lijst zijn dubbel verwerkt en 
blijven daardoor mooi in model.
Tijdloos dessin. Goed te combi-
neren kleuren.

De mix van bloemmotieven in 
turkoois, oranje en fuchsiatinten 
ziet er in combinatie met het kleur 
bessenrood traditioneel maar 
tegelijkertijd modern uit. Het vest 
past net zo goed bij jeans en 
sportieve chino’s als bij elegante 
jurken en rokken. Met 5-knoops-
sluiting en contrasterende 
sjaalkraag.

Iets getailleerd model in A-lijn. Lengte in 
mt. 38: 62 cm. Kleur: bessenrood met 
oranje en turkoois. Van 100% wol. 
Handwas. Gemaakt in Servië. Bevat niet 
uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (parelmoer knopen).

•     IVKO jacquardvest  
Blackberry Florals      
€ 249,–
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Zeldzaam & populair:  
de riem van gevlochten metaal  

van Nanni, Milano.
De bijzondere mix van een metalen meshband en fijn Italiaans kalfsleer 

draagt onmiskenbaar het handschrift van designer Vittorio Nanni. Aan het 
begin van de jaren 80 was hij één van de pioniers voor riemen van 
gevlochten metaal. Tegenwoordig zijn zijn kunstwerken van metaal en leer 
in alle toonaangevende modetijdschriften vertegenwoordigd en op de 

heupen van muziekiconen en 
Hollywoodsterren te bewon-
deren, maar ze zijn slechts bij 
enkele top-adressen verkrijg-
baar. Het vlechtwerk is 
filigraan en veel lichter dan 
men op het eerste gezicht zou 
denken – en ook flexibeler. 
Een geweldige blikvanger bij 
casual en chique outfits.

Breedte: 2,5 cm. Zilverkleurige 
riem: van metaal. Donkerbruine 
riem: van metaal en soepel zacht 
kalfsleer. Gemaakt in Italië.

taille-
maat
in cm nr.

  80 351-174-33
  85 351-175-33
  90 351-176-33
  95 351-177-33
100 351-178-33

•     Nanni ceintuur van 
gevlochten metaal, 
zilver     € 219,–

•     Nanni ceintuur van 
gevlochten metaal, 
goud/bruin     € 239,–

taille-
maat
in cm nr.

  80 351-179-33
  85 351-180-33
  90 351-181-33
  95 351-182-33
100 351-183-33

FC
maat nr.

36 347-221-33
38 347-222-33
40 347-223-33
42 347-224-33
44 347-225-33
46 347-226-33

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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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 gefabriceerd waar de lonen laag zijn. Dit shirt echter 
draagt met trots de naam Wolff, de naam van de eigenaar 
van een gespecialiseerde Oostenrijkse 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 zijdezachte, mat 
glanzende jersey van hoogwaardig gemerceriseerd katoen. 
Licht getailleerd 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.

modieus kunnen worden omgeslagen. Bijzonder vormvast en 
kleurecht. Lengte in mt. 38: 57 cm. 100% katoen. Machine-
wasbaar. Van Wolff/Oostenrijk. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•     Shirt van Wolff     € 69,95

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

FC
maat wit denim navy

36 712-000-33 467-365-33 456-566-33
38 712-018-33 467-373-33 456-574-33
40 712-026-33 467-381-33 456-582-33
42 712-034-33 467-399-33 456-590-33
44 712-042-33 467-407-33 456-608-33
46 712-059-33 467-415-33 456-616-33
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De buitengewone onder de modieuze baretten.
Aan elkaar gestikt gebreid galon met opvallend ribpatroon.  

Van Mayser, de Duitse hoedenmaker sinds 1800.

De modewereld heeft de baret 
herontdekt en de traditionele hoeden-
maker Mayser uit de Allgäu het galon-
stikken.
Een bijna vergeten 
handwerkkunst uit 1833.

Het interessante 
ribpatroon ontstaat op 
een weinig meer 
gebruikte speciale 
machine: in plaats 
van met de 
gebruikelijke 
twee draden 
werkt deze 
machine maar met 
één draad en stikt 
10 meter fijn wollen 
galon op een houten mal aan elkaar. 
Door dit speciale proces blijft de 

uiteindelijke baret zelf op de naden zacht 
en flexibel.
Stevig, heerlijk warm en krast niet.

Dankzij de uitgebalanceerde 
materiaalmix kunt u uw nieuwe 

baret negen maanden per 
jaar dragen. De baret is 

handzaam klein in 
elkaar te drukken en 
keert steeds weer terug 
in zijn oorspronkelijke 
vorm.

Uniforme maat. 50% wol, 
50% acryl. 

Galonbaret van Mayser     
€ 69,95
•     antraciet     nr. 330-892-33
•     rood     nr. 341-584-33
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De ongeverfde, natuurlijk zwarte luxe-trui:  
slechts 1% van de alpaca’s in Peru zijn ‘black alpaca’s’.

Zoals altijd licht en zacht, aangenaam warm en verbazingwekkend slijtvast.

Als alpaca al iets bijzonders is, dan wordt black alpaca 
beschouwd als een kostbare zeldzaamheid onder de natuurvezels: 
door de zwarte vacht van de dieren is het zachte, warme natuurma-
teriaal geschikt voor breimode die, net als deze truien, 
niet meer (milieuvervuilend) geverfd hoeven te 
worden.
Zo behoudt uw trui ook na ontelbare malen wassen 
zijn eeuwig modieuze zwarte kleur.

En omdat de vezels voor het spinnen gekaard 
worden, is black alpaca tegelijk lichter, zachter en 
volumineuzer. Herentrui met klassiek kabelmotief, 
V-hals en contrastkleurige mouwbeschermers. 
Damestrui van nog fijnere baby-black-alpaca, geribd 
gebreid en met wijde ronde hals.

Casual model. Lengte in mt. 50: 70 cm (heren) en in mt. 40: 61 cm 
(dames). Kleur: zwart. 100% alpaca. Handwas. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•     Herentrui van black alpaca     
€ 389,–

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 348-236-33
50 L 348-237-33
52 XL 348-238-33
54 XXL 348-239-33
56 3XL 348-260-33

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

•     Damestrui van black alpaca     
€ 389,–

FC producenten-
maat maat nr.

38 M 348-261-33
40 L 348-262-33
42 XL 348-263-33
44 XXL 348-264-33
46 3XL 348-265-33

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

dames

heren
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1 QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

2

3

Unieke kwaliteit: pantoffels van heerlijk warme,  
aangenaam temperatuurregulerende alpacawol.

Gemaakt door Magicfelt by Stegmann/Oostenrijk. Voor dames en heren.

Alpacawol is ca. 3 - 5 keer warmer dan schapenwol. De wol 
is zeer zacht en glanst als zijde, en is daarbij geurneutraal en 
temperatuur- en vochtregulerend. Wanneer men van deze 
wonderwol pantoffels maakt, ontstaat er een aangenaam klimaat 
dat uw voeten warm en droog houdt.
In één procedé naadloos uit één stuk gevilt en in model 
gebracht.

De wol wordt eerst op een natuurlijke manier meerdere 
malen gekookt, tot deze zeer 
verdicht is. Vervolgens wordt dit 
hoogwaardige vilt in één stuk 
naadloos in schoenmodel gewalkt 
en wordt er een voetbed direct 
ingevilt. Hierdoor kan de zachte 
schoen zich aan de vorm van uw 
voet aanpassen. Met een lichte, 
flexibele antislipzool van leer.

Kleur: naturel. Bovenwerk, voering 
en binnenzool: alpaca en wol. 
Loopzool: leer.

•     Magicfelt pantoffels van alpacawol      
€ 94,95

schoen-
maat nr.

36 335-956-33
37 335-957-33
38 335-958-33
39 335-959-33
40 335-960-33
41 335-961-33
42 335-962-33
43 335-963-33
44 335-964-33
45 335-965-33
46 335-966-33

Zeer moeilijk te vinden:  
baseballcap voor het koude  

jaargetijde van warm walkvilt.
Kreukvrij, vormvast en enorm slijtvast. Van Roeckl.  

Voor dames en heren.

Vilthoeden zijn veel te zien deze winter, maar baseballcaps 
van walkstof zijn nog steeds een zeldzaamheid. Maar het 
dichte, zachte materiaal heeft ook in deze sportieve uitvoering 
veel voordelen: het maakt uw nieuwe cap kreukvrij en 
comfortabel elastisch, en bestand tegen vuil en geurtjes.
Lichaamswarmte wordt opgeslagen. Regen, sneeuw en wind 
komen niet door het oppervlak.

De ingesloten luchtkamers fungeren als bufferzones – en 
houden uw hoofd op een constante comfortabele temperatuur, 
zelfs bij koel weer. Een vleugje polyester houdt deze ongevoer-
de cap altijd goed in model.

Eén maat, verstelbaar met klittenband. 70% wol, 30% polyester. 
Stomerij.

Herencap van walkstof     € 69,95
•     zwart  nr. 346-552-33
•     antraciet nr. 346-553-33

Damescap van walkstof     € 69,95
•     zwart nr. 346-529-33
•     antraciet nr. 346-550-33
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De winterbestendige loafers met luxueuze lamsvacht.  
Van Casanova, Italy, sinds 1949.

Klassiek elegant en modieus actueel.

De klassieke loafer is nu weer helemaal bij de tijd en aanwezig 
op alle catwalks, vooral met de ‘aristocratische’ trensjes.

Schoenenspecialist Casanova uit Milaan verfijnt de klassieke 
en actuele trendschoen met fijne, echte lammy tot een heerlijk 
zachte winterversie.
Geschikt om met blote voeten te dragen en aangenaam 
temperatuurregulerend.

In tegenstelling tot de gebruikelijke 2-laagse constructie van 
leer en gebonden voering, voorkomt het 
lamsleer met echte lammy dat de warmte 
zich opstapelt en lijmlagen loslaten, en 
het heeft een licht warmteregulerend 
effect. Deze casual elegante loafer 
overbrugt perfect de kloof tussen 
traditie, comfort en high fashion: de 
hoogwaardige kwaliteit van het leer en 
de afwerking made in Italy wordt 
gecombineerd met de populaire 
schoenentrend. Knowhow van meer dan 
70 jaar die u bij elke stap ervaart.

Comfortabele gelbinnenzool. Kleine hak van 2 cm.
Naast het zachte comfort zorgen de gelzolen voor een aange-

naam gevoel, zelfs na urenlang dragen. De hak op een comfortabe-
le hoogte maakt het been iets langer en de rubberzool zorgt voor 
een goed bodemcontact.

Hakhoogte: 2 cm. Bovenwerk, voering en binnenzool: lamsleer met echt 
lammy. Loopzool: rubber. Kleur: donkerbruin. Gemaakt in Italië.

•     Casanova lamsvacht loafers     € 189,95

schoen-
maat nr. 

36 353-454-33
37 353-455-33
38 353-456-33
39 353-457-33
40 353-459-33
41 353-460-33

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

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 kleurstel-
ling 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 
ontwikkelde 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: buffelleer geeft de tas zijn 
chique vintagekarakter.

De mix van verschillende 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 onregelmatige 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. 351-723-33     € 359,–
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Zo comfortabel en ongecompliceerd als een 
joggingbroek: chique broek met wijde pijpen 

van fijn imitatieleer in suède-look.
Van het succesvolle broekenmerk Seductive, sinds 2007.

Broeken van echt suèdeleer zien er 
chic uit, zijn echter vaak iets stijf en 
oncomfortabel, gevoelig bij slecht weer 
en vragen veel werk bij het reinigen. 
Deze broek ziet er net zo uit, maar is 
volkomen ongecompliceerd. Boven-
dien maakt het zachte, soepelvallende 
materiaal een moderne, elegante snit 
mogelijk.
Modieus actueel met wijde, rechte 
pijpen.

Broeken van dit type, vooral 
kostuumbroeken, zijn momenteel 
bijzonder trendy. Samen met de 
onopvallende pull-onband is deze 
broek heerlijk comfortabel, maar 
toch chic. Geen knopen, geen 
koorden en geen ritsen die 
knellen tijdens het zitten.
Gewoon in de wasmachine ...

De broek is sneldrogend, 
kreukvrij en in een mum van 
tijd weer klaar voor gebruik. 

Het elastische materiaal 
sluit zacht aan, gaat niet 

lubberen, maar 
komt altijd 
terug in zijn 
oorspronkeli-

jke vorm.

Sinds 2007 synoniem voor hoogwaar-
dige damesbroeken in compromisloze 
kwaliteit, vrouwelijke silhouetten en 
tijdloze ontwerpen.

Broeken van Seductive kunnen 
moeiteloos worden gecombineerd voor 
op kantoor, vrije tijd en reizen. Perfecte 
pasvormen, smaakvolle ontwerpen en 
kleuren, en zachte Italiaanse stoffen 
maken van hen echte favorieten.

Rechte, wijde pijpen. Kleur: bruin. 
Binnenbeenleng-
te in mt. 36: 
80 cm. 90% 
polyester, 10% 
elastaan. 
Machinewas-
baar.

•     Seductive 
imitatiele-
ren broek 
met wijde 
pijpen     
€ 199,95

Veelzijdig overshirt van chique,  
Italiaanse scheerwoljersey.

Gebreid in plaats van geweven. Daardoor veel lichter en comfortabeler  
dan andere exemplaren. In modieus lichtpink. Van EDELLE.

Dit chique, elegante overshirt is 
gebreid van zachte, Italiaanse scheer-
woljersey en daardoor heerlijk comfor-
tabel en warm. De fijne, zuivere 
scheerwol voelt aangenaam licht aan en 
is ademend en antibacterieel.
De perfecte combinatie van over-
hemdblouse en overjas.

Gedragen als casual overhemd-
blouse of open als casual jasje over 
shirts en coltruien – het overshirt heeft 
precies de juiste stofdikte: niet zo dun 
als een normale overhemdblouse, maar 
ook niet te volumineus, 
zodat het ook perfect 
onder een colbert past. 
Bovendien is het ook 
verschillend te stylen: 
casual met sneakers en 
wijde broeken of jeans, en 
wat chiquer met een zijden 
top met zakelijke broek of 
met een suède rok met 
laarzen, ...

Het fijne, subtiele lichtpink behoort 
tot de moderne kleurentrends, is 
uitstekend te combineren en flatteert 
iedere teint.
EDELLE – hoogwaardige materialen, 
perfecte pasvormen en een tijdloze 
stijl kenmerken het merk.

En kleine maar fijne details ronden 
de creaties af, zoals geweven labels van 
zuivere zijde, gemaakt op Shuttle-
loom-weefgetouwen, zodat ze zelfs na 
vele wasbeurten niet kriebelen, en van 
een merk voorziene parelmoeren knopen 

van de Schwäbische Alb.

Licht oversized model. Lengte 
in mt. 36: 77 cm. Kleur: 
lichtpink. 100% scheerwol. 
Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong. 
Stomerij.

•     EDELLE  
woljersey-overshirt     
€ 399,–

FC
maat nr.

34 352-476-33
36 352-477-33
38 352-478-33
40 352-479-33
42 352-510-33
44 352-511-33
46 352-512-33

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

FC
maat nr.

34 352-045-33
36 352-046-33
38 352-048-33
40 352-049-33
42 352-050-33
44 352-051-33
46 352-052-33

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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De luxe van een echt kameelharen 
trui. Slechts € 249,–.

Een trui van echt kameelhaar vindt u vandaag de dag 
nog maar zelden, en nog minder vaak voor een zo 

voordelige prijs. Deze klassiek gesneden trui met ronde 
hals kost ondanks zijn hoogwaardige afwerking slechts 

249,– €. Elk deel van de trui wordt afzonderlijk 
fully-fashioned in model gebreid en pas daarna 
samengevoegd. De mouwinzetten verdienen 
speciale aandacht: deze gaan precies passend over 
in de op hoogwaardige wijze afgewerkte zadel-
schouders – een zeldzaam staaltje vakmanschap. 
Hoewel kameelhaar zeer robuust is, kunt u deze 
trui zelfs dragen als u een gevoelige huid 
hebt – zo zacht en soepel is hij. Kleur: natuurtint 
camel. Verwen uzelf met deze zeldzame trui van 
kameelhaar in zijn natuurlijke kleur – want hij 
is niet gebleekt en niet 
geverfd.

Casual, recht model. 
Lengte in mt. 50: 
68 cm. Kleur: kamel. 

100% kameelhaar. 
Handwas.

•     Junghans 1954 
trui van 
kameelhaar     
€ 249,–

FC
maat nr.

48 340-001-33
50 340-002-33
52 340-003-33
54 340-004-33
56 340-005-33
58 340-006-33

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

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 kasjmiercol-
bert, 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 
comfortabel zit. Het kasjmieraandeel 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, 
voetwijdte: 40 cm. 90% 
katoen, 8% kasjmier, 2% 
elastaan. Kleur: blauw. 
Machinewasbaar. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•     Comfortabele 
kasjmierjeans     
€ 139,95

FC
maat nr.

  25 308-633-33
  26 308-634-33
  27 308-635-33
  28 308-636-33
  29 308-637-33
  30 308-638-33

  48 308-639-33
  50 308-640-33
  52 308-641-33
  54 308-642-33
  56 308-643-33
  58 308-644-33
  60 308-645-33

  98 308-646-33
102 308-647-33
106 308-648-33

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

Robuust en water- 
afstotend zoals andere 
tweedsjaals, maar veel 

zachter dankzij  
merinoswol.

Voor dames en heren.  
Van de Britse weverij Abraham Moon 

met een lange traditie, sinds 1837.

Tweedstoffen zijn bijzonder 
praktisch in het koude seizoen, omdat ze 
warm zijn en vocht op natuurlijke wijze 
afstoten. Maar ze zijn vaak gemaakt van 
kriebelende wol, waardoor ze ongeschikt 
zijn voor sjaals. Het tweed van deze 
kleurrijke geruite sjaal is daarentegen 
zeer zacht voor de huid, omdat hij 
gemaakt is van zuivere merinoswol.
Gemaakt door Abraham Moon & Sons, 
een van de laatste complete weverijen 
in Groot-Brittannië.

De in Leeds gevestigde textielspecia-
list bestaat al sinds 1837 en elke stap van 
het proces, van het verven tot het 
spinnen en vervolgens het weven tot het 
afwerken van het tweed, wordt in eigen 
huis gedaan. Daarom worden de 
hoogwaardige Moon-stoffen vaak 
gebruikt in de collecties van gerenomme-
erde ontwerpers.

Ca. 190 x 25 cm (zonder franje). Kleur: 
blauw/rood. 100% wol.

•     Moon geruite tweedsjaal 
nr. 352-709-33     € 59,95
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)

Geen tussenjas die u liever  
aanhebt dan deze.

Fluweelzachte buitenkant. Fleecevoering.  
Veelzijdig, elegant en zelfs in de machine wasbaar.

Lichte, waterafstotende doorgestikte jacks zijn er 
genoeg. De meeste jacks zijn echter van glad nylon 
waarvan men de technische eigenschappen al bij de eerste 
aanblik duidelijk ziet. Dit doorgestikte jack heeft een 
zacht, fluwelig oppervlak van microvezels, dat eerder doet 
denken aan fijn suèdeleer. Het is echter veel aangenamer in 
het dragen, ritselt niet en oogt eleganter en niet zo sportief 
als doorgestikte jacks gewoonlijk doen.
Kan op weg naar kantoor perfect over een colbert en 
tijdens een herfstwandeling met trui en jeans worden 
gedragen.

Door een thermo-isolerende vulling en een zachte 
fleecevoering verwarmt het jack wel, maar niet teveel – 
ideaal voor het voor- en najaar. Waterafstotend en houdt u 
droog bij regenachtig weer. Een eeuwig jonge klassieker in 
ideale, het colbert bedekkende lengte, die u zowel in 
nonchalante city-look als in chique landlord-stijl kunt 
combineren.
Indien nodig wast u het jack eenvoudig in de was-
machine.

Met tweewegsrits met overslag onder een extra rand 
met drukknopen. Knoopbare zijsplitten en manchetten. 
Twee ruime buitenzakken, een binnenzak met rits.

Normale snit. Lengte in mt. 50: 80,5 cm. Bovenkant, voering en 
wattering van 100% polyester. Machinewasbaar.

•     Doorgestikt jack voor alle jaar-getijden    € 179,95

produ-
FC centen- donker- donker-
maat maat blauw grijs

24 25 325-293-33 325-199-33
25 26 325-294-33 325-280-33
26 27 325-295-33 325-281-33
27 28 325-296-33 325-282-33
28 29 325-297-33 325-283-33
29 30 325-298-33 325-284-33

46 48 325-299-33 325-285-33
48 50 325-300-33 325-286-33
50 52 325-301-33 325-287-33
52 54 325-302-33 325-288-33
54 56 325-303-33 325-289-33
56 58 325-304-33 325-290-33
58 60 325-305-33 325-291-33
60 62 325-306-33 325-292-33
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Veel chiquer en eleganter  
dan andere warme wanten.

Tijdloos clean, Scandinavisch design in harmonie 
met mens en natuur. 

Van Markberg, Denemarken.

Wanten zijn warmer dan handschoenen, maar de 
meeste exemplaren zijn in tegenstelling tot hand-
schoenen eerder sportief en gemaakt van syntheti-
sche vezels. Dit zijn echter verbazingwekkend 
stijlvolle exemplaren: elegante, smalle modellen, 
gemaakt van fijn, maar toch robuust en waterafsto-
tend schaapsleer, met warme fleecevoering en 
chic-sportieve, horizontale stiksels. De zeldzame 
design-highlight voor koude winterhanden is 
afkomstig van het Deense merk Markberg, dat niet 
alleen vanwege zijn aantrekkelijke cleane creaties 
veel lof verdient.
Een klein liefdesverhaal met grote verantwoorde-
lijkheid ...

