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Editie 175: de echte modeklassiekers.  
Nieuwste collectie.

Vooral in het voorjaar is er een groot aanbod aan massaal 
geproduceerde modecreaties, die echter vaak ook snel weer uit de 
mode raken. De klassiekers daarentegen lijken steeds zeldzamer te 
worden. Maar ze zijn er wel, en ze zijn nu beter dan ooit. Ze zien er 
stijlvol uit en raken niet uit de mode. Ze zijn geschikt voor vrijwel elke 
gelegenheid en gaan erg lang mee.

Hier is onze nieuwste topcollectie: op deze 116 pagina’s en op 
www.fashion-classics.nl. En helemaal in de nieuwste stijl van januari  
2023.

Irelands Eye trui en legging van merinoswol pagina 46.

Dieter Junghans
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De echte modeklassiekers zijn 
zeldzaam. En verbazingwekkend 
moeilijk te vinden.
Maar zoeken wordt beloond, want deze bijzon-
dere kledingstukken

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

Overtuigende     feiten in plaats van een overschot.
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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 natuur
lijk wel graag trendy uitzien. Daarom 
con troleren we elk kledingstuk op zijn 
modieuze eigenschappen. Die zitten 
vooral in de details: met zijn zware wol
len stof, het tweerijige oversized model 
en brede revers combineert de peacoat 
van Gloverall gelijktijdig verschillende 
moderne trends. De eigentijdse veelzij
dige broek van Hiltl is chic genoeg voor 
kantoor en comfortabel genoeg voor uw 
 vrije tijd, dankzij het ingenieuze samen
spel van stof, kleur en talrijke ingenieu
ze details. En het folklorejasje is nu van 

fluwelige Italiaanse wol corduroy en 
daardoor veel warmer, lichter en ro
buuster dan conventionele jassen van 
corduroy. De klassieke tuniekblouse 
in flatteuze Alijn heeft een moderne, 
bijzonder stijl volle print. Zacht imi
tatiebont maakt de denim baseballcap 
geschikt voor de winter en de onder
kant van de klep maakt er een modieuze 
blikvanger van. De warme, waterdichte 
laarzen van Pajar/Canada zijn door uit
klapbare spikes ook geschikt om veilig 
op een ijzige ondergrond te lopen en zijn 
door de stijlvolle look zelfs zeer mo
dieus... Zo worden tijdloze klassiekers 
helemaal van nu.

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

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

Zo voorkomt u onnodig passen en retourneren  
(wat goed is voor u, voor ons en voor het milieu).

Overtuigende     feiten in plaats van een overschot.
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Italiaans Super 130-flanel aan de buitenkant en 
lichte, warme donswattering aan de binnenkant.

Luxueuze gewatteerde bodywarmer van Schneiders, Salzburg –  
buitensportspecialist sinds 1946.

Alleen omdat gewatteerde bodywar-
mers nu in de mode zijn, hoeft u niet te 
kiezen voor schreeuwerig gekleurde, 
luidruchtig ruisende modellen van 
polyester.
Van het Italiaanse Super 130-flanel had 
ook een chic zakenpak gemaakt 
kunnen worden.

De ragfijne (en toch robuuste) 
merinoscheerwol is van nature elastisch 
en water- en vlekafstotend.
Geschikt voor de winter dankzij de 
lichte, behaaglijk warme donswatte-
ring.

Niet te vergelijken met de veelge-
bruikte synthetische warmte-isolatie: de 
natuurlijke, ademende donsvulling houdt 
u warm, is licht en maakt niet dik.
Al meer dan 70 staat het traditionele 
merk Schneiders voor eersteklas 
outdoormode.

Het familiebedrijf uit Salzburg 
vertrouwt op beproefde technieken, 

duur zame materialen en tijdloze, moderne 
ontwerpen. En is sindsdien uitgegroeid tot 
een internationaal gevierd label met 
cultstatus.
Klassiek, recht model met trensjes opzij om 
gemakkelijk de wijdte aan te passen. Lengte 
in mt. 50: 66 cm. Kleur: grijsblauw. 
Materiaal: 100% scheerwol. Voering: 67% 
acetaat, 33% polyester. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke oorsprong 
(donswattering). Stomerij.

•      Schneiders Super-130-bodywarmer     
€ 379,–

FC
maat nr.
48 347-001-63
50 347-002-63
52 347-003-63
54 347-004-63
56 347-006-63
58 347-007-63
60 347-008-63

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

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

Fijner bestaat niet.
Gebreide coltrui van ragfijne, Tasmaanse merinoswol –  

gebreid in een zeldzaam 30 gauge-proces.
Alleen kasjmier is vergelijkbaar fijn. Met een diameter van 

slechts 17,5 micron is Tasmaanse merinoswol in Superfine- 
kwaliteit ruim 20% filigraner dan gebruikelijke merinoswol 

(19 tot 23 micron). Dat maakt deze gebreide coltrui 
ragfijn en licht, volkomen kriebelvrij en elegant. Hij 

past onder een colbert, bij een pantalon en bij een chic 
pak. Op reis is hij net zo ideaal als op kantoor, want 

hij is (behalve in hartje zomer) nooit te warm.
Extreem fijne, plooivrije breistructuur zonder 
pilling. Luxueuze touch dankzij 30-gauge 
breiwerk.

Maar weinig tricoteurs wereldwijd beheer-
sen het kostbare en zeer gecompliceerde 
30-gauge breiproces. Daarbij worden 30 naal-
den per inch gebruikt – in tegenstelling hiermee 
is normaal ‘fijnbreisel’ met slechts 21 gauge al 
bijna grof. En de gevoelige breima chines 
accepteren uitsluitend merino scheerwol die 
zo dun als engelenhaar is – alle andere soorten 
zouden de machine tot stilstand brengen.

Rechte pasvorm, met ribboorden. Lengte in mt. 50: 
70 cm. 100% scheerwol. Machinewasbaar. Gemaakt 

in Italië. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Junghans 1954 Superfine gebreide coltrui     
€ 169,95

FC producenten-
maat maat zwart royalblauw grijs
48 M 353-858-63 353-850-63 353-743-63
50 L 353-859-63 353-851-63 353-744-63
52 XL 353-860-63 353-852-63 353-745-63
54 XXL 353-861-63 353-853-63 353-746-63
56 3XL 353-863-63 353-855-63 353-747-63
58 4XL 353-864-63 353-856-63 353-748-63
60 5XL 353-865-63 353-857-63 353-749-63
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Stevig en waterafstotend als klassiek  
loden, maar veel zachter en lichter.

Deze winterse nette broek is zowel geschikt  
voor een zakelijke afspraak als voor een wandeling in het bos.
U merkt het direct al bij het dragen: de chique stof maakt deze 

broek even warm en waterafstotend als een klassieke lodenbroek, 
maar dan beduidend lichter en zachter. Mehler – de oudste producent 
van kostuumstof in Duitsland – weeft tot op de dag van vandaag 
uitsluitend in het Beierse Tirschenreuth, en heeft het loden in meer dan 
350 jaar steeds verder verbeterd.
Allesbehalve folkloristisch: deze broek van loden ziet er heel 
ver zorgd uit.

Natuurlijk kunt u uw broek van fijn loden ook zonder problemen 
buiten dragen, zelfs bij slecht weer. Hij heeft een stijlvol walkopper-
vlak en comfortabele draageigenschappen en is zelfs geschikt om naar 
kantoor te dragen.
Klassiek model met rechte pijpen. Binnen been lengte in mt. 50: 81,5 cm. 
Voetwijdte: 38 cm. 98% scheerwol, 2% elastaan. Voering: 65% polyester, 
35% katoen. Stomerij. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Broek van kostuumstof en fijn loden     € 159,95

FC
maat antraciet beige blauw
  25 336-125-63 336-141-63 345-893-63
  26 336-126-63 336-142-63 345-894-63
  27 336-127-63 336-143-63 345-895-63
  28 336-128-63 336-144-63 345-896-63
  29 336-129-63 336-145-63 345-897-63
  30 336-130-63 336-146-63 345-898-63
  48 336-131-63 336-147-63 345-899-63
  50 336-132-63 336-148-63 345-900-63
  52 336-133-63 336-149-63 345-901-63
  54 336-134-63 336-150-63 345-902-63
  56 336-135-63 336-151-63 345-903-63
  58 336-136-63 336-152-63 345-904-63
  60 336-137-63 336-153-63 345-905-63
  98 336-138-63 336-154-63 345-906-63
102 336-139-63 336-155-63 345-907-63
106 336-140-63 336-156-63 345-908-63

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

Mode-update voor de schoenen met perforatie:  
zacht kalfsleer, lichte EVA-zool, modieuze kleuren.

Gemaakt in Italië en met de hand gepolijst.
Klassieke schoenen met perforatie (in het Engels ‘brogues’ 

genaamd) passen zowel bij een net pak als bij een vintage-jeans – 
en horen daarom in elke stijlvolle 
herengarderobe. Helaas voelen ze 
vaak hard en zwaar aan, 
en ziet het design 
er vaak wat 
oubollig uit.
Deze schoenen 
met perforatie 
hebben een 
Italiaanse stijl – en zijn 
veel lichter en soepeler.

Bovenwerk en voering 
zijn gemaakt van chic kalfsleer en 
zijn daardoor zowel zacht als 
robuust. Bovendien is elk paar 
schoenen uitvoerig met de hand 
gepolijst.

De flexibele EVA-loopzool is het geheim van het ongelooflijk 
lage gewicht.

Met een gewicht van slechts ca. 390 g (in mt. 44) weegt deze 
schoen maar liefst 40% minder (en in de koffer aan boord van het 
vliegtuig) dan gebruikelijke modellen. Net als bij een sneaker 
wordt elke stap gedempt, en het zeer geprofileerde rillenprofiel 
zorgt ook op een natte straat voor goede grip.
Bovenwerk, voering, binnenzool: kalfsleer. Loopzool: EVA. Gemaakt 
in Italië. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Schoenen met perforatie 2.0      
€ 179,95

schoen-
maat blauw cognac
41 346-456-63 346-463-63
42 346-457-63 346-464-63
43 346-458-63 346-465-63
44 346-459-63 346-466-63
45 346-461-63 346-467-63
46 346-462-63 346-468-63
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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 wandelschoe
nen 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 schoenen
stad 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 
schade lijke 
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 recyclagegehalte en is 
aangenaam licht, slijtvast, isolerend 
tegen kou van de grond en schokdem
pend tijdens het lopen. Het contraste
rende gevulkaniseerde frame beschermt 
tegen vocht. De rand van zacht lamsleer 
is niet alleen stijlvol, maar kan ook 
variabel worden omgeslagen. Samen met 
de zachte, kriebel vrije wollen voering 
zorgt hij voor behaaglijke warmte. Een 
kleine rits aan de binnenkant maakt het 
makke lijker om aan te trekken.
Vetersluiting met vier oogjes. Hak hoogte: 
4 cm. Schachthoogte: 15 cm, omgeslagen 
11 cm. Bovenwerk: rundleer. Rand: 100% 
lamsleer. Voering en binnenzool: wol. 
LTPR-loopzool.

•      Werner wandelschoenen     € 239,–

 
Denim caps zijn tegenwoordig steeds vaker in 

het straatbeeld te zien, maar slechts enkele 
exemplaren zijn ook geschikt voor de winter.