Het design-echtpaar Mette Astrup (MA) en Rune 
Klemmensen (RK) richtte in 2008 het merk 
Markberg op. Een duidelijke, tijdloos Scandinavi-
sche stijl bepaalt de look van hun hoogwaardige 
ontwerpen van leer (uitsluitend restproducten uit de 
levensmiddelenindustrie) ... en een speciale, 
waardevolle gedragscode vormt de waarden en 
richtlijnen voor de hele productie. Sociale verant-
woordelijkheid, volgens ethische principes, 
ecologisch duurzaam, in overeenstemming met 
mensenrechten, met bijzondere aandacht voor 
milieu- en dierenbescherming – dat zijn de eigentijd-
se en bijzondere principes van Markberg. Het etiket 
van elk artikel zorgt voor een gedetailleerde 
traceerbaarheid.

Elegant, smal model. Elastiek aan de binnenkant van de 
pols. Kleur: zwart. Schaapsleer. Voering: polyester.

•     Markberg leren wanten     
€ 69,95

FC producenten-
maat maat nr.

6,5 S 347-099-33
7,5 M 347-100-33
8,5 L 347-101-33

Eersteklas en zeldzaam:  
3-draads kasjmier uit de  

binnenlanden van Mongolië.
Tijdloze coltrui in klassiek stijlvolle kleuren.  

Van Junghans 1954.

2-draads kasjmier (two-ply) is op zich al heel bijzonder. 
Nog zeldzamer is 3-draads versponnen kasjmier. De kasjmier-
vezels van de wereldwijd beste kwaliteit komen uit Mongolië. 
Alleen daar, in de ijzige regio’s, ontwikkelt de witte kasjmier-
geit een dergelijk fijne en compacte ondervacht.
Uitvoerig met de hand uitgekamd.

Alleen de extreem dunne (15-16 micron ‘dik’) en tot 
38-40 mm lange vezels worden gebruikt. Ze zijn precies goed 
genoeg voor dit garen. Het is ongevoeliger voor slijtage en 
pluist ook niet zo snel als gewoon kasjmiergaren (van bijv. 
Afghaanse kasjmier).
Oneindig veelzijdig te combineren.

De coltrui zit comfortabel en past traditioneel bij jeans, een 
lange rok of wijde broeken en onder een blazer. De kraag zit 
zacht en warm om uw hals. De ribboordjes blijven elastisch, 
zonder uit te rekken. De pullover is fully-fashioned in vorm 
gebreid en zit ook op de lange duur perfect.

Heuplengte en licht getailleerd. Lengte in mt. 40: 60 cm. Van 100% 
kasjmier. Handwas. Exclusief bij Fashion Classics.

•     Coltrui van kasjmier Junghans 1954     € 269,–

FC
maat antraciet navy taupe

36 353-173-33 353-187-33 353-194-33
38 353-174-33 353-188-33 353-195-33
40 353-175-33 353-189-33 353-196-33
42 353-176-33 353-190-33 353-197-33
44 353-178-33 353-191-33 353-198-33
46 353-179-33 353-192-33 353-199-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Meer warmte en toch meer lichtheid.
Bijzondere gewatteerde rok met 95% donsvulling.

Gewatteerde donsjacks zijn bijna 
alomtegenwoordig in het koude seizoen. 
Een gewatteerde donsrok wordt echter 
zelden gevonden (en gezien). Toch is hij 
ultralicht en houdt hij u heerlijk warm. U 
kunt hem in een handomdraai over uw 
panty of jeans schuiven en bijna genieten 
van de warmte van een goed donzen 
dekbed.

Taion is Japans voor ‘lichaamstem-
peratuur’.

De gelijknamige outdoorspecia-
list uit Tokio weet hier echt wel het 
een en ander van: hoe hoger het 
donsgehalte, hoe warmer uw rok, 
omdat zacht, filigraan dons de 
warmte veel beter opslaat dan 
hardere, stevigere veren. Terwijl 
normale winterkleding vaak een 
dons-verenverhouding van 80 tot 
20 heeft, is alleen 95% donsisola-
tie geschikt voor Taion. Er is dus 
veel minder vulling nodig: uw 

rok houdt u warm, maar is 
nooit volumineus.
Het RDS-certificaat 

(Responsible Down 
Standard) garandeert een 

donsproductie met een 

goede behandeling van de dieren.
Van de omstandigheden op het bedrijf 

tot het vervoer en de verwerking – de hele 
toeleveringsketen is onderworpen aan 
strenge controles. Zo wordt bijvoorbeeld 
alleen dons van volwassen dieren verwerkt 
als bijproduct van de voedselproductie.
Kan worden opgeborgen in de meegele-
verde tas als een klein pakketje.

Zo hebt u uw rok altijd bij de hand, 
zelfs in uw handbagage – voor extra 
warmte wanneer dat nodig is.

Zwierig wijd model. Lengte in mt. 38: 73 cm. 
Kleur: blauw. 100% nylon. Bevat niet uit 
textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong 
(donzen vulling). Handwas.

•     Taion gewatteerde donsrok     
€ 129,95

Ultralichte, comfortabele  
winterlaarzen in populair  

Crocs™-design.
Waterdicht tot aan de enkel. Aangenaam warm.  

Gemakkelijk in onderhoud en sneldrogend.

Er zijn veel warm gevoerde winterlaarzen en ook waterdichte 
rubberlaarzen – deze laars combineert beide en is ook nog eens heerlijk 
licht dankzij het gepatenteerde Croslite™-materiaal van de cult-clogs en 
van de gestikte nylon schacht. Stijlvolle look in het onmiskenbare 
Crocs™-design. Een must-have voor koude en natte winterdagen voor een 
zeer scherpe prijs van slechts € 99,95.
Dual Crocs Comfort™-technologie: zacht steunend, heerlijk zacht en 
comfortabel.

De zachte voering en de 400 g lichte isolatie in de nylon schacht 
zorgen voor aangenaam warme voeten. De gedeeltelijk rubberized, 
gekartelde loopzool biedt grip en goede steun op natte en gladde 
ondergronden. Een opzij geplaatste band houdt de verstelbare veters 
op hun plek en de EVA-tre-
klus vergemakkelijkt de 

instap.

Bovenwerk Croslite™. Schacht, isolatie, 
voering en binnenzool: textiel. 
Loopzool: Croslite™ en rubber. 
Hoogte nylon schacht: 12,7 cm.

•     Crocs™ winterlaarzen      
€ 99,95

schoen-
maat nr.

37 351-028-33
38 351-029-33
39 351-030-33
40 351-031-33
41 351-032-33

FC producenten-
maat maat nr.

34 XS 351-368-33
36 S 351-369-33
38 M 351-490-33
40 L 351-491-33
42 XL 351-492-33
44 XXL 351-493-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Gewatteerde schoenen zijn een modetrend,  
maar slechts weinig exemplaren zijn gemaakt van chique Crystal Down®.

Voor hem en haar. Van donsspecialist Nordisk, sinds 1983.

Gewatteerde schoenen zijn de nieuwste trend: ze verhogen niet 
alleen uw welzijn in een bivak in de sneeuw of in de alpenhut, 
maar ook tijdens een stadswandeling of gewoon thuis – als een 
behaaglijk warme slaapzak voor uw voeten. Maar de meeste zijn 
gemaakt van goedkoop dons, veren of zelfs synthetische vezels. 
Het is daarom echt geweldig dat dit robuuste model ook verkrijg-
baar is met zachte, ultralichte, warme Crystal Down® – een 
bijproduct van de pluimveeverwerking.
Bijzonderheid: neemt vocht op.

Terwijl gewoon dons gemakkelijk in elkaar zakt als het nat 
is, houdt Crystal Down® u warm, zelfs bij vocht. De antislip-
zool isoleert tegen kou en de ultrazachte fleecevoering zorgt 
voor extra warmte. Kan worden gesloten met een elastisch 
rijgkoord als bescherming tegen koude tocht. Wordt geleverd met 
een multifunctionele draagtas.

Bovenwerk en loopzool: 100% polyamide. Voering: 100% polyester. 
Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong (donzen 

vulling). Machinewasbaar.

•     Nordisk donsschoenen      
€ 34,95

schoen- producenten-
maat maat geel kaki

35-38 S 352-053-33 352-057-33
39-42 M 352-055-33 352-058-33
43-45 L 352-056-33 352-059-33

dames

heren

Veel zachter (en weerbestendiger) dan 
gebruikelijke wollen handschoenen – 

dankzij de fijne walkstof.
Van Roeckl, al meer dan 180 jaar specialist in stijlvolle accessoires.

Verbazingwekkend dat dichte walkstoffen veel vaker worden gebruikt 
voor pantoffels dan voor handschoenen, en dat terwijl ze zo veel 
voordelen hebben. Dankzij het zachte, slijtvaste vilt zijn uw nieuwe 
handschoenen namelijk aangenaam rekbaar, heerlijk kreukvrij en 

bovendien ongevoelig voor vuil en geurtjes.
Lichaamswarmte wordt opgeslagen. Regen, 
sneeuw en wind parelen gewoon van het 
stoffen oppervlak af.

Niet te vergelijken met handschoenen van 
gebreide wol, die vaak kriebelen en waarbij 
sneeuw veel gemakkelijker door het breisel 
dringt.

Zoom met leren paspel omboord. Met 
splitjes opzij voor gemakkelijk aan- en 
uittrekken.

100% scheerwol. Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong (leren paspels).

•     Roeckl herenhandschoenen 
van walkstof     € 59,95

hand-
schoen-
maat zwart antraciet

8 340-255-33 340-251-33
8,5 340-256-33 340-252-33
9 340-257-33 340-253-33
9,5 340-258-33 340-254-33

•     Roeckl dameshandschoenen 
van walkstof     € 59,95

hand-
schoen
maat zwart beige

6,5 340-263-33 340-259-33
7 340-264-33 340-260-33
7,5 340-265-33 340-261-33
8 340-266-33 340-262-33
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Zo modern kan het motief van traditionele schipperstruien zijn.
Modern model, zacht materiaal en fris, exclusief design. Voor dames en heren.

In de afgelopen 100 jaar werd deze maritieme klassieker 
gedragen door de Franse marine, legendarische filmsterren en 
talloze beroemdheden over de hele wereld. Zelfs 
bekende Parijse modeontwerpers combineren het 
Bretonse origineel met hun peperdure couturecreaties. 
Het maritieme merk Saint James heeft een 130-jarige 
geschiedenis en staat bekend om zijn Bretonse 
klassiekers. Met deze truien voor mannen en vrouwen 
heeft Saint James een zeer geslaagde upgrade verwe-
zenlijkt:
Klassieke Bretonse strepen. Exclusief jacquard-
patroon. Frisse kleurencombinatie. Zachte 
materialenmix.

De traditionele streep wordt gecombineerd met een 
zeemanspatroon (geïnspireerd op Scandinavië) dat 
speciaal door Saint James is ontworpen. Helder oranje 
in combinatie met de klassieke kleuren navy, offwhite 
en rood geven het hoogwaardige jacquardbreisel een 
moderne, frisse uitstraling. De aangenaam zachte, 
robuuste materialenmix met hoogwaardige syntheti-
sche vezels, wol en alpaca is absoluut niet kriebelig, is 
een streling voor de huid en zorgt voor een zachte, 
goed gedoseerde warmte.

Damestrui in modern, iets wijder en korter model 
met elegante V-hals en casual wijde mouwboorden.
Herentrui in klassiek recht model met ronde hals en 
schouderknopen.

Damestrui in casual model. Lengte in mt. 38: 58 cm. 
Herentrui in recht model. Lengte in mt. 48: 70 cm. 

Kleur: navy/offwhite/oranje/rood. 50% acryl, 30% wol, 20% alpaca. 
Machinewasbaar. Gemaakt in Frankrijk.

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

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

•     Saint James herentrui in 
jacquardbreisel     € 189,95

FC producenten-
maat maat nr.

48 L 347-255-33
50 XL 347-256-33
52 XXL 347-257-33
54 3XL 347-258-33

•     Saint James damestrui in 
jacquardbreisel     € 169,95

FC producenten-
maat maat nr.

36 38 347-227-33
38 40 347-228-33
40 42 347-250-33
42 44 347-251-33
44 46 347-252-33
46 48 347-253-33

Fisherman-muts van 
kameelhaar pagina 10.

Five-pockets-thermojeans: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
341-736 of tel. nr. 024-3 511 277.

Slanke thermo-jeans 
pagina 28.
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De originele Silver Jeans uit Canada:  

perfecte pasvorm. Unieke stijl.
Bijna 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 
driedimensionale effecten, 
zonder het typische 
Indigo-karakter te beïnvloe-
den.
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 vrouwelijke 

rondingen aan. En ook het 
zitvlak is een perfecte 
blikvanger – door de 
aanpassing van de grootte van 
de zakken aan de confectie-
maat 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: midden-
blauw. 93% katoen, 6% 
polyester, 1% elastaan. 
Machinewasbaar.

•     Silver skinny-jeans 
Avery     € 149,95

FC producenten-
maat maat nr.

34 26/31 320-684-33
34/36 27/31 320-685-33
36 28/31 320-686-33
38 29/31 320-687-33
38/40 30/31 320-688-33
40 31/31 320-690-33
40/42 32/31 320-691-33
42 33/31 320-692-33

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

Exclusief design.  
Hoogwaardige lamsvacht van Europese origine,  

maar wel betaalbaar.
Eén van de slechts 13 exemplaren uit de kleine maar fijne collectie  

van Wunderfell, München.

Betaalbare jassen van lamsvacht die 
massaal geproduceerd worden zijn niet 
moeilijk te vinden. Maar een designerstuk als 
dit, uit een gelimiteerde kleine serie, in zo’n 
hoogwaardige kwaliteit en voor zo’n 
aantrekkelijke prijs – daar zult u lang naar 
moeten zoeken. Vergelijkbare mooie exempla-
ren hebben we alleen gezien bij de zeer dure 
exclusieve merken.
Hoe lichter hoe waardevoller.

Met een gewicht van 
slechts 1.550 g (in mt. 38) 
ligt deze jas van merino-
lamsvacht ver onder het 
gemiddelde gewicht van 
vergelijkbare modellen. 

Hier zijn uitsluitend de meest 
hoogwaardige merinovachten 
gebruikt, die zijn overgebleven bij de 
productie van voedingsmiddelen. 
Zorgvuldig geselecteerd, milieuvrien-
delijk gelooid en duurzaam veredeld 
veranderen ze in schitterende, lichte 
en heerlijk zachte exemplaren.
Decoratief door het langharige bont 
bij de kraag en de randen. Slank 
dankzij de plat geschoren binnen-
kant.

De royale kraag en de gebogen 
randen geven de mantel een 
modieus-casual accent. Variabel 
afsluitbaar: met drukknopen, 
2 lusknoppen en interne haken. 
Twee steekzakken met paspel.

Iets uitlopend model. Lengte in 
mt. 38: 80 cm. Kleur: greige. Echte 

merino-lamsvacht. Stomerij.

•     Wunderfell jas van  
merino-lamsvacht      
€ 1.899,–

FC
maat nr.

34 347-471-33
36 347-472-33
38 347-473-33
40 347-474-33
42 347-475-33
44 347-476-33
46 347-477-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Slechts zeer zelden worden  
modieuze schoenen op zo’n  
kwalitatieve, ecologische en  
duurzame manier gemaakt.

Vandaag stijlvol, morgen geschikt  
voor het buitenleven – wandelschoenen  
van de Duitse schoenspecialist Werner.

Modieus in trek, als stijlbreuk bij speelse jurken en rokken, 
als stoer contrast bij elegante broeken en leggings, of gewoon 
sportief bij jeans en cargobroeken. De meeste wandelschoenen 
zijn ofwel te ‘outdoorachtig’ of leveren niet wat het uiterlijk 
belooft. Deze van schoenspecialist Werner zijn de perfecte 
middenweg:
Zeer modieus en toch warm, bijzonder aangenaam licht en 
geschikt voor ruw terrein.

Het familiebedrijf uit de schoenenstad Pirmasens werd in 
1911 opgericht en is een van de weinige bedrijven die nog 
steeds schoenen en laarzen met een modieuze uitstraling 
vervaardigt met vakmanschap van hoge kwaliteit, de beste 
materialen en ecologisch duurzame methoden.
Het leer wordt in Duitsland zuiver plantaardig gelooid en 
geverfd.

Door dit verfijnde procédé blijft het vrij van schadelijke 
stoffen, is het bijzonder huidvriendelijk en wordt het zachter en 
soepeler dan conventioneel chroomgelooid leer.
LTPR-profielzool: verrassend licht ondanks de trendy ruwe 
look.

De thermoplastische rubberzool heeft een hoog recyclagege-
halte en is aangenaam licht, slijtvast, isolerend tegen kou van de 
grond en schokdempend tijdens het lopen. Het contrasterende 
gevulkaniseerde frame beschermt tegen vocht. De rand van 
zacht lamsleer is niet alleen stijlvol, maar kan ook variabel 
worden omgeslagen. Samen met de zachte, kriebelvrije wollen 
voering zorgt hij voor behaaglijke warmte. Een kleine rits aan de 
binnenkant maakt het makkelijker om aan te trekken.

Vetersluiting met vier oogjes. Hakhoogte: 
4 cm. Schachthoogte: 15 cm, omgeslagen 
11 cm. Bovenwerk: rundleer. Rand: 
100% lamsleer. Voering en binnenzool: 
wol. LTPR-loopzool.

•     Werner wandelschoenen     
€ 239,–

schoen-
maat zwart

36 347-555-33
37 347-556-33
38 347-557-33
39 347-558-33
40 347-560-33
41 347-561-33

Perfect voor elk 
winterweer: de 

gebreide pet met 
drie draagstijlen.

Modieuze pet.  
Hals- en nekwarmer.  

Mond- en neusbescherming. 
Van Loevenich.

Dankzij de klep en de 
in kleur bijpassende 
pompon van imitatiebont 
is dit de perfecte trendy pet. 
Met de brede omslag naar beneden blijven uw hals en nek 
aangenaam warm. Zo hebt u een gebreide muts en sjaal in één 
accessoire. Wanneer u hem daarna weer omhoog doet, 
beschermt u bij temperaturen onder nul ook uw mond en 
neus. Een echte allrounder, die meer te bieden heeft dan vele 
andere petten.
Ideaal bij winterse buitenactiviteiten, maar ook geschikt 
voor dagelijks gebruik.

De ademende materialenmix houdt niet alleen koude lucht 
buiten, maar is ook heerlijk zacht en dankzij een beetje 
elastaan drukt hij nergens.

Eén maat. 62% acryl, 24% polyamide, 10% wol, 4% elastaan. 
Stomerij.

Loevenich vario-pet     € 49,95
•     Camel melange nr. 342-083-33
•     Antraciet melange nr. 342-084-33

schoen-
maat steengrijs

36 347-562-33
37 347-563-33
38 347-564-33
39 347-565-33
40 347-566-33
41 347-567-33

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Van ongecompliceerde travel-jersey die 
ook nog warm is: zwarte zakelijke outfit.

Ook afzonderlijk veelzijdig te combineren. Van JapanTKY, 
Nederland.

Vele zakelijke combinaties van kreukvrij travel-materiaal zijn zeer 
licht en dun, en daarom eerder ongeschikt voor koudere dagen. Dit 
pak is niet alleen een ongecompliceerde metgezel op reis; dankzij 
fleece aan de binnenzijde is hij ook ideaal bij koelere temperaturen.
Italiaanse eurojersey: zacht, licht, comfortabel, kreukvrij, 
wasbaar en aangenaam warm.

De blazer met één knoop en de broek zijn ongelooflijk comforta-
bel. De broek heeft een flatteuze brede band, smalle, toelopende 
pijpen en is bijna net zo comfortabel als uw joggingbroek. Het innova-
tieve materiaal, uitsluitend te vinden in de collecties van JapanTKY, is 
bovendien ademend, pilling-resistant en kan probleemloos in de 
wasmachine.
Passend bij iedere gelegenheid. Ideaal op reis.

Solo zijn beide delen veelzijdig te combineren voor ontelbare 
looks – zowel de blazer, bijv. 
met een elegante avondjurk met 
pumps, als de broek, bijv. met 
een sweater met sneakers, ...  
Klassiek-moderne modellen.

Door de cleane, aanslui-
tende modellen en het hoge 
aandeel elastaan passen blazer 
en broek zich comfortabel aan 
iedere beweging aan en 
accentueren flatteus het vrouwe-
lijke silhouet.

Blazer: getailleerd eenknoops-
model met twee zakken voor. 
Lengte in mt. 36: 63 cm. Broek in 
smal toelopend model. 
Binnenbeenlengte in mt. 36: 

76 cm. Kleur: zwart. 73% 
polyamide, 27% elastaan. 
Machinewasbaar.

•     JapanTKY zakelijke blazer     
€ 229,–

FC producenten-
maat maat nr.

34 XS 352-438-33
36 S 352-439-33
38 M 352-460-33
40 L 352-461-33
42 XL 352-462-33
44 XXL 352-463-33

•     JapanTKY zakelijke broek     
€ 179,95

FC producenten-
maat maat nr.

34 XS 352-464-33
36 S 352-465-33
38 M 352-466-33
40 L 352-467-33
42 XL 352-468-33
44 XXL 352-469-33

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

’s Werelds eerste zonnebril  
van gerecycled textiel:  

duurzaam, klassiek en stijlvol. 
Made in Italy.

Van de jonge Berlijnse start-up Kleiderly.

Het maken van moderne zonnebrillen die tegelijkertijd 
twee actuele milieuproblemen tegengaan – dat was de visie 
van de Berlijnse start-up Kleiderly, die met succes in de 
praktijk werd gebracht. Het bedrijf is opgericht in 2019 en 
heeft als missie om een circulaire economie in de mode-
industrie te creëren om de CO2-voetafdruk effectief te 
verminderen en oude kleding zinvol te gebruiken.
Een circulair, duurzaam alternatief voor kunststof, 
gemaakt van gerecycled textiel.

Voor de productie van Kleiderly’s speciaal ontwikkelde 
alternatief voor kunststof worden oude kleren gebruikt, 
waardoor de hoeveelheid textielafval vermindert (elke 
seconde belandt er een volle vrachtwagen op een stort-
plaats!)... en het gebruik van gebruikelijke kunststof op 
oliebasis wordt vermeden.
Klassiek, elegant design dat overal bij past – gemaakt in 
een Italiaans familiebedrijf, puur met de hand.

Model ‘Berlin’ heeft een zwart montuur met volledige 
montuurrand, dat dankzij het cleane, tijdloze ontwerp een 
echte allrounder is en bij alle looks past.

Montuur, brillenpoten en glazen zijn gemaakt van K-Tex, een door 
Kleiderly ontwikkeld materiaal. Ontspiegelde glazen. Filter-
klasse 3 (voldoet aan de eisen van de Europese norm 
EN ISO 12312-1:2013/AI:2015). Brugbreedte 21 mm. Glas-
breedte: 47 mm, lengte brillenpoot: 137 mm. 100% uv-bescher-
ming. CE-gecertificeerd. Kleur: zwart met grijsgetinte glazen. Voor 
dames en heren.

•     Kleiderly recycling-zonnebril      
nr. 353-541-33     
€ 119,–

schoen-
maat nr.

36 793-075-33
37 793-083-33
38 793-091-33
39 793-109-33
40 793-117-33
41 793-125-33
42 793-133-33

Een goed bericht voor alle ballerina-liefhebbers:  
ze zijn nu ook verkrijgbaar in een lekker warme winter-uitvoering.

Met heerlijk warme lamsvacht voering en glijvaste zool. Van Casanova Italië – sinds 1949.

Casanova heeft deze verfijnde platte schoentjes met een lekker 
warm houdende lamsvacht voering en een isolerende, glijvaste 
zool uitgerust – net zo gemakkelijk te dragen als voorheen, elegant, 
maar nog zachter. Deze specialist uit Milaan vervaardigt bijna 
70 jaar vrijwel uitsluitend ballerina’s. Een knowhow die u bij 
vrijwel elke stap voelt.
Actief ademend dankzij de echt natuurlijke vacht.

In plaats van de gebruikelijke 2-laagse uitvoering van leer 
met gelijmde voering past Casanova lamsleer met gewassen 
vacht toe. Op deze wijze kan geen lijmlaag losraken en geen 
hittestuwing ontstaan.
Bij het zakelijke kostuum, bij de avondgarderobe ...

Door de natuurlijke klimaat-regeling is deze elegante 
lamsvacht-ballerina ook in een verwarmde ruimte prettig om 
te dragen. Met het traditionele ballerina-strikje en fijn 
doorgestikt binnenwerk.

Bovenmateriaal van lamsleer. Voering en 
dekzool van gewaxte lamsvacht. Loopzool: 
rubber. Kleur: zwart.

•     Casanova  
lamsvacht-ballerina’s      
€ 179,95
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•     JapanTKY zakelijke blazer     
€ 229,–

•     JapanTKY zakelijke broek     
€ 179,95

1 QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

2

3

100% duurzaam:  
praktische shopper van AppleSkin®.

Gemaakt in Duitsland.  
Van nuuwaï.

De shopper is waarschijnlijk de meest populaire tasvorm, 
omdat hij door zijn formaat een echte allrounder is voor de 
hele dag. In het grote tassenassortiment springt deze van het 
vrij jonge tassenlabel nuuwaï er terecht uit.
Gemaakt van veganistisch OEKO-TEX-100 gecertificeerd 
AppleSkin®.

De gedroogde en fijngemalen appelstukjes (appelresten 
uit Zuid-Tirol, die overblijven bij de productie van appelsap 
& co.) worden gemengd met polyurethaan en op een 
katoenen stof aangebracht. Gewassen en verwarmd, krijgt het 
materiaal zijn soepelheid, weerbestendigheid en duurzaam-
heid. Tenslotte is er nog een structuur in aangebracht. De 
polyester voering van de tas is gemaakt van gerecycled 
plastic uit de EU.
Alle nuuwaï-tassen zijn gemaakt met respect voor mens, 
dier en natuur.

Ze zijn namelijk veganistisch en duurzaam. Opgericht in 
2018 door Svenja Detto, werd het label bekroond met 
‘Best Vegan Brand 2019’ door Eluxe Magazine (editie 03/19). 
De productiefaciliteit met 20 werknemers is gevestigd in 
Eisleben, Saksen-Anhalt en is sinds 1966 gespecialiseerd in 
de productie van tassen. nuuwaï is een van de eerste labels 
die accessoires van AppleSkin® op de markt heeft gebracht. 
Het hoogwaardige materiaal doet in niets onder voor duur 
leer. Het is heerlijk licht en kan tegen een stootje.
Ruim en tijdloos elegant.

De shopper kan in elke dagelijkse 
situatie worden gebruikt: ’s ochtends bij 
een frisse duik, daarna op kantoor, ’s 
middags bij te winkelen en ’s avonds 
naar de sportschool. Hij heeft een 
hoofdvak met magnetische sluiting 
dat plaats biedt aan een 15" laptop en 
twee buitenvakken met ritssluiting.

Afmeting (b x h x d): 38 x 32 x 17 cm. 
Lengte handvat ca. 30 cm. Kleur: 
zwart. Materiaal: 38% polyurethaan, 
26% appelresten, 20% polyester, 
16% katoen. Voering: 
gerecycled polyester. 
Voor het schoonma-
ken eenvoudig 
vochtig afneembaar. 
Gemaakt in 
Duitsland.

•     nuuwaï 
shopper     
nr. 349-091-33     
€ 149,95
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Uw lievelings-
pyjama voor een 

klein prijsje.
Het zijn vaak nog de 

kleine, onbekende bedrijven 
die hoogwaardige artikelen 
tegen een aantrekkelijke prijs 
kunnen fabriceren. Zoals de 
fabrikant van deze pyjama. 
Het zachte donkerroodkleu-
rige jerseyshirt is gemaakt van 
zeer fijn gemerceriseerd katoen 
en royaal gesneden. De broek is 
van fijne katoen-popeline met 
passende ruiten in blauw, rood en 
wit.
Zorgvuldige afwerking.

De comfortabele V-hals is 
zorgvuldig met geruite stof 
gepaspeld, passend bij de broek en 
de bies op het borstzakje. Dubbele 
naden houden de zoom van het 
shirt in vorm. Comfortabel 
gesneden, recht vallende broek met 

zachte, meermaals gestikte elastische band 
en dubbel gestikte middennaad. Fijne, mooi 
vastgehechte binnennaden voorkomen 
drukpunten. Bestel deze hoogwaardige 
pyjama van Jado/Germany – en profiteer 
van de prijzen van een kleine, onbureaucra-
tische en hoogwaardige specialist.

Royaal shirt met lange mouwen en recht 
vallende broek. Kleur: blauw/rood/wit. 100% 
katoen. Machinewasbaar.

•     Lievelingspyjama No. 7     € 99,95

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

FC
maat nr.

48 352-300-33
50 352-301-33
52 352-303-33
54 352-304-33
56 352-305-33
58 352-306-33
60 352-307-33

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 ‘overge-
vulde’ 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 301-725-33 301-715-33
80 B 36 B 301-726-33 301-716-33
85 B 38 B 301-727-33 301-717-33

75 C 34 C 301-728-33 301-718-33
80 C 36 C 301-729-33 301-719-33
85 C 38 C 301-730-33 301-720-33

75 D 34 D 301-731-33 301-721-33
80 D 36 D 301-732-33 301-722-33
85 D 38 D 301-733-33 301-723-33
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Fijn bamboegaren maakt deze pyjama zo  
onvergelijkbaar zacht …

...en aangenaam luchtig.

De sensatie uit de tropen: voor deze pyjama wordt een viscoseachtig 
garen van bamboevezels gemaakt. Het is bijzonder fijn, zo zacht als 
cashmere en voelt toch droog en koel aan. Het zorgt steeds voor een 
aangenaam fris lichaamsgevoel, laat uw huid ademen.
Veel te jammer om alleen maar in te slapen. 

U kunt het tweedelige ensemble ook dragen als huis- en wellnesspak. 
Het bovenstuk met mandarijnboord en passement-knevelknopen doet 
eerder denken aan op het Verre Oosten geïnspireerde jasjes. Samen met 

correct gekleed. Ook de beenboorden zijn gedecoreerd met kleine 
knevelknopen en telkens één zijsplit. één zijsplit. De elastische band zit 
altijd aangenaam en knelt niet.

Getailleerd bovenstuk met wijd 
gesneden broek. Kleur: zwart. 95% 
viscose, 5% elasthan. Machinewas-
baar. Van Dreamsacks®. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•     Dreamsacks®-pyjama     
€ 99,95

FC producenten-
maat maat nr.

34/36 S 470-062-33
38/40 M 470-070-33
42/44 L 470-088-33

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

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. 
Bovenmateriaal, voering en 
binnenzool van 90% katoen, 10% 
elastaan. Loopzool: rubber. 
Machinewasbaar. Kleur: zwart. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Reispantoffels     € 24,95

schoen- producenten-
maat maat nr.

36/37,5 S 345-563-33
38/40 M 345-564-33
40,5/42 L 345-565-33
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Extra fijne merinoswol. Minimalistisch 
model. Vormvaste breitechniek.

Modieus vest made in Italy. Van Junghans 1954.

Dit lange vest is gebreid van extra fijne merinoswol, voelt bijzonder 
zacht, licht en warm aan en is bovendien antistatisch en pillingarm.
Gemaakt van mulesing-vrij garen van de traditionele spinnerij 
Tollegno (sinds 1900).

De helaas wijdverbreide pijnlijke methode om schapen tegen vliegen-
plagen te beschermen, is hier niet toegepast.
Iets dikker en stabieler dan normaal dankzij de ‘Full Needle’-brei-
techniek.

Zo blijft uw vest in model, zelfs na ontelbare wasbeurten. En ladders 
behoren ook tot het verleden.
Elegant over een blouse, modieus over een shirt met lange mouwen.

Het maakt niet uit hoe u de omgeslagen sjaalkraag drapeert: uw 
nieuwe vest kan gecombineerd worden met uw bestaande garderobe, van 
casual tot elegant.

Casual, eigentijds, minimalistisch 
model. Lengte in mt. 36/38: 90 cm. 
100% scheerwol. Handwas. Gemaakt 
in Italië. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•     Junghans 1954 vest     € 199,95

Buik, benen en  
achterwerk  

in optima forma.
De shape-panty met de knowhow  

van ELBEO,  
het oudste kousenmerk ter wereld.

De ervaring van meer dan 250 jaar 
vervaardiging levert bij deze moderne 
shape-panty rendement op. Ze modelleert 
zacht, optimaliseert het silhouet en is 
desondanks comfortabel.

Vormend 2-zonebroekje voor een 
plattere buik.

De perfect aan de lichaamscont-
ouren aangepaste snit vormt zonder 

te knellen – ook bij het bovenbeen. Door de verwer-
king van hoogelastisch ‘Lycra® Beauty’ is uw panty 
bijzonder soepel – en in de pijplengte zeer flexibel. De 
extra zachte comfortband, niet-drukkende platte naden 
en de zachte katoenen geer maken het aangename 
draaggevoel compleet.

Ondoorzichtig in 60 den: 81% polyamide, 19% elastaan. 
Transparant in 20 den: 76% polyamide, 24% elastaan. 
Machinewasbaar.

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

•     ELBEO shape-panty, 20 den     € 17,95

FC producenten-
maat maat zwart natuur

38/40 1 301-992-33 301-988-33
40/42 2 301-993-33 301-989-33
42/44 3 301-994-33 301-990-33
44/46 4 301-995-33 301-991-33

•     ELBEO shape-panty, 60 den     € 21,95

FC producenten-
maat maat zwart

38/40 1 304-471-33
40/42 2 304-472-33
42/44 3 304-473-33
44/46 4 304-474-33

20 den

-------------
Ook in
nude.

-------------

Snel een andere look: keerbare rok van 
twee soorten leer en in twee kleuren.  

Van Oconi.
Het is moeilijk om een 

keerbare rok te vinden, die 
zowel van materiaal als van 
kleur verandert. En dat 
maakt het evenveel waard 
als twee rokken.
Combineer de gladleren 
kant in zwart elegant met 
een coltrui of blouse.

Het soepele, zachte 
lamsleer met een lichte 
nappa-afwerking is geschikt 
voor zakelijk gebruik en 
komt ook bij feestelijke 
gelegenheden goed tot zijn 
recht.
De lichtbruine kant van 
suède past goed bij 
sportieve shirts en 
sneakers.

Het gelijkmatige geiten-
leer met een fijne, korte 
pool is de ideale aanvulling 
op alle soorten vrijetijdskle-
ding. Twee steekzakken 
opzij aan beide kanten 
bieden overvloedig 
bergruimte. Van Oconi.

Recht model met in het midden 
geplaatste ritssluiting voor. Kleur: 
lichtbruin (kant van suèdeleer)/zwart 
(kant van gladleer). Lengte in mt. 38: 
46 cm. Leer. Speciale reiniging. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Keerbare leren rok      
€ 229,–

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 352-225-33
38 M 352-226-33
40 L 352-227-33
42 XL 352-228-33
44 XXL 352-380-33

FC
maat zwart beige

36/38 353-426-33 353-429-33
40/42 353-427-33 353-440-33
44/46 353-428-33 353-441-33

  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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Optimale symbiose:  
klassieke leren winterlaarzen 

en warme beenwarmers.
Flexibel te dragen, lichter en comfortabeler dan 

normale leren laarzen. Van Ducanero®,  
made in Italy. Exclusief bij Fashion Classics.

Precies de juiste combinatie, precies het juiste 
ontwerp. Dergelijke beenwarmerlaarzen komen 
zelden voor; soklaarzen vaker, maar die zijn niet per 
se geschikt voor regenachtige dagen of boswandelin-
gen. Deze leren laarzen zijn robuust en bestand tegen 
plassen, maar toch ongelooflijk comfortabel, warm 
en veelzijdig dankzij de beenwarmerinzet.
Zacht kalfsleer, met de hand gesneden en geverfd. 
Beenwarmerinzet met 75% wol. Comfortabel 
voetbed met traagschuim.

Het bijzonder zachte en soepele leer van hoge 
kwaliteit harmonieert perfect met de behaaglijke, 
licht verwarmende beenwarmers. Deze voegen zich 
als een handschoen tegen het been en vallen 
nauwelijks op, ook dankzij het inzetstuk aan de 
zijkant tot aan de enkel – niets schuurt of knelt. Toch 
geeft de laars zeer goede steun. De leren binnenzool 
met traagschuim, die zich perfect aanpast aan de 
vorm van de voet, en de extra lichte, geprofileerde 
EVA-loopzool zorgen voor lopen zonder vermoeid-
heid.
Veelzijdig te combineren – in twee draagvarianten.

Omhoog geslagen zorgen de beenwarmers voor 
aangenaam warme kuiten en de laarzen passen ideaal 
bij midi-jurken en -rokken. Ze zijn perfect bij smalle 
broeken en jeans wanneer de beenwarmers naar 
beneden omgeslagen zijn.
In ons land nog onbekend.

In Italië wordt het hoogwaardige schoenenmerk 
Ducanero® genoemd in chique tijdschriften en is het 
al geruime tijd te vinden in exclusieve winkels.

In de Italiaanse fabriek (Monte San Giusto in de 
provincie Macerata) wordt al meer dan 30 jaar 
traditioneel schoenvakmanschap gecultiveerd.

Ronde neus. Schachthoogte met omhoog geslagen 
beenwarmers: 40 cm, naar beneden omgeslagen: 25 cm. 
Hakhoogte: 3 cm. Kleur: 
zwart. Bovenwerk, voering en 
binnenzool: kalfsleer. 
Beenwarmers: 75% wol, 15% 
polyamide, 10% elastaan. 
Loopzool: EVA. Exclusief bij 
Fashion Classics.

 •     Ducanero®  
beenwarmerlaarzen     
€ 359,–

schoen-
maat nr.

36 352-722-33
37 352-723-33
38 352-724-33
39 352-725-33
40 352-726-33
41 352-727-33

75Fashion Classics

van Laack basic-blouse 
‘cupmaten’: www.
fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnum-
mer 327-810 of tel. nr. 
024-3 511 277.
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Zacht, warm en nu ook  
comfortabel elastisch.

Klassiek corduroy overhemd van kostbare jersey. 
Exclusief bij Fashion Classics.

Al in 1840 begon het onverwoestbare corduroy 
overhemd aan zijn triomftocht als werkkleding – vanaf 
1950 werd het vooral gedragen door architecten en 
intellectuelen. Vandaag de dag herontdekken mannen over 
de hele wereld deze trendy klassieker.
Veel comfortabeler, omdat het gebreid is in plaats van 
geweven.

Jersey is het favoriete materiaal voor modieuze 
overhemden geworden. De hier gebruikte feelgoodstof is 
net zo slijtvast en fluweelzacht verwarmend als conven-

tioneel corduroy, maar geeft bij elke beweging op de 
meest aangename manier mee. Katoen maakt de stof 

prettig licht, ademend en huidvriendelijk, polyamide 
maakt hem soepel, vormvast en kreukvrij. Met 
blinde knoopsluiting en opgestikte borstzak.

Recht model. Kleur: navy. Lengte in boordwijdte 41: 
78 cm. Materiaal: 75% katoen, 25% polyamide. Voering: 

100% katoen. Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Corduroy overhemd  
van jersey     € 119,95

boord-
wijdte
in cm nr.

38 352-764-33
39 352-765-33
40 352-766-33
41 352-767-33
42 352-768-33
43 352-769-33
44 352-800-33
45 352-801-33
46 352-802-33
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Verantwoord gebruik van  
hulpbronnen, maar geen  

compromissen bij het ontwerp.
Waarschijnlijk de duurzaamste sneakers die we ken-

nen. Van het nieuwe Duitse merk Genesis.

Op het eerste gezicht modieuze retrosneakers zoals 
vele anderen, maar de bijzonderheid zit in de vele 
duurzame bestanddelen: bijvoorbeeld veganistisch leer 
gemaakt van cactussen zonder enige chemicaliën. Of 
een badstofachtige voering van gerecycled biokatoen en 
abaca-bananencanvas.
Ook de zolen zijn op een bijzonder milieuvrien-
delijke manier gemaakt.

Lichte, dempende (dus gewrichtsvriendelijke) 
binnenzool van gerecycled EVA-schuim. Ademende, 
waterafstotende, schokabsorberende en warmte-isole-
rende inlegzool van kurkafval. Loopzool van onge-
bleekt natuurrubber. En zelfs de veters en stiksels zijn 
gemaakt van gerecyclede 
plastic petflessen.

Kleur: wit/pompoen. Bovenwerk: 
polyurethaan. Voering: textiel. 
Binnenzool: kurk. Loopzool: 
natuurrubber.

•     Genesis retrosneakers     
€ 129,95

schoen-
maat nr.
41 351-537-33
42 351-538-33
43 351-539-33
44 351-550-33
45 351-552-33
46 351-553-33

Heerlijk warm  
en toch licht en modieus.

Deze thermobroeken zorgen ervoor dat u het nooit koud hebt.  
En uw huid blijft altijd droog.

Thermobroeken zijn zonder twijfel de 
perfecte kleding voor koude dagen. Maar meestal 
zijn ze dik gevoerd, volumineus en zwaar. En 
helaas zijn ze vaak allesbehalve chic. Deze 
thermo-
broeken verwarmen (minstens) net 
zo goed en zijn toch ongelooflijk 
licht. En als chinomodel zijn ze ook 
nog eens heel modieus.
Het geheim is de supermoderne 
hollevezeltechnologie – 
afgekeken van de natuur.

De zachte rugkant van het 
weefsel bestaat uit microfijne holle 
vezels (Thermolite®). Deze houden 
net als de haartjes van een ijsberen-
vacht lucht vast – zodat de lichaams-
eigen warmte wordt geïsoleerd. 
Lichaamsvocht wordt naar de 
buitenkant van het stofoppervlak 
afgevoerd, waar het snel verdampt. 
Hierdoor wordt u altijd door een 
optimaal, aangenaam droog klimaat 
omgeven – bij vrieskou, maar ook 

bij inspanning en in erg warme vertrekken. Het 
bovenmateriaal bestaat uit hoogwaardige
katoen-keperstof met een comfortabel elastaan -
percentage – 

slijtvast en onderhoudsvriendelijk. 
Gecertificeerd volgens Öko-Tex 
standaard 100 (controlenum-
mer 12.0.15071 Frankfurt a.M.). 
Smal model met twee schuine zakken 
opzij, achterzakken met knoop en 
comfortabele elastische band.