Met warme wollen voering en isolerende ripsband.  
Van accessoirespecialist Roeckl.

Door de warme voering is deze 
bijzondere baseballcap uitstekend 
voorbereid op het koude jaargetijde. 
Een isolerende ripsband bij de 
onderste rand zorgt ervoor dat de 
kostbare lichaamswarmte niet naar 
buiten ontsnapt.
De buitenkant van 
licht denim 
reguleert tempe-
ratuur en vocht.

Door een 
vleugje elastaan 
past het zachte, 
slijtvaste materiaal 

zich perfect aan de vorm van uw hoofd 
aan. En de zachte teddywol aan de 
onderkant van de klep maakt van uw 
cap een modieuze blikvanger in iedere 
combinatie.
Eén maat. Kleur: denimblauw. Buitenkant 

van 98% katoen, 2% elastaan. Voering 
van 70% katoen, 21% wol, 9% 

polyamide.

•      Roeckl cap van 
denim-teddy     
nr. 35250163     
€ 99,95

schoen
maat zwart
36 34755563
37 34755663
38 34755763
39 34755863
40 34756063
41 34756163

schoen
maat steengrijs
36 34756263
37 34756363
38 34756463
39 34756563
40 34756663
41 34756763
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Weinig jeans laten uw achterste  
er zo sexy uitzien als de ‘Bottom up’  

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

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

Met pumps voorzien van 
een gewone hak, plateauhak 
of sleehak zien uw benen er 
in deze smalle jeans met 
modieus kortere pijpen en 
hoge taille fantastisch lang 
uit. Klassiek is deze jeans te 
dragen met ballerina’s of 
platte sandalen. Met 
sierstenen op het riemlusje 
achter en op het label aan de 
achterzak.
Five pocket en hoge taille. Smalle 
pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 
36: 68 cm. 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

7Fashion Classics

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

FC producenten
maat maat nr.
36 28″ 33991863
38 29″ 33991963
38/40 30″ 33992063
40 31″ 33992163
40/42 32″ 33992263
42 33″ 33992363

Trui van kostbaar babylamahaar:  
behaaglijk warm, heerlijk zacht en 

aangenaam robuust.
Met gebloemde jugendstil-jacquard en elegante ballonmouwen. 

Made in Italy, van Junghans 1954.
Onder de vele nu modieuze truien is dit een bijzonder exemplaar 

waar u jarenlang plezier van zult hebben. Het korte hoekige model 
past zowel bij strakke en wijde broeken als bij korte of lange rokken.
Het kostbare babylamahaar is zacht als kasjmier, maar zo 
slijtvast als kameelhaar.

De trui voelt prettig licht aan en blijft jarenlang robuust en 
vormvast. Dankzij holle vezels houdt de trui u bovendien heerlijk 
warm. Door de soepele structuur en de fijne glans voelt het materiaal 
heerlijk aan op de huid.
Het jacquardmotief is geïnspireerd op de bloemornamenten van 
de jugendstil.

Net als de zwierige bloemen van de art nouveau zal uw trui als 
een bijzondere blikvanger fungeren. Ook weer helemaal in de mode: 
de casual ballonmouwen in ¾lengte.
Elegant hoekig model met boothals en verlaagde schoudernaden. Lengte in 
mt. 38/40: 57 cm. Kleur: zandkleur/bordeaux. 100% lama. Machinewas-
baar. Gemaakt in Italië. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•      Junghans 1954  
ornament-trui  
van lamahaar      
€ 189,95

FC producenten
maat maat nr.
36/38 S 35365963
38/40 M 35367063
40/42 L 35367163
42/44 XL 35367363
44/46 XXL 35367463

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

Ook verkrijgbaar 
als Regular Fit, 
pagina 83.
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC  donker-
maat camel blauw
  25 351-278-63 351-260-63
  26 351-279-63 351-261-63
  27 351-280-63 351-263-63
  28 351-281-63 351-264-63
  29 351-282-63 351-265-63
  30 351-283-63 351-266-63
  48 351-284-63 351-267-63
  50 351-285-63 351-268-63
  52 351-286-63 351-269-63
  54 351-287-63 351-271-63
  56 351-289-63 351-272-63
  58 351-290-63 351-273-63
  60 351-291-63 351-274-63
  98 351-292-63 351-275-63
102 351-293-63 351-276-63
106 351-294-63 351-277-63

De fijnste kasjmierstof uit  
Buiten-Mongolië.

Van Carl Gross. Hoogwaardige herenkleding,  
sinds 1925.

Het ene kasjmier is het andere niet. Pas wanneer u 
het draagt, zult u het verschil merken. Deze hoogwaar-
dige kasjmierstof voelt niet alleen heel zacht aan, maar 
blijft ook lang mooi – zonder glanzende plekken of 
lelijke pillingknoopjes. Het kasjmierhaar is afkomstig 
van het zeldzame en zeer zachte onderhaar van de kasj-

miergeit die leeft in 
Buiten-Mongolië. Dat 

is de reden – 
vanwege de 
klimatologi-
sche omstan-
digheden – 
dat het 
kasjmierhaar 
zo fijn is.
Zacht, 
heerlijk 
warm en 
lichter dan 
veel andere 
mantelstof-
fen.

Trek 
deze 
kasjmier-
mantel aan 
en geniet 

van de 
zachte kwaliteit 
en de weldadige 
warmte. Het iets 

getailleerde model 
met reverskraag, drieknoopssluiting en twee steekzak-
ken opzij is modieus en elegant. Twee praktische 
binnenzakken bieden extra opbergruimte.
Iets getailleerd model met comfortabel rugsplit. Lengte in 
mt. 50: 88 cm. 100% kasjmier. Voering: 100% viscose. 
Stomerij.

•      Carl Gross mantel van kasjmier      
€ 749,–

Cordwainer halfbrogue: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
344-525 of  
tel. nr. 085-5 362 089.
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De ideale businessbroek  

voor het hele jaar.  
Van fijne Super-110-scheerwol.

Koel, comfortabel en zelfs wasbaar.
Alleen fijndradige, hoogwaardige scheerwol (110 m 

garen weegt slechts 1 g!) laat zich weven tot een stof die net 
zo chic, luchtig en licht is als bijzonder fijne overhemdstof. 
En die heerlijk koel is bij hitte omdat zuivere wol zeer 
temperatuur nivellerend werkt. Bovendien is deze kwaliteit 
uitgesproken glad en absoluut kriebelvrij. Want de kleine, 
uitstekende wol puntjes van het garen worden op een 
bijzonder zorgvuldige wijze blijvend glad gemaakt.

De band is aan de binnenkant rubberized en voorkomt 
dat het overhemd opkruipt. Twee schuine zakken opzij, twee 
paspel-achterzakken met knoop.
Flatfrontmodel met rechte pijpen. Binnen been lengte in mt. 50: 
83 cm. Voetwijdte: 40 cm. 100% scheerwol. Voering 65% 
polyester, 35% katoen. Machinewasbaar.

•      Wasbare scheerwollen broek     € 159,95

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

FC
maat navy antraciet zwart
  25 335-366-63 335-274-63 343-357-63
  26 335-367-63 335-275-63 343-358-63
  27 335-368-63 335-276-63 343-359-63
  28 335-369-63 335-277-63 343-360-63
  29 335-370-63 335-278-63 343-361-63
  30 335-371-63 335-279-63 343-362-63
  48 335-372-63 335-280-63 343-363-63
  50 335-373-63 335-282-63 343-364-63
  52 335-374-63 335-283-63 343-365-63
  54 335-375-63 335-284-63 343-366-63
  56 335-376-63 335-285-63 343-367-63
  58 335-377-63 335-286-63 343-368-63
  60 335-378-63 335-287-63 343-369-63
  98 335-379-63 335-288-63 343-370-63
102 335-380-63 335-289-63 343-371-63
106 335-381-63 335-290-63 343-372-63  

Maar weinig coltruien zijn zo licht en  
luxueus als dit exemplaar.

Van fijngebreid langstapelig katoen  
met een aandeel kasjmier. Van Ragman.

Het op dit moment zo modieuze 
colmodel treft men meestal alleen aan 
bij dikke, wollen wintertruien – of bij 
dunne colshirts. Bij Ragman hebben 

we nu eindelijk het model gevonden 
dat het hele jaar door is te dragen.
De ideale materialenmix voor het 
hele jaar.

5% kasjmier maakt het fijne, 
lichte katoenbreisel zacht en 

huidvriendelijk. Doordat het niet de 
dun is gebreid, ziet de coltrui er heel 
verzorgd uit, is hij een volwaardige 
trui en hoeft hij niet alleen maar 
ergens onder gedragen te worden.
Recht, aansluitend model. Lengte in 
mt. 50: 71 cm. Mouwlengte: 65 cm. 95% 
katoen, 5% kasjmier. Machinewasbaar.

•      Ragman coltrui van fijntricot     
€ 69,95

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

FC producenten-
maat maat creme curry groen antraciet
46 S 346-728-63 346-747-63 346-755-63 346-764-63
48 M 346-729-63 346-748-63 346-756-63 346-765-63
50 L 346-740-63 346-749-63 346-757-63 346-766-63
52 XL 346-741-63 346-750-63 346-758-63 346-768-63
54 XXL 346-743-63 346-751-63 346-760-63 346-769-63
56 3XL 346-744-63 346-752-63 346-761-63 346-770-63
58 4XL 346-745-63 346-753-63 346-762-63 346-771-63
60 5XL 346-746-63 346-754-63 346-763-63 346-772-63
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Gedessineerde poncho  
in twee stijlvolle looks.

Van jacquardweefsel met fascinerend positief-negatiefeffect.  
Made in Italy. Van Ancini.

Een klein detail, maar een groot verschil: het grote giraffendessin is 
jacquard geweven in plaats van gewoon gedrukt. Dit zorgt voor een 
interessant positief-negatiefeffect van links naar rechts. Het patroon ziet er 

nooit te schreeuwerig uit en kan op verschillende manieren 
worden gecombineerd.

Heerlijk licht en afkledend en toch behaaglijk 
warm.

De ingenieuze materiaalmix zorgt ervoor dat u 
zich goed voelt in de keerbare poncho: elastisch 
acryl houdt lichaamswarmte vast en voorkomt 
kreuken. Zacht modal is aangenaam ademend en 

houdt de stof altijd in model. Wol en alpaca zijn 
geur-, vuil- en vochtafstotend en kunnen zonder 

aarzeling worden gedragen.
Eén maat. Afmeting 145 x 145 cm. Kleur: 

zwart/bruin. 50% acryl, 38% modal, 8% 
wol, 4% alpaca. Handwas. Gemaakt in 
Italië.

•      Ancini keerbare poncho      
nr. 347-891-63      
€ 119,95

Vilt in chique, elegante vorm:  
trapezetas in  

monochrome vilt/leer-look.
Van het Franse accessoiremerk Camalya.

Het vinden van vilt in de vorm van een elegante dameshandtas is 
vermoedelijk een zeldzaamheid; het robuuste materiaal wordt 
meestal alleen gebruikt voor shoppertassen met een puur praktisch 
doel. Met deze bijzondere handtas heeft het accessoiremerk 
Camalya de voordelen van vilt vakkundig verwerkt in een 
elegante tassenvariant.
Slijtvast, waterafstotend en ongevoelig voor vuil.

Het vilt is gemaakt van gerecyclede petflessen en levert dus 
ook een eigentijdse duurzame bijdrage. Het maakt de tas 
robuust voor dagelijks gebruik. De leren ton sur ton details in 
elegant bordeaux geven de vrouwelijke trapeziumvorm 
stijlvolle elegantie. Een rits beschermt de inhoud en het 
eveneens gevilte interieur met een klein ritsvak biedt 
voldoende opbergruimte. Vier studs beschermen de tas 
tegen slijtage. Twee draagmogelijkheden – handtas of 
schoudertas – dankzij het korte handvat en de verstel-
bare lange riem met karabijnhaak.
In 2006 werd het merk Camalya opgericht door 
Arhas International, een Frans modebedrijf dat 
sinds 1989 produceert voor bekende luxe-waren-
huizen.

Camalya is gespecialiseerd in hoogwaardige 
modeaccessoires en dat voor zeer goede prijzen; bij 
designermerken kosten sommige hoogwaardige, 
extravagante modellen van vergelijkbare 
kwaliteit veel meer.
Afmeting tas (l x b x d): 26,5 x 22 x 11,5 cm. Kleur: 
bordeaux. 54% gerecycled vilt, 46% leer. Metalen details van 
zamak.

•      Camalya vilten trapezetas      
nr. 353-128-63     € 169,95
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Modieuze broeken met wijde pijpen  
zijn zelden zo comfortabel, natuurlijk, veelzijdig,  

chic en geschikt voor alle leeftijden.
Duurzaam van zacht dark-denim. Aangenaam zonder sluiting.

Met de overvloed die de markt ons biedt, 
is het vinden van een modieuze, visueel 
aantrekkelijke jeans niet moeilijk. Maar er een 
vinden die ook aan alle ethische en ecologi-
sche normen voldoet en ongelooflijk comfor-
tabel is, is dat wel.
Zacht denim in clean zwartgrijs. Comforta-
bele stretchband. Modieus wijde pijpen.

Het zachte denim, het elegante, gemakke-
lijk te combineren zwart/grijs en de tailleband 
zonder rits met comfortabel elastiek maken 
van deze broek een echte feelgoodfavoriet die 
bij talloze looks past. Van casual-sportief met 
een shirt en sneakers, casual alledaagse looks 
met een coltrui en Chelsea boots tot elegant 
met een blouse of top en hoge hakken.
Transparante productiemethoden, ethisch 
correct en alles in harmonie met de natuur.

Het ethische merk Neu Nomads, dat al 
lang in Amerika bestaat, is (nog) een vrijwel 
onbekende nieuwkomer in Europa. Duurzame 
luxe tegen betaalbare prijzen – de visie van de 
vrienden uit New York en New Delhi werd 
werkelijkheid. Hun jarenlange ontwerperva-
ring in het luxemerkensegment deed de rest. 
Gemaakt in een klein familiebedrijf in 
Litouwen onder eerlijke omstandigheden, met 
de modernste technologie, milieuvriendelijke 

verfprocessen, biologisch afbreekbare 
verpakking en gerecyclede etiketten.
Losjes uitlopend model met elastische tailleband, 
platte voorkant en zakken opzij. Binnenbeenlengte 
in mt. 36: 77 cm. Voetwijdte: 56 cm. Kleur: 
zwart-grijs. 90% katoen, 8% elastomultiester, 2% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Neu Nomads  
broek met wijde pijpen      
€ 199,95

Gebreid van merinowol en fijne zijde:  
de vrouwelijke stretch coltrui made in Italy.

Voor een aangename prijs.  
Van Boglietti, sinds 1867.

Door zijn fijne ribbels geeft deze coltrui op 
de meest aangename manier mee in elke 
beweging. Australische merinowol maakt hem 
heerlijk ademend en temperatuurregulerend. 
Dankzij zijde heeft hij een edele glans, ligt 
soepel tegen de huid en is bijzonder slijtvast.
Extreem vrouwelijk: de ruches aan de zomen 
en het nauwsluitende model. 

Door het bijzonder fijn gesponnen, 
19,5 micron dunne garen kan deze coltrui als 
warme laag eenvoudig onder uw favoriete 
blouse worden gedragen. Bij warmere tempera-
turen kunt u hem als volwaardige top dragen.
Boglietti is een Italiaanse ondergoedspecialist 
met een zeer rijke traditie.

Al meer dan 150 jaar worden de collecties 
jaar na jaar in Italië ontworpen en zorgvuldig 

vervaardigd – van het garen tot en 
met het afgewerkte artikel.
Heuplengte, nauwsluitend model. 
Lengte in mt. 38: 69 cm. 70% 
wol, 30% zijde. Handwas. 
Made in Italy.

•      Boglietti 
stretch 
coltrui     
109,95 €

FC producenten-
maat maat zwart hazelnoot grijs
34 2 (XS) 348-273-63 352-655-63 348-286-63
36 3 (S) 348-274-63 352-656-63 348-287-63
38 4 (M) 348-275-63 352-657-63 348-288-63
40 5 (L) 348-276-63 352-658-63 348-289-63
42 6 (XL) 348-277-63 352-659-63 348-290-63
44 7 (XXL) 348-278-63 352-660-63 348-291-63

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

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 348-022-63
38 M 348-023-63
40 L 348-024-63
42 XL 348-025-63
44 XXL 348-026-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Originele Harris Tweed van de Buiten-Hebriden 
– maar veel fijner en lichter dan normaal.

Colbert en gilet in handgeweven ‘New Superfine’-kwaliteit. Van Carl Gross.
Voor deze originele Harris Tweed wordt de geverfde wol fijner dan gewoonlijk 

gesponnen en vervolgens traditioneel met de hand geweven. Daardoor is het ongeveer 
20% lichter (390 g/m²) en dus comfortabeler om binnen en buiten te dragen. Tegelijkertijd 
is het net zo robuust en duurzaam als grovere Harris Tweed.
Het ongevoelige, goed te combineren colbert is ideaal voor op kantoor en tijdens 
reizen.

Beige-gemêleerd visgraat-patroon met overcheck in bruintinten. Uw 
kostuumbroeken en natuurlijk ook spijkerbroeken, chino’s en corduroy- 
broeken vullen dit colbert telkens weer aan tot een nieuwe outfit. 
Draag hem op kantoor als sportief-elegant alternatief voor kostuums. 
Het colbert is echter ook een ideale reisbegeleider, omdat het 
ongevoelig is voor vlekken en kreukels.
Met zachte, sterke voeringen voor een correcte pasvorm en 
perfect draagcomfort.

Slanke, figuurverlengende vorm met twee zijsplitten. Twee 
klepzakken, een borstzak en vier praktische binnenzakken. 
Gestructureerde leren knopen met Harris Tweed-motief.

Het gilet vormt een perfecte aanvulling op het colbert,  
maar kan ook ‘solo’ veelzijdig worden gecombineerd.
Vroeger enkel acceptabel met pak of colbert, heeft het gilet 

zich inmiddels al lang tot een modieuze solist ontwikkeld. En 
dat niet alleen op Amerikaanse jazzpodia. Met de Vichy-ruit in 
bruin- en bei- getinten vormt het gilet een stijlvol con-

trast met het colbert. Met vijf leren 
knopen te sluiten. Twee 
klepzakken en een borstzakje. 
Contrasterend bruin rugpand 
met verstelbaar bandje voor 
een goede pasvorm.

Colbert: kleur: beige/bruin. 
Lengte in mt. 50: 75 cm. 
Bovenmateriaal van 100% 
scheerwol. Gilet: kleur: beige/
bruin. Lengte: 64 cm. Colbertvoe
ring en achterkant gilet van 100% 
viscose. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (leren knopen). 
Stomerij.

•      Carl Gross  
Harris Tweed-colbert     
€ 399,–

FC
maat nr.
  25 351-410-63
  26 351-411-63
  27 351-412-63
  28 351-413-63
  29 351-414-63
  30 351-415-63
  48 351-416-63
  50 351-417-63
  52 351-418-63
  54 351-419-63
  56 351-420-63
  58 351-421-63
  60 351-422-63
  98 351-423-63
102 351-424-63
106 351-425-63

•      Carl Gross  
Harris Tweed-gilet     
€ 149,95

FC
maat nr.
  25 351-426-63
  26 351-427-63
  27 351-428-63
  28 351-429-63
  29 351-430-63
  30 351-431-63
  48 351-432-63
  50 351-433-63
  52 351-434-63
  54 351-435-63
  56 351-436-63
  58 351-437-63
  60 351-438-63
  98 351-439-63
102 351-440-63
106 351-441-63

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

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

Het legendarische Nehru-overhemd  
van Patrick Hollington, Parijs.

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

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

Tijdens zijn leven was 
Hollington een uitgesproken 
liefhebber van zakken. Hij voerde 
het Nehru-overhemd dan ook uit 

met twee praktische borstzakken. De 
halflange knoopsluiting harmonieert perfect 
met de staande kraag. Plooien aan de 
achterkant. Afgeronde 2-knoopsmanchetten.
Casual, recht vallend model. Lengte in boord
wijdte 41/42: 76 cm, mouwlengte: 
65,5 cm. 100% katoen. 
Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Hollington 
Nehru-jeansover-
hemd      
€ 139,95

 
 

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

boord-
wijdte producenten-
in cm maat nr.
39/40 M 345-802-63
41/42 L 345-803-63
43/44 XL 345-804-63
45/46 XXL 345-805-63
47/48 3XL 345-806-63

FC
maat tarwe olijf bruin-beige
  25 352-119-63 352-155-63 352-136-63
  26 352-121-63 352-156-63 352-137-63
  27 352-122-63 352-157-63 352-139-63
  28 352-123-63 352-158-63 352-140-63
  29 352-124-63 352-159-63 352-141-63
  30 352-125-63 352-160-63 352-142-63
  48 352-126-63 352-162-63 352-143-63
  50 352-127-63 352-163-63 352-144-63
  52 352-128-63 352-164-63 352-145-63
  54 352-129-63 352-165-63 352-147-63
  56 352-130-63 352-166-63 352-148-63
  58 352-131-63 352-167-63 352-149-63
  60 352-132-63 352-168-63 352-150-63
  98 352-133-63 352-169-63 352-151-63
102 352-134-63 352-170-63 352-152-63
106 352-135-63 352-171-63 352-154-63

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

FC
maat navy bordeaux donkerbruin
  25 352-172-63 352-190-63 352-208-63
  26 352-173-63 352-191-63 352-209-63
  27 352-174-63 352-192-63 352-210-63
  28 352-175-63 352-193-63 352-212-63
  29 352-176-63 352-194-63 352-213-63
  30 352-177-63 352-196-63 352-214-63
  48 352-178-63 352-197-63 352-215-63
  50 352-180-63 352-198-63 352-216-63
  52 352-181-63 352-199-63 352-217-63
  54 352-182-63 352-200-63 352-218-63
  56 352-183-63 352-201-63 352-219-63
  58 352-184-63 352-202-63 352-220-63
  60 352-185-63 352-204-63 352-221-63
  98 352-186-63 352-205-63 352-222-63
102 352-188-63 352-206-63 352-223-63
106 352-189-63 352-207-63 352-224-63

Corduroy broeken zijn altijd een van de 
essentiële winterklassiekers 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 robuus-
ter dan gewone corduroystoffen, die gewoonlijk een kwart lichter zijn.
Geraffineerde materialenmix.