Smal model. Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 84 cm. Voetwijdte: 38 cm. Kleur: 
taupe. Van 96% katoen, 4% elastaan. 
Voering: 100% polyester (Thermolite®). 
Machinewasbaar.

•     Thermo-chino      
€ 109,95

FC
maat nr.
  25 351-704-33
  26 351-705-33
  27 351-706-33
  28 351-707-33
  29 351-708-33
  30 351-709-33
  48 351-710-33
  50 351-711-33
  52 351-712-33
  54 351-713-33
  56 351-714-33
  58 351-715-33
  60 351-716-33
  98 351-717-33
102 351-719-33
106 351-720-33

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

Een fijner colshirt is moeilijk te vinden.
Van exclusief Egyptisch katoen.  

Made in England. Van ondermodespecialist Sunspel.

Een colshirt dat niet te warm is, niet aftekent wanneer 
u hem ergens onder draagt en dat ook na het wassen 
niet uit model raakt of verbleekt is moeilijk te 
vinden. Maar wij hebben hem gevonden, bij 
de Engelse ondermodespecialist.
Dankzij de speciale breimachines 
ontstaat superzachte jersey met extra 
platte naden.

De basis wordt gevormd door een 
ultrafijn gesponnen premiumgaren van 
Egyptisch katoen. Dit behoort sowieso 
tot de meest exclusieve katoensoorten, 
omdat het bijzonder langstapelig is, en 
daardoor extra zacht, blijvend 
vormvast en ongevoelig voor slijtage 
en pilling. Op het luxueuze garen met 
de chique uitstraling blijft het 
donkere blauw ook na vele malen 
wassen schitterend van kleur.

Aansluitend model. Lengte in mt. 50: 
69 cm. 100% katoen. Machinewas-
baar. Gemaakt in Engeland.

•     Sunspel colshirt     
€ 99,95

FC producenten-
maat maat wit blauw
48 S 345-772-33 345-766-33
50 M 345-773-33 345-767-33
52 L 345-774-33 345-768-33
54 XL 345-775-33 345-770-33
56 XXL 345-776-33 345-771-33

  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.

34/36 27 339-917-33
36 28 339-918-33
38 29 339-919-33
38/40 30 339-920-33
40 31 339-921-33
40/42 32 339-922-33
42 33 339-923-33

Weinig jeans laten uw 
achterste er zo sexy  

uitzien als de ‘Bottom up’  
van Liu Jo Jeans, Italië.

Deze jeans heeft de perfecte pasvorm 
voor een heel aantrekkelijke look. Achterzak-
ken en figuurnaden zijn precies op de goede 
plekken geplaatst, zodat uw zitvlak mooi 
wordt geaccentueerd.
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. Voetwijdte: 
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
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Veelzijdiger en chiquer dan  
de meeste van zijn soort:  

kakikleurige gewatteerde jas  
van Pinko, Italië.

Modieus boxy-model, chique details, subtiele golfstiksels.

Gewatteerde jacks zijn niet meer weg te denken uit de 
herfst-/wintermode, vooral niet in de kleur kaki. Veel varianten 
worden bejubeld als zogenaamde key pieces. Het Italiaanse 
label Pinko staat bekend om zijn creatieve, elegante dames-
mode en heeft met deze bijzondere creatie een uiterst stijlvol, 
modern exemplaar ontworpen.
Extravagant en veelzijdig: kort boxy-model tussen een kort 
jasje en een cape.

Deze variant ziet er veel opvallender uit dan lange, 
volumineuze modellen. De zakken, manchetten en knopenlijst 
zijn in een donkerder groen uitgevoerd en vormen een 
harmonieus, subtiel contrast. De zwarte en goudkleurige 
decoratieve drukknopen met het typische Pinko-merkicoon, 
een zwaluwenpaar in een cirkel, zorgen voor een chique 
uitstraling.
Fijne, lichte stiksels in elegant golfmodel met licht verwar-
mende vulling. Kleine, crèmekleurige kraag van imitatie-
bont.

De blijvende trend imitatiebont is hier als kleine kraag 
toegepast. In een lichte crèmetint vormt hij een chic kleur-
accent. De stiksels zien er eveneens eleganter uit dan de 
wijdverbreide, klassieke breedtestiksels. Een modern, maar 
tijdloos mooi kledingstuk dat bij veel sportieve, maar ook 
meer verfijnde looks past.

Kort boxy model. Lengte 
in mt. 36: 67 cm. Kleur: 
kaki/crème. Buitenkant en 
voering: 100% polyamide. 
Vulling en kraag: 100% 
polyester. Machinewas-
baar.

•     Pinko gewatteerde 
boxy-jas     
€ 395,–

schoen-
maat nr. 

36 353-494-33
37 353-495-33
38 353-496-33
39 353-497-33
40 353-498-33
41 353-499-33

Stijlvolle vintage-look  
en het hoogste duurzaamheidsgehalte.

De echt milieuvriendelijk en veganistisch witte sneaker. Van WOMSH, Italië.

Deze vintage sneakers in trendy jaren 80-stijl beantwoorden 
niet alleen aan de mode-tijdgeest, maar ook aan de ecologische.
Bij de productie worden uitsluitend veganistische en 
duurzame materialen gebruikt.

De mix van polyurethaan, appelleer, polyester en katoen 
doet in geen enkel opzicht onder voor echt leer. Juist niet: het 
materiaal is waterafstotend, warmte-isolerend, maar toch 
ademend, biedt uitstekend draagcomfort en is slijtvast. Appel-
leer (verkregen uit resten van de appelindustrie in de regio 
Tirol) werd in 2018 uitgevonden door een Italiaans bedrijf en 
kreeg in datzelfde jaar de prijs voor 
‘Technologie en Innovatie’ bij Green 
Carpet Fashion.
Schoenveters van gerecyclede 
petflessen. Loopzool van recyclebaar 
TPE-rubber.

WOMSH (Word of Mouth Shoes) 
combineert mode met duurzaamheid en 
Italiaans vakmanschap in al hun 

sneakermodellen.

Bovenwerk: 38% polyurethaan, 26% appelleer, 20% polyester, 16% 
katoen. Binnenzool van polyurethaan en viscose. Loopzool van 
recyclebaar TPE-rubber. Schoenveters gemaakt van gerecyclede 
petflessen. Kleur: wit met zwart (hiel). Gemaakt in Italië.

•     WOMSH vintage sneakers     € 210,–

FC producenten-
maat maat nr.

34 40 351-255-33
36 42 351-256-33
38 44 351-257-33
40 46 351-258-33
42 48 351-259-33

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

De baret is weer terug:  
stijlvoller en comfortabeler  

dan ooit (en ook de prijs  
is aantrekkelijk).

Van Loevenich, hoedenproducent sinds 1960.

Vanuit de bergvalleien van de Pyreneeën kwam de baret 
tijdens de Franse Revolutie 
naar Parijs en veroverde hij 
snel zijn plek onder de 
modeklassiekers. Nu is hij 
weer terug – en zelfs 
interessanter dan ooit:
Bijzondere dessins in plaats 
van eenvoudige unikleuren.

En toch: de kleuren zijn 
subtiel en de baret is daarom 
veelzijdig te combineren. 
Dankzij de wol is hij warm en 
vochtregulerend, en boven-
dien nauwelijks gevoelig voor 
vuil en geurtjes. Of u hem nu 
recht als muts of schuin als 
baret draagt: door de 
elastische band aan de 
binnenkant zit uw nieuwe 
baret altijd perfect.

Eén maat. 100% wol. 
Stomerij.

Loevenich  
wollen baret      
€ 39,95

•     Multi beige/
bruin/grijs
nr. 345-911-33

•     Multi zwart/
creme/grijs
nr. 345-910-33
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De edele leren tweed pet:  
als u functionaliteit wenst, hoeft u niet af te zien van stijl.

De Teflon coating maakt hem waterafstotend. Heerlijk warm dankzij de gewatteerde thermovoering.

Veel winterpetten zijn gemaakt van synthetische materialen en 
daarom bijzonder praktisch, maar meestal veel te sportief. Deze pet 
van verwarmende, waterafstotende wol-tweed panelen en een 
stevige leren klep is op natuurlijke wijze functioneel en ziet er 
tegelijkertijd onmiskenbaar stijlvol uit.
De thermische voering houdt u warm, een Teflon® coating 
schudt regenbuien gewoon af.

Met de reep aan de achterkant kunt u de wijdte precies 
aanpassen. De stevige, extra grote klep zorgt voor een verblin-
dingsvrij zicht en beschermt de ogen.

Eén maat (individueel verstelbaar voor elke hoofdvorm). 100% wol, 
voering 100% nylon. Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (leren klep).

Leer-tweed pet     € 59,95
•     navy nr. 347-655-33
•     groen nr. 347-656-33

Zo warm als wol, maar veel lichter  
en zachter: klassiek overshirt,  
nu gemaakt van teddy-fleece.

Van outdoorspecialist Aigle/Frankrijk.

Het overshirt, dat zijn oorsprong vindt in de werkkleding, is 
momenteel erg trendy. Maar terwijl de klassieker gemaakt is van 

dik, zwaar wollen flanel en er navenant rustiek uitziet, is dit 
exemplaar aangenaam licht – en toch net zo warm.
Gemaakt van trendy, duurzame teddystof van Polartec®, 
de uitvinders van fleece.

Het lichte materiaal is heerlijk zacht en omdat het 
volledig van gerecycled polyester is gemaakt, wordt het 

milieu niet overmatig belast.
Zoals de haren van de vacht van een ijsbeer houdt 
het materiaal veel lucht vast.

Het vormt een isolerende laag dat uw lichaams-
warmte opslaat en de kou buiten houdt. Als u begint 
te zweten, wordt het vocht van de huid naar buiten
getransporteerd, waar het snel verdampt. Naast de 
typische opgestikte 
borstzakken heeft het 
overshirt ook twee 
steekzakken aan de 
zijkant om uw 
handen warm te 
houden. De 
knoopsluiting is 
voorzien van 
praktische druk-
knopen.

Comfortabel wijd 
model. Lengte in 
mt. 48/50: 79 cm. 
Kleur: navy. 100% 
polyester. Machine-
wasbaar.

•     Aigle teddy- 
fleece overshirt     
€ 149,95

FC producenten-
maat maat nr.

48/50 L 345-974-33
52/54 XL 345-975-33
56/58 XXL 345-976-33
60/62 3XL 345-977-33

  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-   grijs-
maat maat wit zandkleur gemêleerd zwart khaki lichtblauw navy marsala

44 S 316-899-33 316-815-33 316-924-33 316-906-33 336-931-33 316-945-33 316-938-33 316-952-33
46 M 316-900-33 316-816-33 316-925-33 316-907-33 336-932-33 316-946-33 316-939-33 316-953-33
48 L 316-901-33 316-817-33 316-926-33 316-908-33 336-933-33 316-947-33 316-940-33 316-954-33
50/52 XL 316-902-33 316-818-33 316-927-33 316-909-33 336-934-33 316-948-33 316-941-33 316-955-33
54/56 XXL 316-903-33 316-819-33 316-928-33 316-910-33 336-935-33 316-949-33 316-942-33 316-956-33
58 3XL 316-904-33 316-890-33 316-929-33 316-911-33 336-936-33 316-950-33 316-943-33 316-957-33
60 4XL 316-905-33 316-891-33 316-930-33 316-912-33 336-937-33 316-951-33 316-944-33 316-958-33

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 versterkt en bedekt de naden aan hals en 
schouders. En de dubbel geribde boord van de 
halsuitsnede 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 gedroogd. 
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 kleurecht.

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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Net zo functioneel als goed sportondergoed  
en toch zeer fijne merinoswol op uw huid.

Beha en slip van innovatieve PanAlp™ wool. Van ondermodespecialist Anita.

delen gewassen worden op 30 °C (fijnwas).

Kleur: antraciet melange. Buitenkant van de beha: 44% polyamide, 32% 
polyester, 14% wol, 10% elastaan. Voering van de beha: 82% wol, 12% 
polyamide, 6% elastaan. Slip: 56% wol, 32% polyamide, 12% elastaan. 
Machinewasbaar.

Terwijl gewoon sportondergoed meestal van synthetisch 
materiaal is gemaakt, is deze set functioneel en biedt hij natuurlijk 
comfort:
Merinoswol, geproduceerd volgens de strenge richtlijnen van 
de Responsible Wool Standard (RWS).

Warmteregulerend en ademend, sneldrogend en vuilwerend, 
geurloos en zelfs volledig biologisch afbreekbaar … de lijst van 

voordelen die de innovatieve 
PanAlp™ wool biedt, is lang.
Beha met zacht verdikte, 
ergonomisch gevormde, 
verstelbare bandjes.

Aan de buitenkant zorgt 
ultralichte netstof voor 
ondersteuning tijdens het 
sporten. Aan de binnenkant ligt 
zachte, warmteregulerende 
merinoswol direct op uw huid.
Klassieke tailleslip met 
netinzetten opzij voor 
optimale ventilatie.

Let op: door het aandeel 
fijne merinoswol moeten beide 
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Vanaf nu zonder BH.
Dit ondergoed van zijdezacht Meryl® vormt en  
ondersteunt met zijn onzichtbare ‘Shelf-Bra’.

Van zacht microweefsel vervaardigd, voelt dit ondergoed 
heerlijk zacht aan op de huid – nauwelijks merkbaar, maar toch 
steunend. De ingewerkte ‘Shelf-Bra’ in tanktop en body zorgt 
voor een perfect figuur, zonder dat u een BH hoeft te dragen. 
Door het bestanddeel elastaan sluit dit ondergoed goed rond het 
lichaam aan en blijft het altijd in model. Meryl® neemt – in 
tegenstelling tot andere synthetische stoffen – verrassend veel 
vocht op.

De Shelf-Bra-tanktop heeft prettige, 5 cm brede schouder-

bandjes. U voelt zich er luchtig maar toch correct in gekleed. Het 
kan comfortabel als onderhemdje, maar net zo makkelijk als top
worden gedragen. In de mode is het het meest geschikte kle-
dingstuk boven een sportieve rok of broek en beslist ook bij een 
cargo-broek of jeans.

De Shelf-Bra-body: het bovenstuk van de body is, net als het 
topje, nauw aansluitend verwerkt en vormt een fraaie buste. Het 
elastische microweefsel zorgt, zeker bij de body, voor een slanke 

taille. De niet te hoog opgesne-
den beenlijn zit perfect.

Nauwsluitend gesneden. 86% 
polyamide, 14% elastaan.
Machinewasbaar. Exclusief bij 
Fashion Classics.

tanktopbody

Nog meer kleuren en modellen 
vindt u op: www.fashion-classics.nl 
of tel. nr. 024-3 511 277.

FC
maat wit zwart bordeaux

36 339-692-33 339-698-33 352-459-33
38 339-693-33 339-699-33 352-480-33
40 339-694-33 339-700-33 352-481-33
42 339-695-33 339-701-33 352-482-33
44 339-696-33 339-702-33 352-483-33
46 339-697-33 339-703-33 352-484-33

•     Shelf-Bra-body     € 44,95

FC
maat wit zwart bordeaux

36 339-710-33 339-716-33 352-453-33
38 339-711-33 339-717-33 352-454-33
40 339-712-33 339-718-33 352-455-33
42 339-713-33 339-719-33 352-456-33
44 339-714-33 339-720-33 352-457-33
46 339-715-33 339-721-33 352-458-33

•     Shelf-Bra-tanktop     € 37,95

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

•     Anita sportbeha 
van PanAlp wool     
€ 79,95

FC
maat nr.

75B 347-167-33
80B 347-168-33
85B 347-169-33
90B 347-170-33

75C 347-171-33
80C 347-172-33
85C 347-173-33
90C 347-174-33

75D 347-175-33
80D 347-176-33
85D 347-177-33
90D 347-178-33

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

•      Anita sportslip van 
PanAlp wool     
€ 39,95

FC
maat nr.

36 347-180-33
38 347-181-33
40 347-182-33
42 347-183-33
44 347-184-33
46 347-185-33

-------------
Ook in

wit.
-------------
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Veel beter dan alleen maar kunststofvezels: 
zeldzame, zijdezachte viscosefleece.
Behaaglijk zacht. Antistatisch. Kreukvrij. Slechts 99,95 €.

Ongelooflijk, wat een verschil 30% kan uitmaken! In tegenstelling tot 
de gebruikelijke fleece van 100% polyester is voor deze stof viscose van 
natuurlijke cellulose verwerkt: veel aangenamer op uw huid, omdat deze 
beduidend zachter aanvoelt dan de gebruikelijke polyesterfleece. Boven-
dien krijgt uw huispak niet zo gemakkelijk een statische lading, kreukt het 
nauwelijks en trekt het minder pluisjes aan.
Vervaardigd door de traditierijke Duitse ondergoedfabrikant Hut-
schreuther.

Sinds 1972 ontwerpt dit bedrijf uit Karlsruhe elegante damesnachtkle-
ding en homewear waar men zich prettig in zal voelen. Om het hoge 
kwaliteitsniveau te waarborgen worden voortdurend materiaaltesten in het 
eigen bedrijfslaboratorium en in geselecteerde productiefaciliteiten in 
Duitsland en Europa uitgevoerd. En dat alles voor verrassend gunstige 
prijzen.

Frisse kleur. Tijdloze snit.
Bovenstuk met siernaden, fraai weggewerkte 

zakken en doorlopende ritssluiting in het front. 
Broek met rondom elastische band en recht 
gesneden pijp.

Comfortabel model. Lengte jack in mt. 38: 65 cm. 
Binnenbeenlengte broek in mt. 38: 77 cm. Voetwijdte: 
40 cm. 70% polyester, 30% viscose. Kleur: inktblauw. 
Machinewasbaar.

•     Hutschreuther fleece-homesuit      
€ 99,95

Pantoffels van lamsvacht in  
Scandinavisch design: heerlijk zacht,  

behaaglijk warm en tijdloos mooi.
Van pantoffelspecialist Shepherd of Sweden.

Lamsvacht heeft zich al eeuwenlang bewezen tegen koude voeten: het 
houdt u behaaglijk warm, maar u zult er nooit onaangenaam in zweten. Dat 
komt omdat de lucht die in de volumineuze vacht opgesloten zit een 
bijzonder goede isolatie biedt. Bovendien is lamsvacht van nature 
vuilafstotend en antibacterieel.
Shepherd of Sweden is sinds 1982 gespecialiseerd in warme pantoffels 
van lamsvacht.

Het zachte, natuurlijk gegroeide bont omhult uw voeten als een 
heerlijk zachte foedraal. Door het modieuze slip-onmodel zien deze 

pantoffels er Scandinavisch 
eenvoudig en tijdloos mooi uit.

Bovenwerk, voering en binnenzool 
van natuurlijke lamsvacht. Loopzool 
van zacht, antislip ruwleer.

•     Shepherd pantoffels  
van lamsvacht      
€ 69,95

schoen-
maat steen bruin

36 350-996-33 351-022-33
37 350-997-33 351-023-33
38 350-998-33 351-024-33
39 350-999-33 351-025-33
40 351-020-33 351-026-33
41 351-021-33 351-027-33

FC
maat nr.

36 336-949-33
38 336-950-33
40 336-951-33
42 336-952-33
44 336-953-33
46 336-954-33
48 336-955-33

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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1 QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

2

3

Broek met voetbandjes 2.0:  
modieuze pasvorm, tijdloos 

pied-de-poulemotief 
en comfortabeler dan ooit.

De nieuwste update van Brax, broekenspecialist 
sinds 1888.

De broek met voetbandjes is vaker 
dan ooit te zien op de catwalks van de 
modemetropolen. Om deze reden heeft 
de Duitse broekenspecialist Brax deze 
klassieker verder verbeterd wat betreft 
materiaal en pasvorm.
Zit altijd perfect (ook in laarzen) 
en blijft mooi in model.

De zachte, zeer elastische 
jersey zit mooi, zonder te kreuken 
en beweegt perfect mee, zonder 
uit model te raken. Zo blijft de 
stof zelfs na langer zitten 
kreukvrij.
Comfortabel als de broek 
van een huispak, maar veel 
eleganter.

Aansluitend, maar met 
een prettige elastische band. 
Zonder ritssluiting aan de 
voorkant. Met riemlussen 
en twee ritszakken opzij.

Kleur: grijs/zwart. 75% 
viscose, 21% polyamide, 
4% elastaan. Binnenbeen-
lengte in mt. 38: 86 cm. 
Exclusief bij Fashion 
Classics.

•     Brax broek met 
voetbandjes 

€ 129,95

FC producenten-
maat maat nr.

18 36K 325-178-33
19 38K 325-179-33
20 40K 325-180-33
21 42K 325-181-33
22 44K 325-182-33
23 46K 325-183-33

36 36 325-184-33
38 38 325-185-33
40 40 325-186-33
42 42 325-187-33
44 44 325-188-33
46 46 325-189-33

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

Heerlijk zacht, schitterend 
gekleurd exemplaar onder 

modieuze vintagesjaals.  
Van Ancini.

Van fijn MicroModal® –  
daardoor aangenaam kreukarm en stevig.

MicroModal®, gewonnen uit beukenhout, is de 
fijnste van alle natuurlijke cellulosevezels. Het 
oppervlak is zo glad en soepel, dat er (in tegenstelling 
tot grovere vezels) geen kalk- of wasmiddelresten op 
achterblijven. Hierdoor blijft deze zijdezachte sjaal ook 
na vele malen wassen soepel en chic glanzend.
Omdat modal gemakkelijk is te verven, komt de 
mooie vintageprint perfect tot zijn recht.