Het hoge katoengehalte maakt de fluweelzachte pool heerlijk zacht en 
polyamide maakt de stof bestand tegen kreukels. Modal en een speciale 
afwerking versterken 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 knoopslui-
ting.
Comfortabel, recht model. Binnenbeenlengte in mt. 50: 84 cm. Voetwijdte: 
38 cm. 71% katoen, 15% polyamide, 10% modal, 4% elastaan. Machinewas
baar.

•      Kindermann corduroy broek     € 119,95
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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 oorspronkelijke 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

FC producenten-
maat maat nr.
6,5 S 347-099-63
7,5 M 347-100-63
8,5 L 347-101-63

FC
maat nr.
18 756-916-63
19 756-924-63
20 756-932-63
21 756-940-63
22 756-957-63
23 756-965-63
34 756-973-63
36 756-981-63
38 756-999-63
40 757-005-63
42 757-013-63
44 757-021-63
46 757-039-63
76 757-047-63
80 757-054-63
84 757-062-63
88 757-070-63

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

Uw voeten zullen er dol op zijn: laarzen met 
lange schacht van heerlijk zacht hertenleer.

En met een flexibele, isolerende zool van natuurlatex.  
Van arche, Frankrijk.

schoen-
maat bruin zwart
36 347-285-63 351-600-63
37 347-287-63 351-602-63
38 347-288-63 351-603-63
39 347-289-63 351-604-63
40 347-290-63 351-605-63
41 347-291-63 351-606-63

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 handschoenen eerder 
sportief en gemaakt van synthetische 
vezels. Dit zijn echter verbazingwekkend 
stijlvolle exemplaren: elegante, smalle 
modellen, gemaakt van fijn, maar toch 
robuust en waterafstotend 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 
verantwoordelijkheid ...

Het design-echtpaar Mette Astrup (MA) 
en Rune Klemmensen (RK) richtte in 2008 
het merk Markberg op. Een duidelijke, 
tijdloos Scandinavische stijl bepaalt de look 
van hun hoogwaardige ontwerpen van leer 
(uitsluitend restproducten uit de levensmid-
delenindustrie) ... en een speciale, waarde-
volle gedragscode vormt de waarden en 
richtlijnen voor de hele productie. Sociale 
verantwoordelijkheid, volgens ethische 
principes, ecologisch duurzaam, in 
overeenstemming met mensenrechten, met 
bijzondere aandacht voor milieu- en 
dierenbescherming – dat zijn de eigentijdse 
en bijzondere principes van Markberg. Het 
etiket van elk artikel zorgt voor een 
gedetail leerde traceerbaarheid.
Elegant, smal model. Elastiek aan de bin-
nenkant van de pols. Kleur: zwart. Schaapsleer. 
Voering: polyester.

•      Markberg  
leren wanten     
€ 69,95

Franse, eenvoudige chic – en onovertroffen comfort: zo 
fascinerend aangenaam dat u ze de hele dag kunt dragen 
zonder moe te worden, zonder uw voeten te belasten – op 
kantoor, tijdens een wandeling door de stad, tijdens een 
wandeling in de natuur etc.
Zool van 100% natuurlijke latex. Superzacht hertenleer. 
Comfortabele hak van 2,5 cm.

De antislipzool met stevige hak van echte Lactae Hévéa® 
dempt elke stap, is waterdicht, slijtvast en isoleert tegen de 
kou. Het boterzachte, elegant gekorrelde hertenleer omhult 
uw voeten op comfortabele wijze.
Bekend om eenvoudig, tijdloos en comfortabel schoeisel 

sinds 1968.
arche is waarschijnlijk een van de laatste schoenspe-
cialisten die zolen van zuiver natuurlatex gebruikt. Qua 

loopcomfort en slijtvastheid niet te vergelijken 
met de overwegend synthetisch rubberen zolen 
op de markt. Een laars waar u lang plezier van 
zult hebben, geschikt voor vele outfits – van 

klassiek elegant tot sportief casual ... en altijd 
een weldaad voor uw voeten.
Ruiterstijl, iets hoger bij de tenen. Van hertenleer, 
ongevoerd. Binnenzool: leer. Zool: natuurlatex. 
Schachthoogte (achter): 34 cm. Hak: 2,5 cm. 
Gemaakt in Frankrijk.

•      arche hertenleren laarzen     € 430,–
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Meer dan 60 jaar  
cape-ervaring  

die men ziet en voelt: 
cape met capuchon-
sjaal van specialist 
Jimmy Hourihan  

uit Ierland.
Past altijd, is altijd warm  

en is altijd  
een bijzondere blikvanger.

Veel extravaganter, ongecomplice-
erder en comfortabeler – deze cape is 
een serieuze concurrent voor een jas. 
Ongeacht de maat past hij overal 
overheen, ongeacht of de trui dik of 
dun is en of u er nog een vest of blazer 
overheen draagt, ...
Gewoon aantrekken en sluiten aan 
de zijkant van de kraag: gaat niet los 
en verschuift niet bij de schouders.

Dankzij de weelderige stof en de 
warme Italiaanse doubleface van 
zuivere, ademende scheerwol voelt u 

zich altijd behaaglijk warm zonder 
dat het te heet wordt. En de cape 
past altijd perfect. De armen zijn 
volledig bedekt en de praktische 
knielengte bedekt ook de boven-

benen.
De aantrekkelijke capuchonsjaal 

biedt variabele draagmogelijkheden 
en maakt deze cape stijlvol en 
elegant.

Trek de royale, warme capuchon 
over u heen: een flatteuze bescherming 
tegen kou en wind. Drapeer de 
capuchon in de nek en knoop de 
uiteinden tot een sjaal: een rondom 
weldadig zachte kraag. Sla een uiteinde 
van de sjaal nonchalant over uw 
schouder: een klassiek-elegante 
toga-look.
Veelzijdig, natuurlijk kleurontwerp.

De mosgroene hoofdtint past goed 
bij veel herfst-/winterkleuren. Het 
ruitpatroon in groentinten dat geaccen-
tueerd wordt met rood vormt een mooi 
contrast. De cape ziet er niet overdre-
ven of opdringerig uit, zoals bij veel 
geruite capes met een patroon all-over 
het geval is.
Eén maat (34-44). Lengte: 100 cm. Kleur: 
mosgroen/geruit. 100% scheerwol. 
Stomerij.

•      Jimmy Hourihan  
cape met capuchonsjaal     
nr. 352-381-63      
€ 399,–

VOORPAGINA-AANBOD

NL_35_08.11_FC_F23_014-015.indd   2 14.11.22   14:57



D_20_24.10_FC_F23_016-017.indd   1 10.11.22   10:03

16

Perfect om solo te dragen:  
tweedgilet van zuiver scheerwol –  

aan beide kanten.
Dit gilet is zo modieus verwerkt, dat hij prima solo is te 

dragen. Dit unieke exemplaar is zowel voor als achter van 
hetzelfde volwaardige materiaal gemaakt. In veel andere gevallen 
voorkomt een achterkant van viscose of polyester dat u een gilet 
stijlvol solo kunt dragen. Bij dit stoere, lichte en zachte model is 
de achterkant, net als de voorkant, gemaakt van elegant vis graat
tweed.
Het perfecte alternatief voor als een colbert te warm is. 

Met revers, trensje aan de achterkant, taillenaad, blinde 
klepzakken en vijf knopen in gevlochten 
look – net als bij een mooi colbert. 
Dankzij de stijlvolle kleurenmelange past 
het gilet bij alle kleuren.
Iets getailleerd model. Lengte in mt. 50: 
59 cm. Buitenkant: 100% scheerwol. 
Voering: 55% polyester, 45% viscose. Kleur: 
blauw gemêleerd. Stomerij. 

•      Tweedgilet      
€ 119,95

FC
maat nr.
46 35236563
48 35236663
50 35236763
52 35236863
54 35237063
56 35237163
58 35237263

Elke schoen een unicum:  
de originele sneaker  

van Yellow Cab New York.
Hoogwaardige handmatige afwerking.  

Ideaal bij jeans en chino’s.
Originele Yellow Cabsneakers onderscheiden zich heel 

bewust van de eenheidslook van veel sneakers. Door de handmati
ge afwerking krijgt elke schoen een iets ander uiterlijk. Onver
valste leernerven, half verbleekte logo’s en Boedapestperforatie 
zorgen voor het buitengewone retrolook. Iedere leerapplicatie is 
separaat vastgenaaid. Een speciale brushfinish zorgt voor het 
begeerde used effect.
Typisch voor de Yellow Cab: rubberhak met autobanden

profiel.
De hoogwaardige loopzool is 

elastisch, antislip en waterafstotend. Van 
binnen is de sneaker compleet met leer 
bekleed. Met zacht verdikte tong.
Robuuste messing ogen voor de veters. 
Kleur: grijs. Bovenwerk: rundleer. Voering 
en binnenzool: leer. Loopzool: rubber.

•      Yellow Cab sneaker Lagoon     
€ 149,95

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

schoen
maat nr.
41 33410863
42 33410963
43 33411163
44 33411263
45 33411363
46 33411463

Ook in navy op:  
www.fashionclassics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
333101 of tel. nr. 
0855 362 089.
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Nieuw, winterwarm dubbel flanel.  
Onvergankelijke vorm met  

opstaande boord.
Het originele Nehruoverhemd  
van Patric Hollington, Parijs.

De staande kraag is ‘in’. Voor de meeste producen
ten betekent dat echter niet meer dan meegaan met de 
mode van het moment. Bij Patric Hollington echter 
is de staande kraag al meer dan 45 jaar kenmer
kend – het enige model kraag dat hij vervaardigt. 
Hij heeft deze kraag de naam ‘Nehru’ gegeven – 
als een eerbetoon aan Jawaharlal Nehru, de eerste 
ministerpresident van het moderne India en zeker 
een van de best geklede politici van zijn tijd. En 
uitsluitend bij het materiaal laat Hollington 
vernieuwingen toe:
Dubbel weefsel met puntfixatie – donzig 
zacht, aangenaam licht en verwarmend.

Dit nieuwe soort flanel is gemaakt van 
twee afzonderlijke lagen. Op speciale 
jacquardweefgetouwen worden de beide 
weefsels op regelmatige afstanden met elkaar 
verbonden.
En must bij Hollington: 2 zakken.

Tijdens zijn leven was Hollington een 
uitgesproken liefhebber van zakken. Hij 
voerde het Nehruoverhemd dan ook uit 
met twee praktische borstzakken. De halve 
knopenlijst harmoniseert perfect met de 
opstaande boord. In nonchalant recht 
vallende vorm is het ook chic om het over de 
broek te dragen. 
In nonchalant, recht vallend model. Kleur: 
blauw/grijs geruit. Lengte in boord wijdte 41/42: 
75,5 cm, mouwlengte: 65 cm. 100% katoen. 
Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Nehru flanellen overhemd  
met dubbel weefsel     € 129,95

boord
wijdte producenten
in cm maat nr.
39/40 M 34687963
41/42 L 34690063
43/44 XL 34690163
45/46 XXL 34690263
47/48 3XL 34690363

Extra zacht en warm:  
fivepocketsbroek  

van hoogwaardig cord met  
bijzonder fijn kasjmier.

Bijna niet te geloven wat 8% kasjmier kan doen: deze 
broek van fijncord is nog zachter en warmer dan de 
gebruikelijke exemplaren van puur katoen.
2% elastaan zorgt voor veel bewegingsvrijheid.

De betrouwbare snit van de Duitse broekenspecialist 
Nik Boll zorgt voor een uitstekende pasvorm. Twee zakken 
opzij, twee zakken achter en een schuin kleingeldzakje.
Five-pocketsmodel met rechte pijpen. Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 82 cm. Voetwijdte: 39,5 cm. Kleur: beige. 90% katoen, 
8% kasjmier, 2% elastaan. Bevat niet uit textiel bestaande delen 
van dierlijke oorsprong (leren label). Machinewasbaar. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Fivepocketsmodel van hoogwaardig cord     
€ 169,95

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

FC
maat nr.
  25 34683463
  26 34683563
  27 34683663
  28 34683763
  29 34683863
  30 34683963
  48 34688063
  50 34688163
  52 34688263
  54 34688363
  56 34688463
  58 34688563
  60 34688663
  98 34688763
102 34688863
106 34688963

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPINLFCKatalog63Frühjahr2 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010352 

 

1 QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

2
3
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Het perfecte, winterwarme  
basic shirt.

Geslaagde combinatie van Pima-katoen en baby-alpaca.
Duidelijk warmer dan longsleeves van puur katoen – 

maar niet volumineuzer. En dankzij de evenwichtige mix van 
85% Pima-katoen en 15% baby-alpaca ook niet te warm voor 
onder een vest of blazer.
Licht. Zacht. Luchtdoorlatend.

De bijzonder langstapelige en gladde vezels van het 
Pima-katoen zijn extra zacht – er krast of prikt niets. 
Handmatig geplukt, vrij van chemicaliën, huidvriendelijk – 
en zeldzaam.
Baby-alpaca hoort tot de meest kostbare vezels ter 
wereld.

Het meeste vlies dat bij de eerste scheerbeurt van de 
alpaca’s wordt gewonnen, wordt geclassifi- 
ceerd als baby-alpaca. Net als de geselec teerde vezels van 
de lange, zachte buikharen van een volwassen alpaca. 
Hoewel deze vezels bijna net zo zacht zijn als kasjmier, 
zijn ze verbazingwekkend ongevoelig voor slijtage en 
pilling. Perfect voor een shirt dat u graag en vaak draagt.
Licht getailleerde pasvorm met lange mouwen en een ronde 
halsuitsparing. Lengte in mt. 36: 64 cm. 85% katoen, 15% 
alpaca. Machinewasbaar. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Alpaca-Pima-shirt     € 79,95

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

FC
maat marsala jeansblauw antraciet
36 316-620-63 325-436-63 316-626-63
38 316-621-63 325-437-63 316-627-63
40 316-622-63 325-438-63 316-628-63
42 316-623-63 325-439-63 316-629-63
44 316-624-63 325-450-63 316-630-63
46 316-625-63 325-451-63 316-631-63

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Deze gebreide blazer met opvallend  
brickwork-structuurmotief blijft 

mooier in model  
dan de meeste andere exemplaren.

Exclusief gemaakt voor Fashion Classics.  
Van de Ierse producent Carbery.

Ondanks de elegant getailleerde uitvoering en het 
modieus getailleerde model is deze blazer zo comfortabel als 
een vest – maar hij ziet er veel netter uit. Dankzij het 
brickwork -motief (Nederlands = metselwerk) heeft deze 
blazer platte randen en geen boorden of opvallende naden. 
Ingebreide coupenaden en opgestikte zakken maken de look 
van deze blazer compleet.
In model gebreid op handbreimachines.

Ervaren Ierse breiers hebben de voorkant, achterkant en 
mouwen fully- fashioned in model gebreid en de afzonderlijke 
delen zorgvuldig aan elkaar genaaid. Hierdoor zit deze 
gebreide blazer altijd perfect en blijft hij mooi in model. Niet 
te vergelijken met de massaal geprodu ceerde mode die vaak 
maar een kort leven is beschoren.
Zacht en warm: wol met kasjmier.

De blazer heeft geen voering die de luchtcirculatie 
beïnvloedt en geen stugge lagen die het comfort verminderen.
Getailleerd 2-knoopsmodel. Kleur: navy. Lengte in mt. 40: 59 cm. 
90% wol, 10% kasjmier. Handwas. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Carbery gebreide 
brickwork- 
blazer      
€ 169,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 331-113-63
38 M 331-114-63
40 L 331-115-63
42 XL 331-117-63
44 XXL 331-118-63
46 3XL 331-119-63

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

Ondanks de modieuze  
stoere look zacht en licht.

Plateaulaarzen van de Duitse schoenenspecialist Werner.  
Van plantaardig gelooid leer. Met lichte TPR-zool.

De in 1911 opgerichte familieonderneming Werner uit de 
schoenenstad Pirmasens behoort tot de weinige die nog op 
hoogwaardige wijze met de hand modieuze schoenen en 
laarzen maken, van de beste materialen en op duurzame, 
ecologische wijze.
Het leer wordt puur plantaardig gelooid en geverfd in 
Duitsland.

Door dit uitgebreide proces blijft het leer vrij van schade lijke 
stoffen, is het aangenaam voor de huid en soepeler dan chroomge-
looid leer. Luchtig opgeschuimd weegt de dikke light thermoplastic 
rubber (LTPR)-profielzool heel wat minder dan andere exemplaren. 
Bovendien is de zool duurzaam en robuust, isolerend tegen kou van 
de grond en schokdempend bij het lopen. Ritssluiting aan de 
binnenkant. Wijdte bij de kuiten door middel van trensje en 
rubberinzet aan te passen. Zachte, warme 
lodenvoering.

Hakhoogte: 5 cm. Schachthoogte: 42 cm. 
Kleur: zwart. Bovenwerk en binnenzool: 

leer. Voering: textiel. Loopzool: 
thermo plastic rubber (TPR).

•      Werner Plateaulaarzen      
€ 269,–

schoen-
maat nr.
36 330-965-63
37 330-966-63
38 330-967-63
39 330-968-63
40 331-040-63
41 331-042-63

Broek met voetbandjes 2.0:  
modieuze pasvorm, tijdloos 

pied-de-poulemotief  
en comfortabeler dan ooit.

De nieuwste update van RAPHAELA-BY-BRAX,  
broekenspecialist sinds 1888.

De broek met voetbandjes is vaker dan ooit te zien op de 
catwalks van de mode metro polen. 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 elasti-
sche 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.
Binnen been lengte in mt. 38: 83 cm. 
Kleur: donkerblauw/grijs. 57% 
katoen, 30% polyester, 10% 
viscose, 3% elastaan. 

•      RAPHAE-
LA-BY-BRAX broek 
met voetbandjes  
‘pied-de-pouleʼ     
€ 129,95

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

FC producenten-
maat maat nr.
18 36K 352-537-63
19 38K 352-538-63
20 40K 352-539-63
21 42K 352-540-63
22 44K 352-541-63
23 46K 352-543-63
36 36 352-544-63
38 38 352-545-63
40 40 352-546-63
42 42 352-547-63
44 44 352-548-63
46 46 352-549-63
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Ierse trui in  
de kleuren turf,  

bessen, loof en mos.
Prachtige jacquard, van zuivere,  

sterke scheerwol met de hand vervaardigd. 
Nu ook voor dames.

Rustige, gedekte kleuren, sterke, zuivere 
Shetland-wol en een mannelijk jacquard-
motief kenmerken deze in ambachtelijk 
handwerk vervaardigde trui. Een fraaie 
afwisseling tot de gebreide kledingstuk-
ken 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 herentrui in mt. 50: 
67 cm. Lengte damestrui in mt. 38/40: 
61 cm. 100% scheerwol. Handwas. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Trui ‘Ierse Herfst’,  
voor dames      
179,95 €

FC producenten-
maat maat nr.
36/38 S 353-590-63
38/40 M 353-591-63
40/42 L 353-592-63
42/44 XL 353-593-63
44/46 XXL 353-594-63

•      Trui ‘Ierse Herfst’,  
voor heren      
179,95 €

FC producenten-
maat maat nr.
48 S 281-147-63
50 M 280-768-63
52 L 280-776-63
54/56 XL 280-784-63
56/58 XXL 280-792-63
60 3XL 281-154-63

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

Comfortabele 
kasjmierjeans 
pagina 98.

Silver skinny-jeans 
Avery pagina 109.
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Heerlijk comfortabel,  
aangenaam warm  

en zelfs machinewasbaar.
De barefoot-laars met een zachte voering van lamsvacht.  

Van het Spaanse cultmerk Snipe®. Voor hem en haar.
Barefoot-schoenen zijn meestal voorbehouden aan de zomer en 

zijn vaak gemaakt van synthetische materialen om ze wasbaar te 
maken. Maar nu kunt u ook eindelijk in het koude seizoen genieten 
van het plezierige blotevoetengevoel: het soepele rundleer van deze 
enkelhoge laars is gevoerd met warme lamsvacht, ademt duidelijk 
beter en is beter geschikt voor dagelijks gebruik.
Vergeet tijdrovend onderhoud.

In tegenstelling tot de meeste leren barefoot-schoenen kunnen deze 
hygiënisch gewassen worden in de machine. Zo wordt vuil van de straat 
eenvoudig weggespoeld en zijn uw boots in een mum van tijd weer klaar 
voor gebruik. Met een frisse geur en zo soepel als altijd.
Helemaal aangepast om met blote voeten te dragen.

De rits opzij vergemakkelijkt de instap. De warme voering van 
lamsvacht is heerlijk zacht en laat uw voeten altijd vrij ademen. En de 

flexibele loopzool van natuurlijk 
rubber is zo dun dat hij nauwelijks 
voelbaar is – en toch betrouwbaar 
beschermt tegen oneffenheden.
Meer dan 25 jaar ervaring met 
wasbaar leer.

Snipe®-eigenaar Ernesto 
Segarra stamt van een van de 
oudste schoenendynastieën in 
Spanje. Hij studeerde ecologie en 
richtte zijn merk op in 1981. In 
de jaren negentig ontwik-
kelde hij de eerste 
wasbare leren schoen.
Bovenwerk: leer. 
Voering: lamsvacht. 
Binnenzool: textiel. 
Loopzool: rubber. Machinewasbaar 
(raadpleeg de instructies van de 
fabrikant). De kleur kan geleidelijk 
vervagen na herhaaldelijk wassen in 
de machine. Gemaakt in Portugal.

•      Snipe®  
barefoot-winterlaarzen, 
heren     € 169,95

schoen-
maat zwart donkerbruin
41 348-059-63 348-065-63
42 348-060-63 348-066-63
43 348-061-63 348-067-63
44 348-062-63 348-068-63
45 348-063-63 348-069-63
46 348-064-63 348-070-63

•      Snipe®  
barefoot-winterlaarzen, 
dames     € 174,95

schoen-
maat lichtbruin mosgroen
37 348-048-63 348-054-63
38 348-049-63 348-055-63
39 348-050-63 348-056-63
40 348-051-63 348-057-63
41 348-053-63 348-058-63

dames

heren

Exclusieve curly-lamsvacht. Perfecte pasvorm. Zorgvuldige verwerking.
Handgemaakt, van Otto Kessler, handschoenenproducent sinds 1923.