Omdat de drukplaat op verschillende plekken een 
andere dikte heeft, wordt de stof niet overal even sterk 
gekleurd – wat resulteert in een interessant en 
afwisselend dessin dat lang schitterend van kleur blijft.
Een modieuze look en een duurzame vervaardiging 
sluiten elkaar niet uit.

Bij de productie en verwerking van MicroModal®

is beduidend minder water en energie nodig dan 
bijvoorbeeld bij katoen. Daardoor is deze sjaal minder 
belastend voor het milieu. Daarnaast is hij zeer 
huidvriendelijk en ook geschikt voor allergiepatiënten.

Afmeting 130 x 130 cm (incl. franje). Kleur: kit. 100% 
Modal. Handwas.

•     Ancini vintagesjaal      
nr. 339-787-33     € 99,95
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De curling-boot uit de sixties –  
nu 315 g licht.

Modieuze revival van een cultklassieker.  
Van Casanova, Italië – sinds 1949.

Optisch trouw aan het origineel dat in de jaren 60 bij curling 
werd gedragen. En net zo verwarmend, sterk en duurzaam – maar 
met 315 g (in maat 37) maar ongeveer half zo zwaar. Van soepel, 
heerlijk zacht suèdeleer.
Luchtig opgeschuimde, ultralichte zool.

Deze dempt uw stappen en isoleert tegen kou van de grond. Een 
stevig profiel zorgt voor een goede slipvastheid, ook op natte 
wegen. Specialist Casanova uit Milaan vervaardigt bijna 70 jaar 
hoogwaardige damesschoenen. Know-how die u bij elke stap kunt 
voelen.
Waterafstotend uitgerust. Zacht en verwarmend met lamsvel 
gevoerd.

Tot aan de tenen en ook op de zool. Bij kou kunt u de schacht 
omhoog dragen, maar u kunt hem ook 
decoratief omslaan. De ritssluiting op 
de wreef vergemakkelijkt het aan- en 
uittrekken.

Schachthoogte 18 cm. Kleur: zwart/taupe. 
Bovenmateriaal: suèdeleer. Voering en 
dekzool: lamsvel. Lichte Vibram®-profielzool 
van rubber.

•     Casanova curling-boot      
€ 229,–

schoen-
maat nr.

36 313-233-33
37 313-234-33
38 313-235-33
39 313-236-33
40 313-237-33
41 313-238-33
42 313-240-33

Wolwalk van deze kwaliteit hebt u  
waarschijnlijk nog niet eerder gezien:  

heel licht en zacht, soepelvallend  
en modieus elegant.

Moderne walkblazer uit het atelier van ontwerpster  
Sabine Sommeregger uit Kitzbühel.

Walkstof, maar niet zoals u het kent in de traditionele stijl uit de 
Alpen. Modern, elegant en kosmopolitisch uitgevoerd. Zacht en met een 
gewicht van 430 g (in mt. 38) bijzonder licht. Maar wel met alle 
vertrouwde voordelen: warm, windwerend en waterafstotend. Comforta-
bel elastisch, robuust, kreuk- en pillingarm.
Ambachtskunst uit Oostenrijk.

Tiroler walk, duurzaam gemaakt van ongeverfde scheerwol. Door de 
lichte natuurtint heel elegant en door de belijning stijlvol en flatteus.

Royale sjaalkraag. Geaccentueerde taille. 
Losjes vallend bij de heupen.

Modieus alternatief voor een blazer en een 
elegant alternatief voor een vest. Perfect bij 
jurken, rokken en broeken. Twee schuin 
geplaatste steekzakken.

Normale pasvorm. Lengte in mt. 38: 72 cm. Kleur: 
zand. 100% scheerwol. Stomerij. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•     Sabine Sommeregger walkblazer     
€ 399,–

FC
maat nr.

34 330-551-33
36 330-552-33
38 330-553-33
40 330-554-33
42 330-556-33
44 330-557-33
46 330-558-33

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Iers breiwerk heeft altijd weerstand 
moeten bieden aan het stormachtige, 
natte en koude weer op het eiland en is 
daarom meestal zwaar, rustiek en 
kriebelig. Dit comfortabel 
elastische, geribde vest 
van lamswol is 
helemaal anders: het 
houdt u net zo warm, 
maar voelt veel zachter 
aan dan gewone 
schapenwol. Omdat de 
lamswol nog nooit is 
geschoren, zijn de 
uiteinden nog 
bijzonder fijn.

Het vest is 
verbazingwekkend 

veelzijdig en past even goed bij jeans en 
chino’s als bij tweedcolberts en zelfs 
zakelijke combinaties.

De beroemde 
Donegal-vesten worden 
nog steeds op traditionele 
wijze gemaakt in de 
plaatselijke ‘Fisherman 
out of Ireland’-fabriek. 

Wanneer voor- en 
achterpand klaar zijn, 
worden zij met de hand 
aan elkaar vastgemaakt. 
Dit gebeurt heel 
langzaam en zorgvuldig, 
wat de vesten zo 
duurzaam maakt.

Recht, klassiek model. 
Lengte in mt. 50: 65 cm. 
100% wol. Handwas. 
Gemaakt in Ierland.

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

FC producenten-
maat maat bruin petrol

48 M 352-555-33 352-550-33
50 L 352-556-33 352-551-33
52 XL 352-557-33 352-552-33
54 XXL 352-558-33 352-553-33
56 3XL 352-560-33 352-554-33

®

Deze riem is elegant als de meest 
chique businessriem – en bovendien 
heerlijk comfortabel. Een elastische 
band tussen de beide lagen hertenleer 
maakt deze riem aangenaam rekbaar. 
Hij geeft tot wel 5 cm mee, blijft 
steeds op zijn plaats en knelt nooit – 
ook niet bij het zitten...

Door de mogelijkheid de riem om 
te keren hebt u meteen twee riemen 
in één. Afhankelijk van outfit en 
gelegenheid kiest u de passende 
kleur. Gewoon de sluiting 5 mm ver 
uittrekken, 180 ° draaien – klaar! De 
rond gesneden randen zijn zuiver 
gepolijst en met fijne steeknaden 
omzoomd. 

Breedte 3,5 cm. Echt hertenleer. 
Gematteerde, zilverkleurige sluiting van 

zink-/aluminiumlegering. 
Vervaardigd in Spanje. 
Exclusief bij Fashion 
Classics.

®

taille-
maat
in cm nr.

  85 305-062-33
  90 305-063-33
  95 305-064-33
100 305-065-33
105 305-066-33
110 305-067-33
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Diep donker, al naargelang de lichtinval bijna zwart ogend marineblauw 
en vol dennengroen behoren tot de trendkleuren. En: ze maken dit tartan 
overhemd ongewoon terughoudend. Dankzij de gele, er overheen geleg-de 
ruiten oogt het niettemin decent fris. Het geeft u de mogelijkheid tot 
ontelbare geslaagde combinaties van business t/m vrije tijd. Past perfect 
past bij de moderne British Style en Landlord-look, en bij alle belangrijke 
herfstkleuren.

De stof is iets opgeruwd, bijzonder zacht en soepel. Hij laat de huid 
ademen en kreukelt weinig. Okerkleurige cord-opzetstukken bij de 

knopenlijst en aan de binnenkant van de 
boord en de manchetten waarderen de 

nobele totale indruk nog eens extra 
op. Button-down boord. 
1-knoops manchetten.

Normale snit met afgeronde zoom. 
Lengte in boordwijdte 41: 81 cm. 
Mouwlengte: 64,5 cm. Kleur: 
nachtblauw/donkergroen. 100% 
katoen. Machinewasbaar. Van 
Ingram.

boord-
wijdte
in cm nr.

38 303-878-33
39 303-879-33
40 303-880-33
41 303-881-33
42 303-882-33
43 303-883-33
44 303-884-33
45 303-885-33
46 303-886-33

Het is moeilijk te geloven wat 8% kasjmier kan doen: de 
fijne Italiaanse stof van de traditionele Piëmontese weverij 
Tollegno 1900 houdt u comfortabeler warm en voelt veel 
zachter aan dan de gebruikelijke stoffen 
die van zuivere wol zijn gemaakt. 
Bovendien is deze zakelijke broek niet 
te zwaar voor het koude seizoen dankzij 
het stofgewicht van 250 g/m.

Het beproefde model van de 
Herforder broekenspecialist Eurex by 
Brax zorgt voor een uitstekende 
pasvorm. Met twee zijzakken en 
twee achterzakken met knoopsluiting. 
Extra kleingeldzakje onder de taille-
band.

Slank flatfrontmodel met rechte pijpen. 
Binnenbeenlengte in mt. 50: 86 cm. 

Voetwijdte: 38 cm. 90% wol, 8% kasjmier, 2% elastaan. Voering: 
60% viscose, 40% polyester. Stomerij.

FC
maat bruin blauw

25 351-926-33 351-852-33
26 351-927-33 351-853-33
27 351-928-33 351-854-33
28 351-929-33 351-855-33
29 351-930-33 351-856-33
30 351-931-33 351-857-33

48 351-933-33 351-858-33
50 351-934-33 351-859-33
52 351-935-33 351-920-33
54 351-936-33 351-921-33
56 351-937-33 351-922-33
58 351-938-33 351-923-33
60 351-939-33 351-925-33

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

Vragen en advies 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Stijlvol als een zakelijke 
broek en comfortabel als een 

legging – comfortabele  
jerseybroek met een tijdloos 
elegant ruitmotief en voor 

een plezierige prijs.
Van de Duitse damesbroekenspecialist 

Friedrich Stark, sinds 1912.

Deze broek ziet eruit als een smal, stoffen 
exemplaar in een elegante business-look, maar is 
comfortabel als homewear. Niets drukt of knelt. 
Zonder knoop en rits, maar met een brede 
elastische tailleband. Deze broek zit comfortabel 
op het lichaam als een legging. Perfect bij lange 
truien en lange blouses – door de diagonale 
ritszakken voor en de paspelzakken achter staan 
ze ook perfect bij modieuze korte topjes.
Comfortabele, duurzame jersey. Klassiek 
ruitpatroon in een modieuze, maar tijdloos 
subtiele kleurencombinatie.

Zijdezacht, kriebelvrij en comfortabel 
elastisch. Tevens robuust en pillingvrij – onge-
compliceerd is ook de zachte jersey: viscose zorgt 
voor een zachte glans, elastaan maakt de broek 
elastisch en voorkomt kreukels en uitgezakte 
knieën. De band is niet te laag of te hoog. Of u nu 
een lange vergadering hebt of een langeafstands-
vlucht – u ziet het altijd verzorgd uit. En in plaats 
van naar de dure stomerij te brengen, doet u deze 
broek gewoon in de wasmachine.

Comfortmodel met zijzakken met rits en decoratieve 
klepzakken aan de 
achterkant. Binnenbeen-
lengte in mt. 36: 72 cm. 
Voetwijdte: 29 cm. Kleur: 
zwart/bruin/beige. 88% 
polyester, 9% viscose, 3% 
elastaan. Machinewasbaar.

•     Stark broek met 
ruitmotief     
€ 79,95

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

FC
maat nr.

34 347-621-33
36 347-622-33
38 347-623-33
40 347-624-33
42 347-626-33
44 347-627-33
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De warmte van lamswol aan de buitenkant en de 
zachtheid van biokatoen aan de binnenkant.

Gemaakt in Tirol door Stapf, sinds 1958.

Deze hoogwaardige double-
face-walktrui houdt u altijd 
behaaglijk warm zonder dat u 
gaat zweten: terwijl de buiten-
zijde van fijne, gewalkte 
merinoslamswol uw lichaams-
warmte vasthoudt, voert de 
binnenzijde van GOTS-
gecertificeerd, huidvriendelijk 
biokatoen het lichaamsvocht 
snel af.
Veel ademender en 
soepeler dan de 
traditionele dikke 
wolviltstoffen.

Het zachte 
materiaal is slechts 
lichtjes vervilt, 
zodat de breistruc-
tuur zichtbaar blijft. 

Hierdoor kan de lucht vrij circuleren 
door het breisel. Met aangeknipte 
opstaande kraag en mouwen die 
omgeslagen kunnen worden.

Hoekig, oversized model met verlaagde 
schoudernaden. Lengte in mt. 38: 57 cm. 
Voorpand: 100% wol. Rugpand: 100% 
katoen. Handwas. Gemaakt in Oostenrijk.

•     Stapf doubleface-walktrui     
€ 114,95

FC producenten-
maat maat roze beige

36 S 352-949-33 352-954-33
38 M 352-950-33 352-955-33
40 L 352-951-33 352-956-33
42 XL 352-952-33 352-957-33
44 XXL 352-953-33 352-958-33

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

Het zachte materiaal met chic mat oppervlak en zachte, 
natuurlijke touch is nauwelijks 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, buidelmodel.

De laser-cut in geschubde look stijl voor een sportieve en 
tegelijkertijd 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 afneembare, van 87 tot 
154 cm verstelbare schouderriem. 
Twee ritsvakken en een steekvak 
aan de binnenkant. De door-
lopende ritssluiting geeft 
zakkenrollers geen kans.

Afmetingen 41 x 34 x 14 cm 
(b x h x d). Gewicht ca. 600 g. 
Kleur: lichtgrijs. Van 
polyurethaan. De 
kleurrijk gedessineerde 
textielen voering 
varieert van tas tot tas.

•     Suri Frey  
hobo bag     
nr. 318-280-33     
€ 79,95

Vakantie voor uw voeten –  
in natuurlijk lamsvacht.
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 
lamsvacht uw voeten.
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: strand-
promenade, 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.

Bovenwerk: geitensuèdeleer. Voering en 
binnenzool: lamsvacht. Geprofileerde 
rubberzool met verhoogde hak. Kleur: 
taupe. Gemaakt in Italië.

•     Candice Cooper 
wintersneakers     
€ 239,95

schoen-
maat nr.

36 352-445-33
37 352-446-33
38 352-447-33
39 352-448-33
40 352-449-33
41 352-450-33
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Canvas sneakers die zo warm,  
weerbestendig (en milieuvriendelijk) 

zijn, zijn schaars.
Duurzaam gemaakt van gerecyclede vezels.  
En weer recyclebaar. Voor dames en heren.

Canvas sneakers zijn zelden geschikt voor de winter. En slechts 
zeer weinigen zijn duurzaam gemaakt. Maar nu is er deze mooie 
uitzondering:
Behaaglijk warm dankzij de donzige teddy voering. Weerbestendig 
dankzij een waterafstotende afwerking.

Deze eenvoudige vormgegeven mooie sneakers houden uw voeten 
droog en warm, zelfs bij vies weer. Zo hoeft u ook in de koudere 
maanden niet zonder uw lievelingsschoenen te zitten.
Het bovenwerk, de teddy voering en het voetbed zijn volledig 
gemaakt van gerecyclede vezels.

De voering is zelfs gemaakt van gecertificeerd biologisch katoen 
dat voldoet aan de hoge eisen van de GOTS (Global Organic Textile 
Standard). Om u lang van uw nieuwe sneakers te laten genieten, zijn 
het bovenwerk en de buitenzool duurzaam gestikt – niet te vergelijken 
met schoenen die maar kort meegaan en vaak alleen maar gelijmd zijn.

Bovenwerk: 50% katoen, 50% 
polyester. Voering: 100% katoen. 
Binnenzool: kurk en 100% 
polyurethaan. Loopzool van rubber. 
Machinewasbaar. Gemaakt in 
Spanje.

•     Wintersneakers  
van canvas      
€ 89,95

schoen-
maat zwart khaki

36 347-204-33 347-193-33
37 347-205-33 347-194-33
38 347-206-33 347-195-33
39 347-207-33 347-196-33
40 347-208-33 347-197-33
41 347-209-33 347-198-33
42 347-210-33 347-199-33
43 347-212-33 347-200-33
44 347-213-33 347-201-33
45 347-214-33 347-202-33
46 347-215-33 347-203-33

Jersey-cordu-
roy broek 
pagina 96.

Zamberlan®

wandelschoenen 
pagina 104.
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Gerecycled dons:  
warm, licht, voor een aangename prijs  

en u kunt het met een zuiver geweten dragen.
Voor heren als jack of vest met capuchon. Voor dames als moderne cape.

De oorsprong van dons is vaak 
onduidelijk en dierenleed kan niet worden 
uitgesloten. Synthetische vervangers 
bereiken echter niet de uitstekende 
thermische prestaties van echt dons. Het 
alternatief: de waardevolle grondstof 
recyclen. Voor de vulling van deze jas en 
cape worden dons en veren van afge-
dankte kleding, dekbedden, kussens, 
slaapzakken, enz. verzameld, gereinigd, 
behandeld met antibacteriële eigenschap-
pen en in modieus bredere kamers 
geplaatst. Dat kost net zoveel moeite als 
bij nieuw dons. Daarom wordt gerecy-
cled dons (nog) zo zelden aangetroffen.
Windwerend en waterafstotend.

Het hightech-materiaal is flinterdun 
en ultralicht. Wind komt er niet doorheen 

en ook een lichte regenbui maakt uw jas 
niets uit.

Herenjas in recht model met twee 
ritssplitten aan de achterkant en twee 

binnenzakken. Damescape in wijd 
model. Lengte in mt. 50 (heren) en 
in mt. 40 (dames): 70 cm. Kleur: 
marine. 100% polyester. Bevat 
niet uit textiel bestaande delen 
van dierlijke oorsprong 
(wattering van 80% dons, 

20% veren). Machinewas-
baar. Exclusief bij Fashion 
Classics.

Originele Bretonse accessoireklassieker  
in moderne vorm en kleur.

Van Saint James – ambachtelijk maritiem breigoed sinds 1889.

In de afgelopen 100 jaar werden de 
maritieme gestreepte klassiekers 
gedragen door de Franse marine, 
legendarische filmsterren en talloze 
beroemdheden van over de hele wereld. 
Zelfs bekende Parijse modeontwerpers 
combineren truien, overhemden en 
accessoires uit Bretagne met hun 
peperdure couturecreaties.
Modieuze extra lengte van 288 cm en 
trendy kleuren.

Van huidvriendelijke scheerwol – 
aangenaam warm en vrijwel onver-
woestbaar. Bovendien werkt de 
natuurlijke wolwax als een lichte 
impregnering: enkele druppels of 

smeltende sneeuwvlokken rollen 
gewoon van het breisel af en 

dringen niet door in de 
vezels.

Afmeting sjaal: 
288 cm x 20 cm. 
100% wol. 

Handwas.

Saint James gestreepte lange sjaal     
€ 55,95
•     bruin/blauw nr. 347-246-33
•     rood/blauw nr. 347-247-33

•     Gerecycled 
donsjack voor 
heren     € 279,–

FC
maat nr.

48 348-132-33
50 348-133-33
52 348-134-33
54 348-135-33
56 348-136-33
58 348-137-33
60 348-138-33

•     Gerecyclede donscape 
voor dames     € 249,–

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 348-139-33
38 M 348-140-33
40 L 348-141-33
42 XL 348-142-33
44 XXL 348-143-33
46 3XL 348-144-33

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

Silver skinny-jeans Avery: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
320-684 of tel. nr.  
024-3 511 277.

Zamberlan®

wandelschoenen 
pagina 104.
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Het uiterlijk van een klassieke  
spijkerbroek en het comfort 

van een joggingbroek.
Een speciale verftechniek zorgt voor een  

authentieke denim-look.

Slechts zelden vindt men jeans die zo comfortabel 
zijn als dit exemplaar. Hun geheim: gebreide in plaats 
van geweven stof. Hierdoor is de jeans soepel, geeft hij 
bij elke beweging mee en knelt hij nergens. Dankzij 
een speciale finish lijkt deze stof als twee druppels 
water op stug denim. Maar hij voelt veel zachter aan.
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, voetwijdte: 40 cm. 90% katoen, 8% 
polyester, 2% elastaan. Machinewasbaar. Van Club of 
Comfort: herenconfectie op kleermakerswijze, sinds 1954.

•     24-uurs-jeans     € 119,95

FC
maat grijs blauw

  25 348-085-33 316-092-33
  26 348-086-33 316-093-33
  27 348-087-33 316-094-33
  28 348-088-33 316-095-33
  29 348-089-33 316-096-33
  30 348-090-33 316-097-33

  48 348-091-33 316-098-33
  50 348-092-33 316-099-33
  52 348-093-33 316-100-33
  54 348-094-33 316-101-33
  56 348-095-33 316-102-33
  58 348-096-33 316-103-33
  60 348-097-33 316-104-33

  98 348-098-33 316-105-33
102 348-099-33 316-106-33
106 348-100-33 316-107-33

  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.
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Vest met chique jakwol: bijna zo zacht als kasjmier, 
maar veel robuuster.

Modieus dankzij het moderne ribbreisel in natuurlijk grijsbruin.

Niet te vergelijken met gewone vesten, 
die vaak kriebelig en grof zijn: dit modieuze 
vest in ribbreisel is van donzig zacht jakhaar 
en warme scheerwol gemaakt en daardoor 
een kostbare zeldzaamheid.
Jakken leven op een hoogte van 4.000 tot 
6.000 meter op de ijzige hoogvlakten van 
Tibet.

Alleen in deze streken ontwikkelt dit 
unieke runderras de bijzonder dichte vacht en 
enkel het vederlichte, bijzonder langvezelige 
onderhaar wordt gebruikt: het wordt 
zorgvuldig met de hand uitgekamd en 
tot fijn garen gesponnen.
Ondanks al zijn fijnheid is jakwol 
ook verbazingwekkend slijtvast.