Al in de klassieke oudheid stond curly-lamsvacht bekend als 
het summum van luxe: nog lichter en zachter dan normale 
lamsvacht, en daarnaast robuuster en heerlijk warm. De fijne, 

gekrulde vacht van deze 
handschoenen is 

afkomstig van 
jonge Nieuw- 

Zeelandse dieren 
waarvan de 

krullen nog gesloten zijn. Hierdoor is de kwaliteit mooi plat en niet 
volumineus. En de nog zachte huid is bijzonder smal te verwer-
ken – perfect voor fijne handschoenen.
Nog traditioneel met de hand genaaid – elk paar is uniek.

Voor het vervaardigen van de traditionele handgestikte naden is 
naast naald en draad veel vaardigheid vereist: elk paar handschoe-
nen wordt gemaakt met ongeveer 1.800 steken in drie uur.
Elegant, smal model met 4 cm brede omslag. Echte lamsvacht. Stomerij.

•      Otto Kessler dameshandschoenen 
van curly-lamsvacht      
€ 149,95

hand-
schoen-
maat kastanje zwart
6,5 336-808-63 336-812-63
7 336-809-63 336-813-63
7,5 336-810-63 336-814-63
8 336-811-63 336-815-63

•      Otto Kessler herenhandschoenen 
van curly-lamsvacht      
€ 169,95

hand-
schoen-
maat kastanje zwart
  8,5 336-800-63 336-804-63
  9 336-801-63 336-805-63
  9,5 336-802-63 336-806-63
10 336-803-63 336-807-63
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Zeldzame luxe:  
modieus, boxy vest van  

fijne merinos-lamsvacht.
Vandaag een hoogwaardig trendy item, 

morgen een waardevolle,  
tijdloze favoriete allrounder. Van Arma.
Vesten behoren nog steeds tot de actuele 

hoogtepunten van de mode, maar een bijzonder 
luxueus exemplaar zoals dit vindt men niet op 
elke hoek van de straat: gemaakt van fijn 
merinos-lam met vacht in een trendy, zachte 
teddy-look. In ultramodern boxy model met 
aangeknipte mouwen, zakken op het voorpand, 
omgeslagen zoom en mouwen, grote knopen 
... En in een trendy greigetint die tijdloos 
mooi en zeer stijlvol is, en eindeloos 
gecombineerd kan worden.
Jonge, moderne stijl die elke outfit 
opwaardeert.

Thuis of op kantoor als warme aanvul-
ling op lichte shirts, buiten casual met dikke 
gebreide truien als vervanger van een 
jas of elegant bij een jurk ... 
Arma – al vele jaren een 
specialist voor hoogwaar-
dige creaties van leer, 
vooral jacks en 
mantels.

Zijn waarde-
volle ervaring en 
vaardigheid – van 
de perfecte snit tot 
de selectie van de 
beste materialen – komt 
tot uiting in dit exemplaar. 
Een echte favoriete basic 
die u gegarandeerd steeds 
weer uit uw kledingkast 
tevoorschijn haalt. Er 
worden alleen huiden uit 
Italië, Spanje en Turkije 
gebruikt, die bijproduc-
ten zijn van de 
levensmiddelenindus-
trie. De eigen productie-
faciliteiten en het 
hoofdkantoor in Turkije 
garanderen een hoge mate van 
transparantie tijdens het gehele 
productieproces.
Boxy, heuplang model. Lengte in 
mt. 36: 70 cm. Kleur: greige. 
Lamsvacht. Stomerij.

•      Arma  
vest van lamsvacht     
€ 999,–

FC 
maat nr.
34 353-023-63
36 353-024-63
38 353-025-63
40 353-026-63
42 353-027-63
44 353-028-63

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

NL_50_08.11_FC_F23_022-023.indd   1 14.11.22   14:57



D_50_26.10_FC_F23_022-023.indd   2 10.11.22   16:33

23Fashion Classics

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
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Elegante, zwarte feelgoodtuniek 
van zijdezacht Tencel™-satijn.  

Van Neu Nomads.
Superzacht, kleurecht, onderhoudsvriendelijk,  

veelzijdig en 100% duurzaam gemaakt.
Een modelabel van vrouwen voor vrouwen dat de 

huidige tijdgeest niet beter kan belichamen. Het ethische 
merk Neu Nomads, dat al lang in Amerika bestaat, is (nog) 
een vrijwel onbekende nieuwkomer in Europa. Duurzame 
luxe tegen betaalbare prijzen – de visie van de vrienden uit 
New York en New Delhi werd werkelijkheid. Hun jaren-
lange ontwerpervaring in het luxemerkensegment deed de 
rest.

Stijlvol en chic. Minimalistisch en 
modern. En van luxueus 

Tencel™-satijn – een 
tijdloze favoriet voor 
vele gelegenheden.

Een tuniek die u niet 
op elke hoek van de 
straat tegenkomt – met 
een elegante plastron-
voorkant, lange 
3-knoopsmanchetten 
en met stof bedekte 
knopen. Plus het 
favoriete natuurlijke 
materiaal van het 
label – gemaakt van 
cellulosevezels van 
botanische oors-
prong, van Lenzing™, 
Oostenrijk. Het 
materiaal is bijzon-
der zacht, soepel en 
ademend. Het lijkt op 

zijde, maar is veel minder 
gevoelig voor vuil, kleurecht 

en gemakke lijk te wassen.
Transparante productiemethoden, ethisch correct en 
alles in harmonie met de natuur.

Gemaakt in een familiebedrijf in New Delhi onder 
eerlijke omstandigheden, met gebruikmaking van de 
modernste technologie, zoals zonne-energie, waterzui-
veringsinstallaties, milieuvriendelijke verfprocessen, 
biologisch afbreekbare verpakkingen en gerecyclede 
etiketten.
Licht uitlopend model met kleine opstaande kraag en plastron-
voorpand met knoopjes. Lengte in mt. 36: 76 cm. 100% modal. 
Kleur: zwart. Machinewasbaar.

•      Neu Nomads plastrontuniek      
€ 189,95

FC producenten-
maat maat nr. 
36 S 348-017-63
38 M 348-018-63
40 L 348-019-63
42 XL 348-020-63
44 XXL 348-021-63

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

 
Skinny pasvorm en  
toch supercomfortabel:  

de elastische lederen legging 
van de Duitse  

leerspecialist Depeche.
Van luxe lamsnappa. Slechts 459 euro.

Sinds enkele seizoenen zijn leren leggings de 
basis van ontelbare trendy stijlen. Dankzij het 
stretchleer zitten ze extra aansluitend en toch 
comfortabel. Het fluweelzachte lamsnappa is 
elastisch en soepel en neemt steeds weer zijn 
oorspronkelijke vorm aan.
Gaat niet lubberen en uw knieën gaan er niet in 
staan.

Normaal gesproken vindt u een stretchleren 
legging van deze kwaliteit alleen bij de grote luxe 
merken, en zelden voor minder dan 700 euro. Het in 

1999 gestarte merk Depeche is onze tip voor hoogwaar-
dige 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 geitenvach-
ten met succes over op kleding.
Skinny model met elastische band. 
Binnenbeenlengte in mt. 38: 78 cm. 
Kleur: zwart. Lamsnappaleer. Speciale 
reiniging.

•      Depeche Stretchleren legging     
€ 459,–

FC
maat nr.
34 335-563-63
36 335-564-63
38 335-565-63
40 335-566-63
42 335-567-63
44 335-568-63

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

Completeert elke jas zonder capuchon.  
En beschermt betrouwbaar  

tegen weer en wind.
Van Loevenich, Duitse accessoire specialist sinds 1960.

Zelfs favoriete blazers, jassen of jacks hebben vaak een klein 
nadeel: als ze zonder capuchon zijn gemaakt, bieden ze onvoldoende 
bescherming tegen slecht 
weer.
Deze capuchonkraag 
houdt wind en regen 
tegen. En past onder elke 
jas.

Als de zon terugkeert, 
vouwt u hem gewoon weer 
op – zodat hij zelfs in een 
kleine tas past.
Weegt slechts 200 gram.

Ondanks het lage 
gewicht houdt de thermi-
sche voering uw hoofd 
heerlijk warm. Met 
trekkoord voor een optimale 
pasvorm en hoogsluitende 
ritssluiting.
Eén maat. Kleur: zwart. 100% 
polyester. Machinewasbaar.

•      Loevenich  
capuchonkraag      
Réf. 347-132-63      
€ 89,95
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De heerlijk warme wollen pullover  
die nooit kriebelt.

Het geheim: de beste merinoswol aan de buitenkant,  
pure katoen aan de binnenkant.

Deze trui is gebreid in het Stereo-System®: aan de buitenkant gemaakt van de 
beste, verwarmende merinoswol en aan de binnenkant van pure, huidvriendelijke 
katoen. Zo bent u omringd door comfortabele warmte, maar laat u alleen 
kriebelvrije katoen toe op uw huid. Andere voordelen van het prachtige geplate-
erde breiwerk.
Het verwarmt goed gedoseerd, is robuust, vormvast en pluisarm.

De pullover is niet te dik, zelfs niet onder een jas. Onder de ondiepe V-hals is 
geen andere kleding nodig, maar de pullover ziet er ook goed uit met een hemd 
of T-shirt.
Tijdloos. Klassiek. Veelzijdig. En aantrekkelijker dan 
de meeste basic truien.

Mooie details: contrasterende naden, randen en 
elleboogstukken. Ook de zoom is geraffi neerd: aan de 
achterkant aansluitend, uitgevoerd in elastisch boordpa-
troon. Aan de voorkant dubbel waardoor hij recht valt.
Klassieke comfortabele snit. Lengte in mt. 48: 66 cm. Kleur: 
zwart. 100% wol aan de buitenkant, 100% katoen aan de 
binnenkant. Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Stereo-System® pullover met V-hals     € 139,95

FC
maat nr.
48 336-110-63
50 336-111-63
52 336-112-63
54 336-113-63
56 336-114-63
58 336-115-63
60 336-116-63
62 336-117-63

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

Elastische gebreide  
inzetstukken maken deze 

handschoenen  
van fijn leer zo heerlijk  
soepel. Van Pearlwood.

Met touchscreenfunctie voor eenvoudige 
bediening van smartphone en tablet.

Veel leren handschoenen beperken uw vingers 
onnodig. Textielen handschoenen zijn weliswaar 
comfortabel, maar ogen vaak niet stijlvol genoeg. 
Deze handschoenen daarentegen combineren het 
beste van twee werelden:
Robuust Mongools geitenleer op de handrug. 
Op de handpalm Afrikaanse haarschaapsleer 
met touchscreenfunctie.

Zo kunt u uw smartphone of tablet gemakkelijk 
met al uw vingers bedienen. Het fijne gladde 
oppervlak van Afrikaanse haarschaapsleer zoorgt 
voor meer gevoel in de vingertoppen.
Elastische gebreide inzetstukken voor veel 
bewegingsvrijheid.

Bij de pols houdt de zachte, elastische gebreide 
boord wind, regen, vuil en kou buiten. Binnenin 
houdt een zachte fleece voering uw handen warm.
Bovenkant van leer. Voering: 100% polyester. Gebreide 
inzetstukken: 70% polyester, 30% wol. Speciale 
reiniging. Bevat niet uit textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong (leren beleg). Kleur: bruin/beige. 
Van Pearlwood, al meer dan 25 jaar specialist in leren 
handschoenen.

•      Pearlwood smart-casual handschoenen     
€ 59,95

hand-
schoen- producenten-
maat maat nr.
8,5 S 346-979-63
9 M 346-980-63
9,5 L 346-982-63
10 XL 346-983-63
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Actueel tartandesign.  
Zelfs voor edele colberts fijn genoeg.

Gedekte kleuren. Edele stof. Hoogwaardige details.
Diep donker, al naargelang de 

lichtinval bijna zwart ogend marine-
blauw en vol dennengroen behoren tot 
de trendkleuren. En: ze maken dit 
tartan overhemd ongewoon terughou-
dend. Dankzij de gele, er overheen 
geleg-de ruiten oogt het niettemin 
decent fris. Het geeft u de mogelijk-
heid tot ontelbare geslaagde combina-
ties van business t/m vrije tijd. Past 
perfect past bij de moderne British 
Style en Landlord-look, en bij alle 
belangrijke herfstkleuren.
Verwarmend maar niet te rustiek: 
fijn flanel van zuiver katoen.

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. Machine-
wasbaar. Van 
Ingram.

•      Ingram 
tartan 
overhemd      
€ 99,95

boord-
wijdte
in cm nr.
38 303-878-63
39 303-879-63
40 303-880-63
41 303-881-63
42 303-882-63
43 303-883-63
44 303-884-63
45 303-885-63
46 303-886-63

Klassieke broek van fijne corduroy –  
nu met onzichtbaar warmtecomfort.

Bonding in plaats van voering:  
wegglijden of krimpen is niet mogelijk.

Thermobroeken zijn perfecte kledingstukken voor koude dagen. 
Maar meestal zien ze er te lomp en sportief uit en zijn ze stevig 
gevoerd, lijvig en alles behalve chic. Deze broek van fijne corduroy 
bestaat daarentegen uit maar één laag stof, maar verwarmt net zo goed 
en heeft ook een fraaie klassieke snit.
Het geheim: holle-vezel-technologie – afgekeken van de vacht van 
ijsberen.

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 lichaamseigen warmte wordt geïsoleerd. 
Eventueel vocht wordt naar de buitenkant van het stofoppervlak 
getransporteerd, waar het snel verdampt. En 
aldus zorgt de broek altijd voor een aangenaam 
droog klimaat. Bij ijzige koude, lichamelijke 
inspanning en in te warme ruimtes.
Inclusief bewegingsvrijheid.

Dankzij de stretchstof en de elastische band 
geeft de broek lekker mee en knelt hij nergens 
af. Een lichte gommering aan de binnenkant 
van de band voorkomt dat uw overhemd uit uw 
broek glijdt. 2 steekzakken, 2 achterzakken met 
knoop sluiting.
Flat-front-vorm met rechte pijpen. Binnenbeen-
lengte in mt. 50: 84 cm, voetwijdte: 42 cm. Kleur: 
tabak. 98% katoen, 2% elastaan. Thermolite®-bon-
ding van 100% polyester. Machinewasbaar.

•      Thermolite®-corduroybroek      
€ 119,95

FC
maat nr.
  25 308-252-63
  26 308-253-63
  27 308-254-63
  28 308-255-63
  29 308-256-63
  30 308-257-63
  48 308-258-63
  50 308-259-63
  52 308-260-63
  54 308-261-63
  56 308-262-63
  58 308-263-63
  60 308-264-63
  98 308-265-63
102 308-266-63
106 308-267-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Insidertip uit Italië: de veelzijdige  
geweven buideltas van gewaxt biokatoen.

Gemaakt volgens oud, traditioneel handwerk –  
elke tas is uniek. Van Alienina.

Al wijdverbreid in Italië, maar hier is het nog een gelukstreffer. Het 
kleine nichemerk Alienina werd opgericht in 2008 en wordt beschouwd 
als een waardevolle tip voor unieke geweven tassen. Er wordt gepro-
duceerd in de Italiaanse regio Umbrië, puur met de hand en alleen in 
kleine hoeveelheden op bestelling. Volgens traditionele technieken.
Tijdloos clean design. Duurzaam, chemicaliënvrij materiaal.

Voor het weefsel van deze tas wordt uitsluitend biokatoen gebruikt, 
ecologisch gewaxt zodat hij ook bij regen beschermd is. Een deel van 
het materiaal komt van katoenen lontresten uit de olielampenproductie.
Een tijdloos favoriet accessoire dat met vele looks kan worden 
gecombineerd.

Geweven tassen zijn al enige tijd populair in de modewereld. Deze 
tas is geen massaproduct, maar een liefdevol vervaardigd uniek stuk. 
Het grove weefsel voelt zacht aan en maakt van de tas een comfortabel 
accessoire voor bijna alle gelegenheden. Een ritssluiting sluit het ruime 
interieur veilig af, dat genoeg ruimte biedt voor vele kleine gebruiks-
voorwerpen die u in het dagelijks leven nodig heeft.
Afmeting (b x h): 33 x 28 cm. Lengte handvat: 63 cm. Kleur: zwart. Weefsel 

en voering van katoen. Gemaakt in 
Italië.

•      Alienina geweven 
buideltas      
nr. 352-437-63     
€ 209,–
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De elegante retrostijl  
van de jaren 40 en 50 –  

van de specialist Samantha Sung.
Lichte wollen mousseline met altijd mooi bloemendessin.

Jurken met de elegante uitstraling van de jaren 40 en 50 zijn de 
specialiteit van de Zuid-Koreaanse Samantha Sung. Deze aan de 
prestigieuze Parsons School of Art and Design afgestudeerde designer 
was creatief directeur van meerdere beroemde merken, voordat ze in 
2006 in New York haar eigen, inmiddels veelbesproken merk lanceerde. 
Haar collecties zijn gelimiteerd tot een beperkt aantal stoffen en 
modellen, die daardoor echter heel bijzonder zijn.
Het geheim van de soepele kwaliteit? De unieke mousselinestof.

De ragfijne, exclusieve stof is losjes en fijndradig geweven. 
Daardoor valt de zwierige rok bijzonder mooi. Het bloemen dessin is 
zowel tijdloos als modieus. De mooie tailleceintuur is uitgevoerd in 
hetzelfde dessin, net als de meegeleverde sjaal. De sjaal kan op 
verschillende manieren gestrikt worden, zowel klassiek om de hals als 
heel modieus als haarband. De jurk is verwerkt in overhemdstijl met 
reverskraag en doorlopende knoop sluiting. Het bovenste deel en de rok 
zijn ondoorzichtig dubbel verwerkt. Driekwartmouwen met knoop.
Aan de bovenkant aansluitend met 
coupenaden, vanaf de heupen 
ruimvallend. Lengte in mt. 38: 
115 cm. Kleur: ecru-, bruin-, 
blauwtinten. 100% katoen. Stomerij.

•      Samantha Sung  
winterbloesem jurk     
€ 899,-

High-class-design en -kwaliteit –  
voor een heel betaalbare prijs.

De luxe sneaker van Alexander Smith.
Voor zulke bijzondere, trendy 

sneakers betaalt u bij de bekende 
chique merken gemakkelijk het 
dubbele. Deze exemplaren zijn net 

zo stijlvol – en zijn waarschijnlijk 
zelfs afkomstig uit dezelfde Italiaanse 

fabriek. Hoewel de naam nogal Engels 
aandoet, is het jonge schoenenmerk toch 

echt Italiaans.
Het smalle model en het hakeffect van de 

onzichtbaar aan de 
binnenkant verwerkte 

slee-inzet van 5 cm geven de 
sneakers een elegant accent. De 

schacht zit perfect om uw voet en knelt 
nergens. De met leer verstevigde hiel zorgt 
voor goede steun. 6-gatsvetersluiting.
Kleur: zwart. Bovenwerk: leer/textiel. Binnenzool 
en voering: leer. Loopzool: rubber.

•      Alexander Smith 
sneakers      
€ 219,–

FC producenten-
maat maat nr. 
36   4 353-420-63
38   6 353-421-63
40   8 353-422-63
42 10 353-423-63
44 12 353-424-63
46 14 353-742-63

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

schoen-
maat nr.
36 352-913-63
37 352-914-63
38 352-915-63
39 352-916-63
40 352-917-63
41 352-918-63

Topkwaliteit 
van Oroblù, 

Italië.  
Slechts € 17,95.

Ondoorzichtige panty’s in 
prima te combineren kleuren 

– en in het zwart.
Deze panty voegt zich 

fluweelzacht en zonder te 
ribbelen naar uw lichaam, als een 

tweede huid. Het zijdeachtige 
oppervlak glanst fraai en is uitzonderlijk 

glad – niet te vergelijken met het doffe 
materiaal, waarlangs een rok zo graag 

opkruipt en waarin de nagels gemakkelijk 
blijven haken.
Door 10% elastaan is de panty bijzonder 
elastisch en zit perfect.

Ongeacht hoe ver de panty wordt uitgerekt, 
blijft de kleur overal gelijkmatig en vertoont zij 
geen lelijke ‘wolken’. Voor een ondoorzichtige 
panty van een derge lijke kwaliteit betaalt u 
anders gemakkelijk € 30,– of meer. Met 
onzichtbare sandalettehiel, daardoor ook 
uitstekend geschikt voor open schoenen.
50 denier. 90% polyamide, 10% elastaan. Handwas.

•      Oroblù Colour-Tights      
€ 17,95

FC producenten-
maat maat antraciet
36-40 S/M 351-019-63
42-46 L/XL 351-060-63

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

FC producenten-
maat maat zwart navy
36-40 S/M 351-063-63 351-061-63
42-46 L/XL 351-064-63 351-062-63
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De pyjama met 
twee goede kanten.

Temperatuurregulerende  
scheerwolmix aan de  

buitenkant en  
vochtabsorberend modal  

aan de binnenkant.
Deze doubleface-pyjama 

combineert het beste van twee 
materialen: aan de buitenkant 

zorgt een fijne, ademende 
mix van scheerwol en 
polyamide voor een 
aangenaam temperatuur-
regulerend effect. Het 
materiaal neemt geen 
geur aan, is ongevoe-

lig voor vuil en 
kreukels, en het is 
vorm- en scheur-
vast. Aan de 
binnenkant voert 
zacht modal vocht 
weg van uw huid 

en transporteert het 
snel naar buiten.

U geniet altijd van een 
heerlijk wellnessklimaat.

Poloshirt met lange 
mouwen en een opgestikte 
borstzak. Broek met 
comfortabele elastische 
band. Van Jado, een 
kleine nachtkleding-
specialist uit Duits-
land.
Comfortabel casual 
model. Kleur: 
lichtgrijs. 42% 
modal, 35% scheer-
wol, 23% 
polyamide. 
Machinewasbaar. 
Exclusief bij 
Fashion 
Classics.