Zo zal uw jas bestand zijn tegen 
slijtage en pilling. En het veelzijdige 
grijsbruin is de natuurlijke oorspronke-
lijke kleur: geen enkele extra kleurstof 

doet afbreuk aan de schoonheid ervan. 
Met comfortabele ribgebreide boorden 
aan opstaande kraag, mouwen en 
zoom.

Casual recht model. Lengte in 
mt. 48/50: 68 cm. Kleur: grijsbruin. 
70% jak, 30% scheerwol. Handwas. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Vest met jakwol      
€ 249,–

FC producenten-
maat maat nr.

46 S 346-951-33
48/50 M 346-952-33
52/54 L 346-953-33
56/58 XL 346-954-33
60 XXL 346-955-33

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

schoen-
maat grijs bruin

41 334-101-33 339-538-33
42 334-103-33 339-539-33
43 334-104-33 339-550-33
44 334-105-33 339-551-33
45 334-106-33 339-552-33
46 334-107-33 339-553-33

Elke schoen is uniek: de originele sneakers van Yellow Cab New York.
Hoogwaardig met de hand afgewerkt. Ideaal bij jeans en chino’s.

Originele Yellow Cab-sneakers onderscheiden zich heel 
bewust van de eenheids-look van veel sneakers. 

Door de handmatige afwerking krijgt elke 
schoen een iets ander uiterlijk. Verschil-

lende kleurschakeringen, onbehan-
delde leernerven, half verbleekte 

logo’s en Budapest-perforaties 
zorgen voor het unieke 
retro-uiterlijk. Iedere leer-
applicatie is afzonderlijk 
vastgenaaid. Een speciale 
brush-finish zorgt voor de 
gewilde used-look.

Hoogwaardig en volledig in leer 
uitgevoerd met comfortabel 
voetbed.

De loopzool van thunit lijkt 
op vastgespijkerd hout, maar is 
elastisch, antislip en wateraf-
stotend.
Typisch voor Yellow Cab: de 
rubberized hak met autoban-
denprofiel.

Tong, hiel en schachtrand 
zijn zacht verdikt. Robuuste 
messingoogjes voor de 

veters.

Bovenwerk: runderleer. 
Voering en dekzool: leer. 
Loopzool: thunit.

•     Yellow Cab 
sneakers     
€ 169,95

Warm cordoverhemd  
met klassiek paisleydessin.

Herenoverhemden met bloemendessins zijn nu 
helemaal in de mode – maar echt geschikt voor de 
winter zijn ze meestal niet. Gelukkig is er een 
uitzondering: dit exemplaar van cord. De fijngeribde 
stof is aangenaam zacht, warm en ook nog eens heel 
modieus. Het paisleymotief ziet er wat minder zomers 
uit dan de gebruikelijke bloemmotieven – in subtiel 
ton sur ton.
In gedekte bruintinten perfect voor de winter.

Combineer het overhemd met broeken en truien in 
donkergroen, bruin, bordeaux, roest, camel etc. 

Anders dan de 
meeste andere, vaak 
sportieve cordoverhemden is dit model smal, stijlvol 
en modern uitgevoerd. De rugplooi zorgt voor 
bewegingsvrijheid. Kentkraag. In wijdte verstelbare 
2-knoopsmanchetten. Mouwsplitten met knoop.

Tailor fit: iets getailleerd model. Lengte in boordwijdte 41: 
81 cm. Mouwlengte: 63,5 cm. Kleur: bruin. 100% katoen. 
Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion Classics.

•     Paisley-cordoverhemd     € 99,95

boord-
wijdte
in cm nr.

38 347-009-33
39 347-010-33
40 347-011-33
41 347-012-33
42 347-013-33
43 347-014-33
44 347-015-33
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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 makkelijk te combineren donkerblauw. 

De trendkleur blijft altijd in 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: 
donkerblauw. Echt leer. Voering: 
100% katoen. 

•     Anokhi crossbody bag      
nr. 335-910-33      
€ 159,95

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

Donszachte babyalpacawol.  
Authentiek etnodessin.  

Traditionele breitechniek.
Symbolische Inca-trui made in Peru.  

Van het Hamburgse slow fashion-merk Achiy.

Niet te vergelijken met veel al te gangbare, wijdverbreide fantasiepatro-
nen: de symbolische afbeelding op deze handgebreide coltrui is een stukje 
Peruaanse cultuurgeschiedenis. Omdat de condor lange afstanden kan 
afleggen, werd hij door de Inca’s beschouwd als een boodschapper van de 
hemel en dus als heilig.
Babyalpaca is een van de kostbaarste vezels.

Alpaca is al een van de zachtste wolsoorten die de natuur ons geeft. 
Babyalpaca is nog delicater, met een fijnheid van 20,1 tot 23 micron. Het 
wordt nog steeds nauwgezet met de hand gesorteerd.
Onderscheiden met OEKO-TEX 100, Organic Content Standard en 
Global Organic Textile Standard.

Babyalpaca is verbazingwekkend robuust, bestand tegen schuren en 
pilling. En neemt nauwelijks geuren op. Dankzij de natuurlijke elasticiteit 
van de vezels zal uw trui zijn vorm optimaal behouden.
Transparante productie met de hand.

In hun familieatelier in Arequipa, Peru, maken señor Faustino en zijn 
vrouw Luz deze trui nog steeds op 
een oude handbreimachine. Daarom 
is de productiehoeveelheid natuurlijk 
strikt beperkt.

Casual recht model. Lengte in mt. 38: 
57 cm. Kleur: crème/blauw. 100% 
alpaca. Handwas. Gemaakt in Peru. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Alpaca-trui Condor      
€ 319,–

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 351-761-33
38 M 351-762-33
40 L 351-763-33
42 XL 351-764-33
44 XXL 351-765-33
46 3XL 351-766-33

Bogner gletsjerzonnebril: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
341-550 of  
tel. nr. 024-3 511 277.
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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 beduidend slanker en perfect gevormd silhouet. Uw 
figuur wordt geraffineerd gecorrigeerd – en probleemzones worden 
gecamoufleerd.
Alleen u kent het geheim.

De aan de binnenkant ingewerkte broekzakken zijn voorzien 
van zeer elastische dwarsstroken. Deze functione-
ren 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 vrouwelijk. 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.

Katoen zorgt voor huidvriendelijk draagcom-
fort. Polyester maakt de jeans robuust. En door 
elastaan zit de jeans steeds comfortabel zonder te 
knellen. Ook in korte maten verkrijgbaar.

Lichtblauw: rechte pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 38: 82 cm. 84% 
katoen, 14% polyester, 2% elastaan. Donkerblauw: smalle pijpen. 
Binnenbeenlengte in mt. 38: 81 cm. 87% katoen, 9% polyester, 4% 
elastaan. Machinewasbaar.

•     Magic-Jeans     € 89,95

FC
maat donkerblauw lichtblauw

18 352-820-33 331-240-33
19 352-821-33 331-241-33
20 352-822-33 331-242-33
21 352-824-33 331-243-33
22 352-825-33 331-244-33
23 352-826-33 331-245-33

36 352-827-33 331-246-33
38 352-828-33 331-247-33
40 352-829-33 331-248-33
42 352-830-33 331-250-33
44 352-832-33 331-251-33
46 352-833-33 331-252-33

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

Moderevival van een cultklassieker:  
moderne, duurzame versie van de  
legendarische chukka-boots met  

karakteristieke crêpezool.
Van schoenenspecialist Astorflex –  
met de hand gemaakt in Toscane.

Bijna geen enkel ander schoenmodel is zo onaangetast door modegrillen 
en al meer dan 60 jaar zo populair als de chukka-boot met zijn karakteris-
tieke crêpezool en mocassinnaad. Schoenenspecialist Astorflex heeft dit 
model sinds 1973 in zijn collectie en heeft het tot op de dag van vandaag 
geperfectioneerd met de knowhow van generaties:
100% duurzaam. Handmade in Italy.

Het plantaardig gelooide, fijne kalfsleer uit Toscane is hypoallergeen 
en bijzonder goed ademend. De gewaxte naden zijn gemaakt van 
hennepvezels en de gebruikte lijm is zuiver op waterbasis.
Karakteristiek en extreem comfortabel: crêpezool van natuurrubber en 
boomhars.

In tegenstelling tot harde, onbuigzame leren of plastic zolen, is hij zeer 
soepel en laat hij toe dat de voet zachtjes afrolt. Hij is zacht, stil en aangenaam 
schokabsorberend. Isoleert ook tegen optrekkende kou.
Tijdloze klassieker voor vele gelegenheden.

Plezierig loopcomfort, sportief design, fijn suèdeleer in goed te combineren 
bruin – de schoen past bij ontelbare vrijetijds-looks en zal zeker altijd een 
plezier voor uw voeten zijn.

2-gatsvetersluiting met tong die inregenen voorkomt. Wordt geleverd met twee paar 
veters: ton sur ton en in rood. Bovenwerk, voering en binnenzool: kalfsleer. Loopzool: 
natuurrubber. Kleur: bruin.

•     Astorflex chukka-boots      
€ 219,–

schoen-
maat nr.

36 352-284-33
37 352-285-33
38 352-287-33
39 352-288-33
40 352-289-33
41 352-290-33

Bogner gletsjerzonnebril: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
341-550 of  
tel. nr. 024-3 511 277.
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Meer comfort voor corduroy:  
jersey maakt de trendklassieker  

nu ongelooflijk comfortabel.
Tegelijkertijd zo zacht, warm en robuust zoals gewoonlijk.

Het onverwoestbare corduroy begon zijn opmars als werkkle-
ding al in 1840 – vanaf 1950 werd het vooral gedragen door 
architecten en intellectuelen. Tegenwoordig herontdekken mannen 
over de hele wereld deze trendy klassieker.
Veel comfortabeler omdat het gebreid is in plaats van geweven.

Jersey is het favoriete materiaal geworden voor modieuze 
colberts. Maar het lukt zelden om zijn 
sportieve oorsprong visueel zo goed te 
verbergen. De comfortabele stof die hier 
wordt gebruikt, is net zo duurzaam en 
fluweelachtig warm als geweven 
corduroy, maar geeft op de meest 
aangename manier mee met elke 
beweging.
Klassieke confectie in de stijl van 
Schneider.

De taillebandovergang sluit met 
2 knopen. Twee Franse steekzakken. 
2 paspel-achterzakken.

Klassieke rechte snit met 
comfortabel trekkoord en 
tailleband. Binnenbeen-
lengte in maat 50: 80 cm. 
Voetwijdte: 34 cm. Kleur: 
olijf. 78% katoen, 17% 
polyester, 5% elastaan. 
Machinewasbaar.

•     Jersey-corduroy 
broek     
€ 99,95

FC
maat nr.

  48 347-031-33
  50 347-032-33
  52 347-033-33
  54 347-034-33
  56 347-035-33

  98 347-037-33
102 347-038-33
106 347-040-33

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

Loop net zo gezond en ontspannen  
als op blote voeten  – het kan nu  

heerlijk warm en heel stijlvol.
Originele hoge veterschoenen van leguano

®
,  

met de hand gemaakt in Duitsland.

Steeds meer mensen erkennen het gezondheidsvoordeel van het 
gehele jaar lopen op blote voeten – om spieren en gewrichten te 
versterken, en om het gehele bewegingsapparaat te verbeteren. Met 
deze hoge veterschoenen kunt u genieten van een bijzonder vrij, 
natuurlijk loopcomfort, de hele dag door, of u nu aan het werk bent, 
gaat shoppen of een dagje in de stad doorbrengt.
Slechts 250 g. Met warme voering van scheerwol: geschikt tot 

-10 °C.
De gepatenteerde, 9 mm dikke noppenzool van Lifolit® is 

flexibel en zorgt voor veel grip. Hij beschermt uw voetzolen op een 
veilige manier tegen puntige stenen en oneffenheden op de grond. 
Daarbij wordt op zachte wijze de doorbloeding bevorderd – net als 
bij een voetzone-reflexmassage.

Bovenwerk: 65% polyamide, 35% polyurethaan. Voering en binnenzool: 
80% scheerwol, 20% polyester. Membraan: 100% katoen. Lifolit®-loop-
zool van ftalaat(weekmaker)-vrije PVC. Kleur: donkerbruin. Gemaakt in 
Duitsland. De schoen is klein: we raden aan om hem één maat groter te 
bestellen.

•     Barefoot leguano
®

hoge veterschoenen      
€ 169,95

schoen-
maat nr.

41 226-469-33
42 226-470-33
43 226-471-33
44 226-472-33
45 226-473-33
46 234-184-33
47 234-185-33

Zeer flexibel – ook compact in 
de (reis)bagage op te bergen.
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Duffelcoat van de nieuwste  
generatie: lichte Shetland-softwalk 

in plaats van zware wollen 
 kostuumstof.

En toch warm en waterafstotend.  
Made in Austria door walkspecialist Stapf, sinds 1958.

Met zijn grove, dikke wollen stof is de klassieke duffelcoat 
een echt zwaargewicht onder de capuchonjassen. Hoe prettig 
is het dat er nu ook deze lichte, eigentijdse en ademende versie 
is.
Tiroler softwalk is gebreid in plaats van geweven – en dus 
veel flexibeler.

Pure Shetlandwol maakt het behaaglijk warm. Omdat de 
licht gekreukte natuurlijke vezel een veel fijnere structuur 
heeft dan gewone schapenwol, voelt uw duffelcoat heerlijk 
zacht aan. Licht vervilten maakt het ook waterafstotend en 
blijvend vormvast.
Authentiek uiterlijk, eigentijdse details.

De opvallende knopen geven een modieus tintje aan deze 
klassieker. De twee steekzakken opzij en de mouwboorden zijn 
optisch afgezet met naden.

Oversized model met 
royale capuchon. Lengte 
in mt. 50: 97 cm. Kleur: 
grijs. 100% wol. 
Handwas. Gemaakt in 
Oostenrijk.

•     Stapf softwalk- 
duffelcoat     
€ 349,–

Veel eleganter dan de casual street-
wear caps die men nu overal ziet.
Robuuste, warme kepie van Shetlandwol. Van Mayser, 

Duitse hoedenmakerskunst sinds 1800.

Bijna twee eeuwen lang was de kepie het belangrijkste 
hoofddeksel van het Franse leger en de gendarmerie. 
Intussen is het een elegante, maar nog steeds zeldzame 
modeklassieker geworden, omdat hij er veel chiquer uitziet 
dan de gebruikelijke legerpetten of baseballcaps.
Warm en slijtvast dankzij Shetlandwol.

Zorgvuldig opruwen geeft het fijne, licht gekreukelde 
oppervlak een interessante structuur en verbetert tevens de 
warmteregulerende eigenschappen.

Kleur: grijs/rood geruit. 100% wol. Voering: 100% katoen.

•     Mayser kepie van Shetlandwol     
 € 89,95

hoofd-
omvang
in cm nr.

55 352-485-33
57 352-486-33
59 352-487-33
61 352-488-33

FC producenten-
maat maat nr.

48 S 353-122-33
50 M 353-123-33
52 L 353-124-33
54 XL 353-125-33
56 XXL 353-126-33
58 3XL 353-127-33

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

John Smedley 
30-gauge-polo met  
lange mouwen:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
351-900 of tel. nr.  
024-3 511 277.
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Zo stijlvol en elegant kunnen  
comfortabele damespantoffels zijn:  

zachte, weldadig warme huisballerina’s 
van chic scheerwollen walkmateriaal.

Geweekt in bergwater. Naadloos rond gevilt.  
Afgewerkt met rubber.

Sinds 1926 produceert Gottstein in Imst (Tirol) stoer gewalkt vilt 
uit schapenwol. Het natuurlijke, duurzame productieproces is 
sindsdien nauwelijks veranderd: eerst wordt het vlies geweekt in 
kristalhelder bronwater uit de bergen zonder enige toevoeging, 
daarna wordt het in een oude hamerwalk verwerkt tot slijtvast vilt.
Uit één stuk gemaakt en aan elkaar genaaid bij de hiel.

De ademende, vuilafstotende stof is rond gevilt in de vorm van 
de voet. Het nestelt zich zacht tegen de voet zonder storende 
snijranden, voert vocht snel af en zorgt in elk seizoen voor een 

evenwichtig voetklimaat. Met 
rubberen antislipzool.

Bovenwerk en voering: scheer-
wol. Binnenzool: textiel. 

Loopzool: rubber. Gemaakt in 
Oostenrijk.

•     Gottstein  
walkballerina’s      
€ 59,95

schoen-
maat grijs beige

36 347-385-33 351-885-33
37 347-386-33 351-886-33
38 347-387-33 351-887-33
39 347-388-33 351-888-33
40 347-389-33 351-889-33
41 347-390-33 351-891-33
42 347-391-33 351-892-33

Zo comfortabel als een huispak,  
maar veel eleganter.

Sweatshirtjurk van extra zachte en superlichte jersey.

Maak het u thuis gemakkelijk op de bank en zie er tegelijkertijd 
modieus gekleed uit (handig voor als er plotseling bezoek voor de deur 
staat). Deze jurk is mooi te combineren met een legging tot een casual 
combinatie voor wanneer het wat koeler is ...
… en met een skinny-jeans zelfs tot een geschikte outfit om mee uit 
te gaan.

De hoogwaardige viscose-jersey is heel pluizig en zacht. Daarbij is 
het breisel comfortabel elastisch, waardoor de soepele jurk nergens te 
strak zit. Hij kreukt nauwelijks en ziet er daardoor veel verzorgder uit 
dan de gebruikelijke shirtjurken.
Flatteus model. Charmante details.

De jurk heeft een iets uitlopend model. 
Hierdoor verbergt het de probleemzones bij de 
buik en de heupen. De lange mouwen zijn mooi 
aansluitend verwerkt. De capuchon zorgt voor 
een casual look. Twee steekzakken opzij.

Comfortabel model in A-lijn. Kleur: aubergine 
gemêleerd. Lengte in mt. 38: 94 cm. Van 95% 
viscose en 5% elastaan. Machinewasbaar.

•     Casual jerseyjurk      
€ 129,95

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

FC
maat nr.

36 337-133-33
38 337-134-33
40 337-135-33
42 337-136-33
44 337-137-33
46 337-138-33
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Verleidelijk modellerend –  
en daarbij soepel, zacht 

en ongelooflijk comfortabel.
Seamless soft-bh met innovatieve Injection Mould-beugels.

Bij dit innovatieve procedé vervangen kanalen met ingespoten 
vloeibare kunststof de gebruikelijke metalen beugels. Ook 
uitgehard blijft het materiaal heel flexibel en soepel. Niets drukt of 
knelt. Geen prikkende uiteinden boren zich door de stof.
Laat geen drukplekken achter en tekent niet af onder kleding.

Deze bh heeft geen insnijdende elastische bandjes en geen 
vervelende naden. De achterkant en de extra hoog verwerkte 
zijkanten zijn volledig gemaakt uit één stuk zeer elastisch 3-laags 
laminaat. Licht gewatteerde cups. Elastische, in lengte verstelbare 
bandjes. 3-voudig verstelbare dubbele haakjessluiting achter.

Buitenkant: 66% polyamide, 34% elastaan. Voering: 89% polyester, 11% 
elastaan. Handwas.

•     Seamless soft-bh      
€ 54,95

bh-
maat lichtroze rood zwart grijs

75B 339-177-33 332-836-33 339-166-33 341-640-33
80B 339-178-33 332-837-33 339-167-33 341-641-33
85B 339-179-33 332-838-33 339-168-33 341-642-33

75C 339-180-33 332-839-33 339-169-33 341-643-33
80C 339-181-33 332-850-33 339-170-33 341-645-33
85C 339-182-33 332-851-33 339-171-33 341-646-33
90C 339-183-33 350-500-33 339-172-33 341-667-33

75D 339-184-33 332-852-33 339-173-33 341-647-33
80D 339-185-33 332-853-33 339-174-33 341-648-33
85D 339-186-33 350-501-33 339-175-33 341-655-33
90D 339-187-33 350-502-33 339-176-33 341-656-33

Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

De beauty secret-slip  
van de Japanse lingeriespecialist 

Wacoal – de fabrikant  
van geconfectioneerde shapewear.

Volgens Wacoal is schoonheid gebaseerd op wetenschap. 
De morfologische analyses in het eigen onderzoekscentrum 
vormen het uitgangspunt voor de uitgebalanceerde pasvormen 
van deze unieke shapewear. In plaats van uit één stuk bestaat de 
modellerende slip van Wacoal uit 4 delen – afzonderlijk op 
maat gemaakt en met ultraplatte boognaden aan elkaar gezet.
Microfiber van 33 decitex: zeer fijn, maar sterk corrige-
rend.

Deze slip maakt de buik vlak, modelleert de taille en de 
heupen – en lift de billen. Het model sluit aan als een tweede 
huid. In het dragen is het nauwelijks voelbaar en onder de 
kleding niet te zien.
Bijzonder prettig: de speciale randen langs de beenlijn.

Ze sluiten zacht aan, snijden niet in en tekenen niet af. De 
brede elastische strook bij de taille is aan de voorzijde in het 
midden onderbroken, wat druk op de solarplexus voorkomt.

Het kruisje is van katoen. Van 65% polyamide, 33% elastaan, 
2% katoen. Handwas.

•     Wacoal beauty secret slip      
€ 79,95

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

FC producenten- licht-
maat maat abrikoos zwart

36 S 348-428-33 348-422-33
38 M 348-429-33 348-423-33
40 L 348-430-33 348-424-33
42 XL 348-431-33 348-426-33
44 XXL 348-432-33 348-427-33
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Te mooi om alleen ergens onder te dragen: 
elegante modellerende body, die u ook als 

top kunt gebruiken.
Mesh-inzetten bij schouders en mouwen.  

Modellerend effect op rug en buik. Van Magic®.

Er zijn elegante tops in 
lingeriestijl en er is effectieve 
shapewear die de buik en rug 
slanker doet lijken door middel 
van medium correctie. Maar beide 
in één is uiterst zeldzaam.
Deze body completeert uw 
mooiste outfits en zorgt tegelijk 
voor een slank silhouet.

De elegante meshdetails bij 
schouders, mouwen en decolleté 
bieden u altijd veel bewegingsvri-
jheid. Voor een optimale pasvorm 
is het katoenen kruisje met 
haakjes-en-oogjessluiting 
drievoudig verstelbaar.

Kleur: zwart. 78% polyamide, 
22% elastaan. Mesh-inzet: 76% 
polyamide, 24% elastaan. 
Handwas.

•     EveryBody longsleeve-body     
€ 45,95

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 352-496-33
38 M 352-497-33
40 L 352-498-33
42 XL 352-499-33
44 XXL 352-500-33

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

En altijd in optima forma.
Deze onderhoudsarme broek is kreukvrij,  

gemakkelijk mee te nemen in de koffer en heerlijk comfortabel.

Geschikt voor elke gelegenheid. 
Het perfecte model voor op 
kantoor, de vrije tijd, voor 

te nemen, want de broek komt altijd 
perfect, ‘ready to go’ uit de koffer. 
De permanente persplooien zien er 
altijd netjes uit. De hoogwaardige 
mix van wol en polyester ziet er 
chic uit, kreukt nauwelijks, is 
slijtvast en heeft geen last van 
pilling. Dankzij een klein aandeel 
elastaan blijft de broek mooi in 
model.
De elastische band beweegt 
perfect mee en knelt niet.

De comforttaille heeft een iets 
wijdere en hogere snit dan normaal, 
en heeft een flatterend effect. 
Gesmokte elastische band achter. 
Aangeduide ritssluiting. Twee 
schuine zakken. Twee aangeduide 
achterzakken. Permanente per-
splooien.

Comfortmodel met smalle pijpen. 
Binnenbeenlengte in mt. 38: 76 cm, 
voetwijdte: 30 cm. Kleur: zwart. 52% 
polyester, 43% scheerwol, 5% 
elastaan. Machinewasbaar.

•     RAPHAELA BY BRAX  
onderhoudsarme broek     
€ 99,95

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

FC producenten-
maat maat nr.

18 36K 330-550-33
19 38K 330-351-33
20 40K 330-352-33
21 42K 330-353-33
22 44K 330-354-33
23 46K 330-355-33
24 48K 330-356-33

36 36 330-357-33
38 38 330-358-33
40 40 330-359-33
42 42 330-360-33
44 44 330-361-33
46 46 330-362-33
48 48 330-363-33

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 024-3 511 277100

Wasbare 24-uurs blazer:  
www.fashion-classics.nl  
Zoeken op bestelnummer 
775-890 of tel. nr. 024-3 511 277.
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Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Meer knowhow kan er niet  
in een modieuze puffa coat 

zitten: van Schneiders  
uit Salzburg –  

jassenspecialist sinds 1946.
Biologisch afbreekbaar, weerbestendig  

hightechmateriaal. 100% premium donsvulling.

Puffa coats behoren nu al voor het derde 
winterseizoen tot de meest populaire jasvarianten. Er 
zijn dan ook vele modellen – deze lichtgewicht, die 
slechts 500 gram weegt, heeft een aantal overtuigen-
de eigenschappen in tegenstelling tot de meeste van 
zijn concurrenten:
DYNTEX® biodegradable: ultralicht, waterafsto-
tend, ademend en bijzonder duurzaam.

Innovatieve biologische, functionele stof – mili-
euvriendelijk volledig biologisch afbreekbaar in 
vijf jaar. Ter vergelijking: andere polyamiden doen er 
tien keer zo lang over. Bovendien zijn alle andere 
onderdelen van de parka afbreekbaar – rits, garen en 
zelfs het etiket. Vrij van schadelijk fluorkoolstof, dat 
vaak wordt gebruikt in waterafstotende functionele 
kleding.
Luxueuze vulling gemaakt van 100% premium 
dons.

Het is zeldzaam om een pure donsvulling zonder 
veren te vinden. Uitsluitend volumineus eendendons 
slaat de lichaamswarmte op en isoleert optimaal.
Al meer dan 70 jaar staat het traditionele merk 
Schneiders voor de productie van eersteklas jassen 
en jacks.

Het familiebedrijf uit Oostenrijk vertrouwt op 
beproefde technieken, robuuste, innovatieve 
materialen en tijdloze, moderne ontwerpen. Met de 
drijfveren heritage, handwerk, individualiteit en 
duurzaamheid is Schneiders uitgegroeid tot een 
internationaal gevierd label met cultstatus tot op de 
dag van vandaag. Zijzakken. Hoogsluitende opstaan-
de kraag. 2-wegritssluiting.

Comfortabel, recht model. Lengte in mt. 38: 112 cm. 
Kleur: navy. 100% polyamide. Vulling: 100% eenden-
dons. Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong. Machinewasbaar.

•     Schneiders puffa coat      
€ 599,–

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

FC
maat nr.

34 346-416-33
36 346-417-33
38 346-418-33
40 346-419-33
42 346-420-33
44 346-421-33
46 346-422-33
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Bogner gletsjerzonnebril: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
341-550 of  
tel. nr. 024-3 511 277.

Pànchic 
comfortlaarzen 
pagina 12.
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

Zo zacht als kasjmier en enorm slijtvast:  
kostbare cardigan met sjaalkraag,  

made in Italy.
Gemaakt van zeldzaam babykameelhaar en extra fijne merinoswol.  

Van Junghans 1954.

Bij de eerste aanraking voelt u al 
wat dit materiaal zo bijzonder maakt: 
zorgvuldig gekamd uit de warme 
borstvacht van de jonge dieren na de 
winter, is babykameelhaar nog fijner 
dan normaal kameelhaar, is het 
soepelvallend en kan het toch zonder 
zorgen tegen een stootje. Met een 
fijnheid van 17-19,5 micron komt het 
dicht in de buurt van kasjmier 
(14-21 micron). Ter vergelijking: 
menselijk haar heeft 35-80 micron. 
Wanneer het geborsteld wordt zoals 
hier, is babykameelhaar bijzonder 
volumineus en toch ultralicht.
Ook extra fijne merinoswol is veel 
kostbaarder dan gewone schapen-
wol.

Dit maakt uw vest aangenaam 
zacht en temperatuurregulerend, en 

bovendien antistatisch en pillingarm. 
Twee opgestikte zakken houden uw 
handen warm of bieden genoeg 
ruimte voor een paar kleine spullen.

Recht model. Kleur: camel. Lengte in 
mt. 50: 70 cm. 50% kameel, 50% wol. 
Handwas. Gemaakt in Italië. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•     Junghans 1954 cardigan  
van kameelhaar      
€ 249,–

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 353-041-33
50 L 353-042-33
52 XL 353-043-33
54 XXL 353-044-33
56 3XL 353-046-33

Zacht kalfsleer aan de buitenkant, warm 
lamsleer aan de binnenkant: elegante 

sneakerlaars made in Italy.
Heerlijk licht dankzij de EVA-profielzool.

Sneakerlaarzen in tijdloze 
trekking-look zijn momenteel erg in 
de mode. Dankzij het boterzachte, 
slijtvaste kalfsleder zijn deze laarzen 
zowel eleganter als duurzamer dan 
gewone laarzen van textiel of suède.
Warm lamsleer omsluit uw hele 
voet als een heerlijk zachte voering.

Niet te vergelijken met synthe-
tische voeringen: het volumineuze 
materiaal slaat uw lichaamswarmte op 
en is toch aangenaam ademend. 
Lamsvel is bovendien van nature 
vuilafstotend en antibacterieel.

Ondanks de robuuste look is de 
trendy antislipzool met profiel 
aangenaam licht.

EVA (ethyleenvinylacetaat) maakt 
ze even zacht en soepel als rubber, 
maar veel lichter.

Kleur: bruin. Bovenwerk van kalfsleer, 
voering en binnenzool van lamsleer. 
Loopzool van ethyleenvinylacetaat 
(EVA). Gemaakt in Italië. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•     Sneakerlaarzen  
van lamsleer      
€ 219,–

schoen-
maat nr.

41 347-867-33
42 347-868-33
43 347-869-33
44 347-870-33
45 347-871-33
46 347-872-33
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

De zachtheid van katoen,  
de warmte van flanel en de stevigheid  

van een chino.
Van winterbestendig Italiaans crêpeweefsel.  

Van broekenspecialist g1920.

De wintercrêpe die speciaal voor het broekenmerk g1920 is 
ontwikkeld en in Italië werd gemaakt, maakt deze chino’s zo heerlijk 
zacht en warm. Ze zijn eerst bijzonder dicht geweven en vervolgens 
voorzichtig opgeruwd, zodat zij er – ondanks hun hoge katoengehalte – 
meer uitzien als elegante stoffen broeken. Aangezien ruim de helft van 
de stof van gerecyclede vezels is gemaakt, is uw broek ook bijzonder 
duurzaam.
Het klassieke glencheckdessin is gecombineerd met trendy naturel-
tinten.

Hierdoor past uw nieuwe broek perfect bij crèmekleurige colberts en 
bruine vesten, chique suède Chelsea-boots en zelfs uw favoriete 
sneakers. Modieus actueel en voorzien van korte bandplooien voor iets 
meer bewegingsvrijheid. Twee zijzakken, twee achterzakken met 
knoopsluiting.

Eigentijds, slank bandplooimodel. 
Kleur: grijs/roest/beige/bruin geruit. 
Binnenbeenlengte in mt. 50: 80 cm. 
Voetwijdte: 35 cm. 70% katoen, 27% 
polyester, 3% elastaan. Machine-
wasbaar.

•     Chino van wintercrêpe     
€ 169,95

FC producenten-
maat maat nr.

48 33/32 352-040-33
50 34/32 352-041-33
52 36/32 352-042-33
54 38/34 352-043-33
56 40/32 352-044-33

Het ideale basic shirt:  
minimalistisch zwart of wit. 

Slanke snit. Van Karl Lagerfeld.
Het zit perfect en valt niet op onder modieuze slanke 

slim-fit overhemden en colberts. Het wordt geleverd in 
een handige set van 2. En het is aantrekkelijk voordelig 
geprijsd voor een hoogwaardig designeroverhemd. Korte 
mouwen. V-hals.

Slanke, aansluitende snit. Lengte in mt. 50: 70 cm. 100% 
katoen. Machinewasbaar.

•     Karl Lagerfeld basic shirts, set van 2     
€ 49,95

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

FC producenten-
maat maat wit zwart

46 S 215-345-33 215-351-33
48 M 215-346-33 215-352-33
50 L 215-347-33 215-353-33
52 XL 215-348-33 215-354-33
54 XXL 215-349-33 215-355-33

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Ruim 300 gram lichter dan andere  
leren wandelschoenen.  

En dankzij Gore-Tex® permanent waterdicht.
Italiaans schoenmakersvakmanschap van Zamberlan®. Voor dames en heren.

Het geheim van deze nieuwe lichte 
uitvoering is de geschuimde EVA-tussen-
zool. Vergeleken met de klassieke stijl 
met leren en kurken voetbed is dit 
exemplaar ca. 300 gram lichter.
Permanent waterdicht, ventilerend en 
klimaatregulerend.

Terwijl eenvoudige impregneringen 
maar voor een bepaalde tijd bescherming 
bieden, laat de ingewerkte Gore-Tex®-
membraan permanent geen water 
door. Desondanks is deze 
ventilerend en zorgt hij voor een 
constant uitgebalanceerd 
binnenklimaat – hierdoor blijft de 
voet steeds aangenaam droog.
Stevig, schokdempend, slijtvast 
en antislip.

De schoenen zijn gemaakt 
van 1,6 tot 1,8 mm dun maar 
stevig nubuckleer. De dubbele 
leren verdikking beschermt uw 
enkel. Het opvallende profiel van 
de Vibram® Zamberlan® Pillow-
rubberzool zorgt voor goede grip 
bij modder, een steenachtige 
ondergrond en een glad wegdek. 
Het bijzondere profiel vangt 
schokken op en ontziet gewrich-
ten en wervelkolom.

Het merk Zamberlan® is bij ons nog 
een goed bewaard geheim.

In Italië daarentegen staat het sinds 
1929 bekend om de hoogwaardige 
kwaliteit en de toepassing van de 
nieuwste schoentechniek – maar wel 
voor een eerlijke prijs.

7-gatsvetersluiting. Bovenwerk en binnen-
zool: leer. Voering: textiel. EVA-tussenzool. 
Rubber-loopzool. Gemaakt in Italië.

schoen-  donker-
maat bruin blauw zwart

41 330-364-33 346-131-33 350-957-33
42 330-365-33 346-132-33 350-958-33
43 330-366-33 346-133-33 350-960-33
44 330-367-33 346-134-33 350-961-33
45 330-368-33 346-135-33 350-962-33
46 330-369-33 346-136-33 350-963-33

•     Zamberlan® wandelschoenen voor heren     
€ 219,–

schoen- donker-
maat blauw bruin zwart

37 330-370-33 346-137-33 350-951-33
38 330-371-33 346-138-33 350-952-33
39 330-372-33 346-139-33 350-953-33
40 330-373-33 346-140-33 350-954-33
41 330-374-33 346-141-33 350-955-33
42 330-375-33 346-142-33 350-956-33

•     Zamberlan® wandelschoenen voor dames     
€ 219,–

dames

heren

Liu Jo jeans 
Bottom up, 
High Waist 
pagina 78.
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Zacht en warm als een fleecejack.  
Wind- en waterdicht als een regenjas.

Weerbestendig fleecejack voor hem en haar.  
Van outdoorspecialist Tretorn/Zweden.

Op het eerste gezicht een heerlijk 
zacht, behaaglijk warm, comfortabel 
rekbaar fleecejack zoals vele anderen. 
Maar als het weer nat en stormachtig 

wordt, laat dit model zijn verborgen 
sterke punten zien: tussen buitenkant en 
voering is een hightech-membraan 
ingewerkt, waardoor uw jas absoluut 

wind- en waterdicht is.
De geïntegreerde membraan 
geeft uw jas een waterkolom 
van 8.000-9.000 mm.

De waterkolom is een 
methode om de waterdicht-
heid te testen: een waterkolom 
van 1.300 mm of meer kan 
worden beschouwd als een 
waterdichte stof. Toch blijft 
uw jas ademend.
De elastische voering 
ondersteunt het stretchcom-
fort van de buitenkant.

Met twee ritszakken opzij.

Recht model. Lengte in mt. 50: 
74 cm (heren) en in mt. 38: 
69 cm (dames). 100% polyester. 
Voering: 92% polyester, 8% 
elastaan. Machinewasbaar.

Warme, trendy alpacasjaal voor hem en haar. 
Gemaakt in Peru door Kero Design.

Ieder blokje in eigen breitechniek  
met karakteristieke structuur (i.p.v. alleen verschillende kleuren).

Sjaals in blokmotief zijn nu in de 
mode en komen daarom steeds meer 
voor. Maar terwijl de meeste alleen 
variëren in kleur, wordt deze sjaal ook 
gemaakt in een grote verscheidenheid 
van structuren: kabelbreisel, traditi-
oneel zigzagpatroon en driedimensio-
naal reliëf.
Het hoge aandeel alpacawol zorgt 
voor uitstekende temperatuurregule-
ring.

Het kostbare haar van de alpaca uit 
de Andes is een van de kostbaarste 
natuurlijke vezels. Als holle vezel is hij 
ondanks zijn fijnheid zeer slijtvast: hij 
weegt slechts half zoveel als dezelfde 
hoeveelheid schapenwol, maar is 
driemaal scheurbestendiger.
Geproduceerd onder eerlijke 
omstandigheden in Peru.

Kero Design is sinds 2014 
gecertificeerd met ‘Peru Fair Trade’ en 
werd in 2015 zelfs uitgeroepen tot het 
meest innovatieve textielbedrijf van 
het land.

Ca. 185 x 26 cm. Kleur: multicolour. 82% 
alpaca, 7% wol, 6% katoen, 2% zijde, 2% 
mohair, 1% polyamide. Handwas. 
Gemaakt in Peru.

•     Kero Design geblokte sjaal met 
structuur     nr. 352-561-33     
€ 89,95

•     Waterdicht fleecejack met capuchon, 
heren     € 99,95

FC producenten-
maat maat zwart olijf

48 M 350-914-33 350-910-33
50 L 350-915-33 350-911-33
52 XL 350-916-33 350-912-33
54 XXL 350-917-33 350-913-33

•     Waterdicht fleecejack met capuchon, 
dames     € 99,95

FC producenten-
maat maat zwart olijf

36 S 350-905-33 350-879-33
38 M 350-906-33 350-901-33
40 L 350-907-33 350-902-33
42 XL 350-908-33 350-903-33

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

Pima cotton all 
weather cargo 
pagina 54.
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Deens design veredelt de favoriete  
gewatteerde jas.

De city-chic gewatteerde jas van Ilse Jacobsen, Hornbaek.

Nieuwe jaslengte, actuele 
blouson-elementen, een interessant 
grafisch patroon in plaats van de 
gebruikelijke ruitjeswattering, en het 
oppervlak niet technisch glanzend, 
maar elegant mat: een wereld van 
verschil met het sportieve gewatteer-
de jasje voor de boswandeling. De 
gewatteerde jas van de Deense 
ontwerper Ilse Jacobsen is perfect 
voor onderweg naar kantoor, om te 
gaan winkelen in de stad en voor op 
reis.
Aangenaam warm, zonder 
benauwd te worden. Weegt slechts 
772 g.

Afgeronde zoom met paspelering 
en splits met drukknopen aan de 

zijkant. Twee zakken met drukknoop-
sluiting. Tweerichtingen-rittsluiting. 
Ribgebreide opstaande kraag en 
manchetten.

Casual vorm. Lengte in mt. 38: 98 cm. 
Kleur: noga. 100% polyester. Machine-
wasbaar. 

•     Ilse Jacobsen gewatteerde jas     
€ 235,–

Modern, supercomfortabel en milieube-
wust: coole en duurzame vintagesneakers 

van het Spaanse label Satorisan.
Met de vintagesneakers Chacrona in 

trendy jaren 80-stijl weet Satorisan niet 
alleen een modieuze snaar te raken, 
maar ook een ecologische.
Ontstaan uit een samenwerking met 
het doel het Amazone-regenwoud te 
behouden.

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.
Bij de productie worden alleen 
natuurlijke en gerecyclede materialen 
gebruikt.

Veters gemaakt van petflessen. 
EVA-tussenzool, katoen en kurk – alles 
gerecycled. Het superzachte rundleer is 

met de hand 
verwerkt en 
gewassen, 
waardoor het 
de levendige 
vintage-look 
krijgt. Na 
verloop van tijd 

krijgen de sneakers steeds meer 
hun unieke schoonheid en worden 
deze duurzame schoenen ongetwijfeld 
uw favoriet. ‘Duurzaamheid door een 
lang leven’ maakt ook deel uit van de 
filosofie van het merk.
De leest en het voetbed zijn door 
Satorisan ontwikkeld in samenwer-
king met een instituut voor biomecha-
nica 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.

Bovenwerk: leer, ongevoerd. Ergonomische 
EPR-binnenzool met katoenen oppervlak, 
natuurlijk kurk en EVA-tussenzool. 
Antislipzool van rubber. Kleur: bruin/grijs 
met roode details. Wordt geleverd met twee 
paar veters.

•     Satorisan duurzame sneakers      
€ 189,95

schoen-
maat nr.

36 351-594-33
37 351-595-33
38 351-596-33
39 351-597-33
40 351-598-33
41 351-599-33

FC
maat nr.

36 351-459-33
38 351-461-33
40 351-462-33
42 351-463-33
44 351-464-33

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

Magic-Jean 
pagina 107.
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Vragen en advies 

Tel. 024 - 3 511 277 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Traditioneel gebreide schipperstruien 
zijn zelden zo modern en  

zo vrouwelijk.
Korter model. Verfijnd met zijde.

Klassiekers uit de breimode en de nieuwste trends van de 
catwalk komen zelden samen. Een van de uitzonderingen is deze 
Ierse trui met kabelmotief, die door het traditionele schippersmo-
del, de naturelkleur en de kortere, elegante snit meteen op drie 
manieren trendy is.
In de huidige mode met hoge taille de perfecte aanvulling op 
een rok, jurk of broek.

Het hoge wolgehalte maakt het breisel aangenaam ademend en 
warm, en zorgt er ook voor dat het niet zo gemakkelijk geurtjes 
opneemt. Zijde geeft uw nieuwe schipperstrui een chique glans en 
maakt hem scheurvast en kreukarm.

Elegant getailleerd model. Lengte in mt. 40: 59 cm. Kleur: beige. 85% 
wol, 15% zijde. Handwas. Gemaakt in Ierland.

•     Schipperstrui van wol en zijde     € 179,95

FC producenten-
maat maat nr.

36 S 342-140-33
38 M 342-141-33
40 L 342-142-33
42 XL 342-143-33
44 XXL 342-144-33
46 3XL 342-145-33
  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie 
voorlaatste pagina van de catalogus)

Met de hand gekleurd en gebreid: 
zeldzaam Doornroosje-patroon in 

buitengewone kleurenrijkdom.
Van Kero Design.

Ook wij hebben ons afgevraagd, hoe het patroon van deze 
breiaccessoires aan zijn romantische naam komt – en wij vermoe-
den dat de dikke, plastisch vooruitstekende noppen de uitvinder 
deden denken aan de vele fluweelzachte rozen in Doornroosjes 
slot. Het is een oud, van generatie op generatie overgeleverd 
patroon – voor moderne machines veel te ingewikkeld. Het wordt 
door Peruaanse breisters nog volledig met de hand vervaardigd.
Het donszachte baby-alpaca behoort tot de kostbaarste vezels 
ter wereld.

De fijne haarpartijen worden arbeidsintensief met de hand 
verwerkt. Hoewel het zacht is als kasjmier, is baby-alpaca 
verbazingwekkend sterk en resistent tegen slijtage en pilling. En 
het neemt nauwelijks geurtjes op. Het bijzondere kleurenspectrum 
loopt van oranje, rood en oudroze via lila en aubergine tot aan 
turkoois, mint en olijfgroen – met machinale kleuring zou een 
dergelijke kleurenrijkdom van het garen niet mogelijk zijn.
Elk kledingstuk is uniek.

Uitstekend te combineren met alle winterjassen. En een perfect, 
maatonafhankelijk cadeau. Beanie met ribboord. Vingerloze 
handschoenen met ribboordjes.

Loopsjaal Ø 32 cm, hoogte 30 cm. Kleur: oranje/rood/oudroze/lila/
aubergine/turkoois/mint/olijfgroen. 94% alpaca, 6% scheerwol. 
Handwas.

•     Kero Design Doornroosje-beanie     
nr. 333-015-33     € 69,95

•     Kero Design Doornroosje-handschoenen     
nr. 333-017-33     € 59,95

•     Kero Design Doornroosje-loopsjaal     
nr. 333-016-33     € 99,95
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Maar weinig badjassen zijn zo stijlvol  
als deze: Oxford-overhemdstof aan de 
buitenkant en absorberende badstof  

aan de binnenkant.
Chique preppy-stijl van Ralph Lauren, New York.

Een badjas die vocht absorbeert en er net zo chic uitziet als een 
overhemd is moeilijk te vinden. Dit bijzondere model kan het 
allebei: het is gemaakt van zachte, ademende badstof aan de 
binnenkant, en soepel, glad Oxford-overhemdstof aan de bui-
tenkant. Zo bent u altijd smaakvol gekleed – niet alleen na het bad, 
maar ook in uw vrije tijd op de bank of bij een gezellig ontbijt.
‘Old School’ – maar niet ouderwets.

Het merk Ralph Lauren wordt beschouwd als de belichaming 
van de Amerikaanse preppy-stijl – de gecultiveerde kledingstijl van 
studenten aan gerenommeerde Amerikaanse elite-universiteiten. 
Twee diepe opgestikte zakken. Bindceintuur met lussen.

Comfortabel, recht model in modieuze kimonostijl. Lengte in 
mt. 50: 103 cm. Kleur: blauw/wit gestreept. 100% katoen. 

Machinewasbaar. 
Gemaakt in Portugal.

•     Ralph Lauren 
Oxford-badjas     
€ 189,95

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 347-486-33
50 L 347-487-33
52 XL 347-488-33

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

Warme, comfortabele pantoffels 
en toch zoveel meer dan dat.

Ook geschikt voor natte ondergronden dankzij de 
rubberen zool. Van outdoorspecialist Keen®/

Verenigde Staten.

In de kelder thuis, over natte gazons en zelfs op 
bosgrond: deze met fleece gevoerde pantoffels 
brengen u veilig naar plaatsen waarvoor pantoffels 
normaliter ongeschikt zijn. Tegelijkertijd zorgt de 
slijtvaste rubberen loopzool altijd voor optimale grip.
Ongevoelig voor vuil: robuust, gerecycled boven-
werk in corduroy-look.

Terwijl de lage achterkant het aan- en uittrekken 
vergemakkelijkt, zorgt de bungeesnelsluiting voor een 
stevige pasvorm rond uw voet. Dankzij de royale ruimte bij 
de voorvoet hebben uw tenen altijd voldoende bewegings-
vrijheid. Aan de buitenkant beschermt de rubberized neus 
(een handelsmerk van Keen®) uw voeten op betrouwbare 

wijze tegen stoten.

Kleur: bruin. Boven-
werk, voering en 
binnenzool: textiel. 
Loopzool: rubber.

•     Keen® corduroy 
pantoffels     
€ 79,95

schoen- producenten-
maat maat nr.

41 8,5 351-090-33
42 9 351-091-33
43 10 351-092-33
44 10,5 351-093-33
45 11,5 351-094-33
46 12 351-095-33

NL_56_17.08_FC_W22_108-109.indd   1 23.08.22   11:28



D_56_10.08_FC_W22_108-109.indd   2 23.08.22   11:19

109Fashion Classics

Zeldzaam: de elegante, lichte gentleman-pyjama.
Een must-have in elke goed verzorgde garderobe – gevonden bij Ambassador since 1867, Kopenhagen.

Veel chiquer dan de meeste gangbare pyjama’s. Retro-look 
in elegante stijl van de jaren 50 en 60 (ook de hoofdrolspeler uit 
de Amerikaanse serie Mad Men droeg een Ambassador-
pyjama).
Deze topkwaliteit vindt u bijna alleen bij eersteklas over-
hemden.

Het weefsel van met de hand geplukt GOTS-gecertificeerd 
bio-katoen is ademend en voelt zacht en zijdeachtig glad aan op 

de huid. Hooggetwijnd 
garen verlaagt de 
kreukgevoeligheid en 
verbetert het gladma-
kende effect.
Het minimal-dessin is 
markanter en moderner 
dan unikleuren.

Uitstekende verwer-
king in kleermakersstijl: 

met solide aangezette 4-gatsknopen en fijn donkerblauwe 
satijnen paspel aan alle randen. De bijpassende broek heeft een 
comfortabele, elastische band met een blinde knoopsluiting en 
rijgkoord. Wordt geleverd in chique 
cadeaubox.

Lengte in mt. 46: lengte jasje 
71 cm, Totale lengte broek 75 cm. 
Kleur: lichtblauw gedessineerd. 
100% katoen. Machinewasbaar.

•     Ambassador  
gentleman-pyjama      
€ 144,95

FC producenten-
maat maat nr.

46 XS 338-492-33
48 S 338-493-33
50 M 338-494-33
52 L 338-495-33
54 XL 338-496-33
56 XXL 338-497-33
58 3XL 338-498-33
60 4XL 338-499-33

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

Veel zachter en duurzamer dan gewoonlijk:  
boxershort van extra langstapelig katoen.

Gecertificeerd met OEKO-TEX® Standard 100.  
Van de Duitse ondergoed-specialist Jado.

Voor basics die u elke dag op uw huid 
draagt, is de juiste stof bijzonder belang-
rijk. Daarom is de stof van deze boxer-
short afkomstig van een Oostenrijks 
familiebedrijf met meer dan 200 jaar 
knowhow. De zorgvuldige, duurzame 
verwerking vindt plaats bij Jado, een 
specialist op het gebied van hoogwaardig 
ondergoed uit Saksen.

Heerlijk zacht en licht. Ademend, 
kreukvrij en zelfs geschikt voor 
mensen met een allergie.

De stof is geweven van extra 
langstapelig premium-katoen (vezel-
lengte meer dan 37 mm in plaats van 
de gebruikelijke minder dan 25 mm) 
en is OEKO-TEX® Standard 100 + 
STEP-By OEKO-TEX = Made in 

Green™ gecertificeerd. Met 
elastische tailleband voor een 
perfecte pasvorm en gulp met 
knoopsluiting.

Comfortabel model. Zijlengte in 
mt. 50: 36 cm. 100% katoen. 
Machinewasbaar. Gemaakt in 
Duitsland.

•     Essential boxershort     
€ 39,95

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

FC  blauw/wit
maat lichtblauw navy gestreept

48 350-277-33 350-270-33 350-284-33
50 350-278-33 350-271-33 350-285-33
52 350-279-33 350-273-33 350-286-33
54 350-281-33 350-274-33 350-287-33
56 350-282-33 350-275-33 350-288-33
58 350-283-33 350-276-33 350-289-33
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Net zo zacht en warm als echt bont: 
het ‘bont’ dat u draagt  
met een zuiver geweten.

Modieuze sjapka van imitatiebont.  
Van Kangol, traditionele hoedenmaker sinds 1938.

Glossy’s, modeblogs, catwalkshows ... De sjapka (Russisch 
voor muts) is het nieuwe favoriete accessoire van het mode-
publiek. De populaire bontmuts, die ooit in Siberië werd uitgevon-
den, is al heel lang een klassieker, zelfs in gematigde klimaten.
Topkwaliteit, die indien de muts van echt bont zou zijn 
gemaakt (en voorzien zou zijn van een designerlabel) aanzien-
lijk meer zou kosten.

Als styling-highlight in de stad of als warm accessoire bij een 
winterwandeling – deze sjapka van imitatiebont beschermt u 
perfect tegen kou. Het dicht geweven bont is nauwelijks te 
onderscheiden van echt bont. Draag de grote flappen omhoog, of 
omlaag als het echt koud is – voor extra bescherming van oren en 
nek. Met bindstrik.

Kleur: zwart. 96% polyester, 4% elastaan. Voering: 100% polyester.

•     Sjapka van imitatiebont      
€ 79,95

hoofd-
omvang producenten-
in cm maat nr.

56-57 M 347-629-33
58-59 L 347-630-33
60-61 XL 347-631-33

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 
hoogwaardige lams- en geiten-
vachten met succes over op 
kleding.

Skinny model met elastische band. 
Binnenbeenlengte in mt. 38: 78 cm. 
Lamsnappaleer. Speciale reiniging.

•     Depeche Stretchleren 
legging     € 459,–

FC
maat zwart bruin

34 335-563-33 335-556-33
36 335-564-33 335-557-33
38 335-565-33 335-558-33
40 335-566-33 335-559-33
42 335-567-33 335-560-33
44 335-568-33 335-561-33

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

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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catalogus)
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Warme alpaca aan de buitenkant,  
zijdeachtig Pima-katoen aan de binnenkant:  

dat is puur genieten.
Made in Peru door alpacaspecialist Clark Ross. Exclusief bij Fashion Classics.

Op het eerste gezicht zult u nauwelijks 
beseffen dat deze casual, behaaglijk warme 
gebreide klassieker een bouclétrui is, omdat 
de lussen veel kleiner zijn dan gebruikelijk. 
Maar dat is nu juist wat deze heerlijke 
feelgoodtrui zo prachtig volumineus en 
behaaglijk maakt.
Dankzij het hoge aandeel superfijne 
alpacawol is de trui zachter dan 
gewone bouclébreisels.

Het kostbare haar van de alpaca uit 
de Andes is een van de kostbaarste 
natuurlijke vezels. Als holle vezel is hij 
ondanks zijn fijnheid zeer slijtvast: hij 
weegt slechts half zoveel als dezelfde 
hoeveelheid schapenwol, maar is 
zeven keer warmer en drie keer scheur-
bestendiger. Voor meer volume wordt 
het garen zachtjes geborsteld. Een 
beetje nylon houdt de lussen onberispe-
lijk in vorm. Aan de binnenkant 
verwent handgeplukt, zijdezacht 
Peruaans Pima-katoen uw huid.

Modieus, hoekig model met een 
iets langere rug en comfortabele 
zijsplitjes. Lengte in mt. 38: 62 cm. 
Buitenkant: 87% alpaca, 13% 
nylon. Binnenkant: 100% katoen. 
Handwas. Gemaakt in Peru. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•     Feelgoodtrui van alpaca     
€ 179,95

FC producenten-
maat maat grijs rood

36 S 351-514-33 351-507-33
38 M 351-515-33 351-508-33
40 L 351-516-33 351-509-33
42 XL 351-517-33 351-511-33
44 XXL 351-518-33 351-512-33
46 3XL 351-519-33 351-513-33

Modieus weer helemaal van nu.  
Luxueus vervaardigd en zeer gunstig geprijsd.

Chelsea-boots van Apple of Eden.

De leest is iets puntiger en eleganter 
dan die van de klassieke Chelsea-boots, 
de zool is modieus stevig en grof van 
profiel. Het nog jonge label Apple of 
Eden heeft deze evergreen uit de 
jaren 60 aangepast aan de mode van nu.
De geschuimde lichtgewichtzool biedt 
zacht verend loopcomfort.

Het zachte kalfsleer (uitsluitend 
uitgelezen kwaliteiten uit Portugal) 
voegt zich soepel naar uw voet. De 
10 cm hoge schacht zit perfect dankzij 
de elastische inzetten in modieuze 
reptiel-look. Geheel met leer gevoerd, 
waardoor uw Chelsea-boots prettig 
ademen.
Zelden zag u zulke goed verwerkte 

lijke prijs.
De schoenenspecialist uit Hamburg 

baseert zich op Portugese 
knowhow, en laat zijn 
schoenen in dat land 
produceren in kleine 
fabrieken. Dankzij directe 
inkoop zonder tussenkomst 

van handelaren en het ontbreken van 
dure marketing blijven de kosten laag.

Bovenwerk, voering en binnenzool: leer. 
Loopzool: kunststof. Kleur: zwart.

•     Apple of 
Eden 
Chelsea- 
boots      
€ 119,95

schoen-
maat nr.

37 329-785-33
38 329-786-33
39 329-787-33
40 329-788-33
41 329-789-33
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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: vermeld s.v.p. het nummer en de geldigheidsduur 
van uw creditcard. Wij verrekenen met Visa, Diners Club of Mastercard. 

 Het bedrag wordt bij binnenkomst van de bestelling gereserveerd.  
 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 
024 - 3 511 277 (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 en op het vliegveld in 
Düsseldorf, in de Mittelstraße in Keulen en in Aaken.

Wij zitten voor u klaar:  
Tel. 024 - 3 511 277 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. 024 - 3 511 277  
        (ma - vr 8 tot 20 uur), per fax via 024 - 3 511 299 of per    
     e-mail via service@proidee.nl.
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Comfortabel genoeg 
voor yoga, tai chi en om 

thuis te dragen.  
Verzorgd genoeg voor 

de meest chique  
spa’s en studio’s.

Driedelige loungewear-combinatie  
van Mandala, München.

Sportief, comfortabel, gemakkelijk in 
onderhoud, duurzaam, ... aan deze eisen 
voldoen veel loungewear-collecties. De 
wellnessoutfits van het merk Mandala uit 
München kunnen echter ook de goed-
keuring wegdragen van modebewuste 
socialites, sterren en beroemdheden. Men 
komt de outfits tegen in de spa’s van de 
meest chique hotels en in de meest 
trendy yogastudio’s en beachclubs.
Op verantwoorde wijze geproduceerd.

Helemaal in de geest van de 
yogafilosofie hecht Mandala veel waarde 
aan het verantwoord omgaan met mens 
en milieu. Het merk gebruikt katoen dat 
is geteeld zonder pesticiden en chemi-
sche middelen en maakt gebruik van verf 
die weinig schadelijke stoffen bevat, 
volgens Öko-Tex100-standaard. Dankzij 
de brede band zit de legging comfortabel 
en niet te strak. Samen met de bra een 
bijzonder duo – in een grafisch design 
met bruin- en turquoise-tinten. De mix 
van Tencel™ (Lyocell) en katoen maakt 
de twee artikelen super zacht, ademend 

en temperatuurregulerend. Het 
elegante saffraangeele wikkeljasje 

maakt de combinatie compleet en 
is perfect om erover te dragen 

voor wat meer warmte. 
Dankzij modal en katoen is 
het zo zacht als zijde en heel 
soepel.

Binnenbeenlengte legging in 
mt. 38: 79 cm. Bra en legging: 61% 

Lyocell, 34% katoen, 5% elastaan. 
Kleur: bruin, beige, blauw, turquoise, ecru. 
Lengte wikkeljasje in mt. 38: 59 cm. Kleur: 
saffraangeel. 50% modal, 50% katoen. Alle 
delen zijn machinewasbaar.

•     Mandala bra, Savannah     
€ 74,95

FC producenten-
maat maat nr.
34/36 XS 351-962-33
36/38 S 351-963-33
38/40 M 351-964-33
40/42 L 351-966-33

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

•     Mandala wikkeljasje, 
saffraangeel      € 74,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 351-967-33
36 S 351-968-33
38 M 351-969-33
40 L 351-970-33
42 XL 351-971-33

•     Mandala legging, Savannah     
€ 99,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 351-917-33
36 S 351-918-33
38 M 351-919-33
40 L 351-960-33
42 XL 351-961-33

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

vergemakkelijkt uw keuze – op wat voor manier de 

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: 024 – 3 511 277; 
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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Tel. 024-3 511 277
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Vaak gekopieerd wat betreft model en stof, 
maar deze Madras-kurta  
is het zeldzame origineel.

Comfortabel wijd model met de hand geweven in India.  
Iets geruwd en daardoor aangenaam warm.

Door het nonchalante oversized model en de opstaande kraag is de 
klassieke kurta zeer modieus. Maar slechts zelden komen de nu wijdverbrei-
de trendy items daadwerkelijk uit India. En alleen in uitzonderlijke gevallen 
(zoals deze) worden ze nog zorgvuldig op traditionele handweefgetouwen 
gemaakt.
Heerlijk licht en iets verwarmend.

De luchtige Madras-stof is dankzij een zorgvuldige opruwing geschikt 
voor de winter, want het flanellen oppervlak houdt aanzienlijk meer 
lichaamswarmte vast dan voorheen.
Sinds de jaren zeventig brengt OMTC de Indiase klassieker van stof 
over de hele wereld.

The Original Madras Trading Company, een Indiaas familiebedrijf 
dat in het Garment District van New York is gevestigd, levert aan vele 
bekende herenkledinglabels – en vervaardigt nu ook zijn eigen overhem-
den in het land van herkomst. Overigens dankt de stof zijn naam aan de 
Indiase stad Madras, nu Chennai.

Casual oversized model met diepere loopsplitten voor meer bewegings-
vrijheid. Lengte in mt. 50: 90 cm. Kleur: groen/blauw/rood/geel geruit. 100% 
katoen. Machinewasbaar.

•     OMTC Madras-kurta     € 159,95

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 Ham-
burgse start-up-onderneming zich gespecia-
liseerd in baard- en huidverzorging op puur 
plantaardige basis. Voor hun eerste heren-
parfum lukte het de 3 oprichters samen te 
werken met parfumeur Mark Buxton uit 
Parijs. Zijn neus is befaamd en hij werkt 
voor meerdere wereldberoemde modehui-
zen. 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 mandarijn, 
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. 323-570-33     € 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.

FC producenten-
maat maat nr.

48 M 347-339-33
50 L 347-360-33
52 XL 347-361-33
54 XXL 347-362-33
56 3XL 347-363-33

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Sportieve streetwear  
of trendy sportswear? Beide!

Van Goldbergh, de Nederlandse favoriet  
van de modebladen.

Sportswear drukt zijn stempel op de mode van 
nu. Bij de meeste ontwerpers is de sportieve look 
echter een façade. Goldbergh maakt mode volgens 
het devies ‘stijlvol vanbuiten – functioneel 
vanbinnen’. Tot de exclusieve clientèle van het in 
2011 opgerichte merk behoren sterren, stijliconen 
en zelfs royals die liefhebber zijn van de winter-
sport. De ontwerpen van Goldbergh worden dan 
ook vaak besproken in de glossy’s.
Dankzij de PrimaLoft®-voering heerlijk warm, 
licht en waterafstotend.

Door de zachte wol-look is de PrimaLoft®-
functie van de jas niet te zien: ultrafijne micro-
vezels zijn samengebracht tot een fijnmazige, 
volumineuze vezelsamenstelling en imiteren de 
structuur en functionaliteit van dons. Zo ontstaan 
ontelbare kleine luchtkamers die de warmte van het 
lichaam ‘isoleren’, terwijl koude lucht vanbuiten 
effectief wordt tegengehouden. In natte toestand 
behoudt het volumineus-zachte materiaal zijn 
model, maar het is ook waterafstotend. De 
mouwen, de sjaalkraag en rug zijn modieus 
gewatteerd en gevuld met RDS-gecertificeerd dons 
(90/10). Twee ritszakken opzij, ritssluiting en 
magnetische knopen. Ritssluitingen op de mouwen. 
Één binnenzak met rits. Afgeronde zoom. Koord in 
de taille.

Rechte snede. Lengte in mt. 38: 96 cm. Kleur: zwart. 
Materiaal voorkant: 73% polyester, 16% polyurethaan, 
11% viscose. Gewatteerde mouwen en rug: 100% 
polyester. Voering: 83% polyamide, 17% polyurethaan. 
Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (donsvulling). Machinewasbaar.

•     Goldbergh Sports couture-jas     € 649,–

QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

De snelste manier  
om te bestellen

Wijchenseweg 132 • 6538 SX Nijmegen
www.fashion-classics.nl
service@proidee.nl
Telefoon: 024 - 3 511 277
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) 
Telefax:   024 - 3 511 299

FC producenten-
maat maat nr.
36 34 351-111-33
38 36 351-112-33
40 38 351-113-33
42 40 351-114-33
44 42 351-115-33
46 44 351-081-33

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