FC
maat nr.
48 348-257-63
50 348-258-63
52 348-259-63
54 348-270-63
56 348-271-63
58 348-272-63

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

•      Doubleface- 
pyjama     
€ 159,95

De H01 slip van HOM,  
de bedenker van  

de horizontale gulp.
Al meer dan 25 jaar de absolute bestseller  

van de Franse specialist in ondermode voor heren.
In 1997 bracht HOM de eerste slip met horizontale 

gulp op de markt. Destijds een kleine revolutie – en zelfs 
vandaag de dag zijn deze slips nog heel moeilijk te 
vinden. De horizontale opening is bijna onzichtbaar 
verwerkt – en praktisch voor zowel links- als rechtshan-
digen.
De soepele stof wordt geproduceerd in een gerenom-
meerde fabriek in Voralberg/Oostenrijk.

De ademende cellulosevezel modal, 
die wordt gewonnen uit beukenhout, 
heeft een uniek glad, aangenaam zacht 
oppervlak. Kalk en wasmiddelresten 
kunnen zich er niet op afzetten. 
Daardoor blijft de stof in tegenstelling 
tot andere natuurlijke vezels ook na 
talloze wasbeurten net zo zacht en mooi als 
op de dag van aanschaf.
De pasvorm blijft goed en de slip 
blijft lang mooi in model.

Door het hoge aandeel elastaan is 
de slip heel comfortabel. Hij voelt als 
een tweede huid en geeft bij elke 
beweging goed mee zonder te knellen. Hij 
is rondom verwerkt zonder storende 
zijnaden. Zachte, elastische beenlijn.
65% katoen, 22% modal, 13% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      HOM H01 slip       
€ 34,95

FC producenten-
maat maat zwart wit
44/46 S 317-731-63 317-751-63
48/50 M 317-732-63 317-752-63
52/54 L 317-733-63 317-753-63
56/58 XL 317-734-63 317-754-63

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

FC producenten-
maat maat grijs navy
44/46 S 331-584-63 331-589-63
48/50 M 331-585-63 331-590-63
52/54 L 331-586-63 331-591-63
56/58 XL 331-588-63 331-592-63
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Gemakkelijk bestellen:
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Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur

Unieke kwaliteit:  
pantoffels van  

heerlijk warme,  
aangenaam temperatuur-

regulerende 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 tempera-
tuur- 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 hoogwaar-
dige 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.
36 335-956-63
37 335-957-63
38 335-958-63
39 335-959-63
40 335-960-63
41 335-961-63
42 335-962-63
43 335-963-63
44 335-964-63
45 335-965-63
46 335-966-63

Stijlvoller,  
absorberender  

(en veel hygiënischer).
Eindelijk een donkere badjas  
die met de kookwas meekan  

en zijn kleuren behoudt.
Bij wassen op een normale tempera-

tuur worden badjassen weliswaar 
schoon, maar zelden echt voor 
100%: alleen kookwas doodt 
praktisch alle bacteriën. Daarom 
zijn badjassen over het 
algemeen wit – andere kleuren 
zouden op 95 °C snel 
verbleken.
Perfecte hygiëne voor 
zwembad, sauna of spa.

Het Duitse traditionele 
bedrijf Carl Ross heeft een 
badjas ontwikkeld die ook 
na ontelbare wasbeurten in 
de kookwas zijn donkere 
kleur behoudt. Het geheim 
van zijn succes: bij het 
procedé van het kuipver-
ven dringt de kleur zó 
diep in het binnenste 
van de vezel door, dat 
de stof op lange 
termijn donker blijft.
Veel absorberender 
door 25% hogere 
dichtheid van lussen.

Terwijl gewoon 
frotté met 48 lussen per 
cm² genoegen neemt, 
droogt uw nieuwe badjas u 
met 60 zachte, absorberende 
lussen – ideaal na bad, douche of 
sauna. Langstapelig, gekamd 
katoen maakt het middelzware 
weefsel (380 g/m²) onvergelijk-
baar donzig. Met sjaalkraag, 
riem en twee opgezette zakken.
Comfortabel, recht model. Lengte 
in mt. 50: 130 cm. Kleur: zwart. 
100% katoen. Machinewasbaar.

•      Carl Ross  
kookvaste badjas      
€ 129,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 S 301-080-63
50 M 301-081-63
52 L 301-082-63
54 XL 301-083-63
56 XXL 301-084-63
58 3XL 301-085-63
60 4XL 301-086-63
62 5XL 301-087-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Een sterk staaltje breikunst:  
heerlijk zacht, comfortabel elastisch  

en ronduit modern.
Van extra fijne merinoswol: een trui in zeldzame ‘basket stitch’.  

Van Junghans 1954.
Door het plastische ruitmotief doen deze heerlijk zachte truien een 

beetje denken aan de structuur van een gevlochten mand. Toch maakt de 
zeldzame ‘basket stitch’ ze niet alleen optisch interessanter, maar ook 
elastischer (en dus comfortabeler) dan glad gebreide truien.
Van extra fijne merinoswol – licht, zacht en behaaglijk warm.

De verbazingwekkend robuuste vezels die weinig pilling vertonen 
zijn zo fijn, dat ze vaak met kasjmier worden vergeleken en ook graag 
‘Cashwool’ worden genoemd. De gelijkmatige merinos-steken zijn zacht 
verwarmend en liggen daarbij niet te overtreffen zacht en gewichtloos op 
uw huid.
Geen storende naden, want de trui is ‘fully fashioned’ uit één stuk 

gemaakt.
De goede pasvorm is luxueus ingebreid – en 

blijft intact, zelfs na meerdere wasbeurten. Een 
comfort-voordeel dat een trui van gebreide stof 
niet kan evenaren. Prettige ribboord langs de 
hals, aan de mouwen en onderlangs.
Casual hoekig model. Lengte in mt. 38: 54 cm. 
Kleur: ecru. 100% wol. Handwas. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Junghans 1954 basket-trui     € 139,95

FC
maat nr.
36 353-103-63
38 353-104-63
40 353-105-63
42 353-106-63
44 353-107-63
46 353-108-63

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

Trenditem en essential:  
de broek met wijde pijpen.  

Hier in een unieke, heerlijk warme en 
onderhoudsvriendelijke scheerwolmix.

Perfect te combineren voor veel verschillende stijlen.
Broeken met wijde pijpen of Marlene-broeken zijn een klassieker in 

de damesmode en onmisbaar in de kledingkast. Sinds enkele seizoenen 
is het populaire broekmodel echter ook weer in de mode. Gewoonlijk 
alleen geschikt voor warmere dagen in mixen met linnen, katoen of 
viscose, maar hier is de perfecte versie voor kouder weer.
Warme wolmix met 68% scheerwol: zacht verwarmend, 
wasbaar en kreukarm.

Het komt zelden voor dat in een mix zo’n hoog aandeel 
hoogwaardige, warme scheerwol wordt gebruikt. Polyester en 
elastaan maken de broek zo ongecompliceerd en comforta-
bel elastisch, dat hij elke beweging volgt en vrijwel 
kreukvrij blijft – ook ideaal als u lang in de auto, de trein 
of het vliegtuig moet zitten. Bovendien kan de broek 
zonder problemen in de wasmachine worden gewassen.
De hoge taille en de geaccentueerde persplooi zorgen 
voor een vloeiend silhouet.

Een broek die verbazingwekkend veelzijdig te 
combineren is en altijd comfortabel zit: klassiek voor 
naar kantoor met een chique blouse en pumps, met een 
wollen trui en laarsjes in uw vrije tijd of heel modern met 
sneakers en een oversized blazer. En de subtiele, gemêleerde 

grijstint past bij alle kleuren. Knoopsluiting, 
riemlussen, twee Franse zakken.
Hoge taille, wijde pijpen met persplooien. 
Binnenbeenlengte in mt. 36: 86 cm. Voetwijdte: 
53 cm. Kleur: grijs gemêleerd. 68% scheerwol, 30% 
polyester, 2% elastaan. Machinewasbaar.

•      Scheerwollen broek met wijde pijpen     
€ 149,95

FC
maat nr. 
36 353-012-63
38 353-013-63
40 353-014-63
42 353-015-63
44 353-016-63
46 353-017-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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De modieuze jacquard tote bag van de specialist  
voor geweven accessoires – trendlabel Anokhi, München.

Vertaald uit het Hindi betekent Anokhi ‘uniek’ en dat 
zijn de collecties van het in 2012 opgerichte trendla-
bel uit München ook: een geslaagde mix van 
Europees design met een voorliefde voor 
boho-stijl en internationaal vakmanschap. Alle 
patronen zijn in eigen huis ontworpen en 
alleen bij Anokhi te vinden.
Stijlvol bouclé-achtig ruitpatroon in 
een subtiele, crèmekleurige melange.

Veel van de momenteel populaire 
tote bags van geweven stof 
kosten in deze kwaliteit 
ongeveer € 200,–. En bij 
bekende designermerken 
zelfs vele malen meer. In 
de stad, op het strand of 
als extravagante zakentas 
(genoeg ruimte voor een 
laptop) is deze tas van 

volumineuze en toch lichte jacquard in katoenmix 
altijd een trendy metgezel. Hij past bij elke outfit 

en vele kleuren. Binnenin biedt hij veel 
opbergruimte en houdt hij alles binnen 

handbereik zonder lang te moeten zoeken. 
Eén vak met rits en twee open zijvakken. 
Zwarte katoenen voering. Met de voor 
het merk typische olifantenhanger, 
versierd met kleine belletjes.
Afmetingen (h x b x d) ca. 30 x 42 x 18 cm. 

Kleur: beige/wit gemêleerd. 
50% katoen, 50% polyester. 
Voering van 100% katoen.

•      Anokhi jacquard  
tote bag met 
ruitpatroon      
nr. 353-047-63     
€ 119,95

Stijlvol, chic, elegant,  
trendy en tijdloos:  

klassieke suèdeleren 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 vrijetijds-looks met rok, jeans, 
leren legging, ... van sportief-casual tot casual-elegant.
Zacht geitensuèdeleer. Elegant smal model. Comforta-
bele blokhak.

Bijzonder aangenaam en uniek bij deze laarsjes is de 
zachte schacht van fijn, ongevoerd geitensuèdeleer. Deze 
zit zo aangenaam om uw been als een handschoen 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 schoenenmerk 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. Alle modellen 
zijn uniek en krijgen door een uniek, 

bijzonder procedé als stonewash, waxen en borstelen hun 
bijzondere look en kleur. Ritssluiting opzij. Met leer 
beklede hak in houtlook. Afgeronde neus.
Schachthoogte: 15 cm. Hakhoogte: 5 cm. Kleur: lichtbeige. 
Bovenwerk: geitensuèdeleer. 
Voering en binnenzool: leer. 
Loopzool: rubber en leer.

•      Ducanero® western-
laarsjes      
€ 209,–

schoen-
maat nr. 
36 346-546-63
37 346-547-63
38 346-548-63
39 346-549-63
40 346-560-63
41 346-561-63
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  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

Licht, luxueus en toch functioneel:  
de winterjas van Schneiders, Salzburg.

Gemaakt van Italiaanse scheerwol –  
warm dankzij dons, weerbestendig dankzij Storm System®.

U zult lang – waarschijnlijk tever
geefs – zoeken naar een lichtere winterjas. 
Het geheim van het succes is het Storm 
System® van de Italiaanse fijnweverij 
Loro Piana: de onzichtbare en niet 
voelbare afwerking geeft de fijne 
scheerwolzijden stof een beschermend 
membraan dat bestand is tegen regen, 
wind en vlekken – zonder enige synthe
tische vezels.
De flinterdunne donsvulling zorgt voor 
behaaglijke warmte en maakt toch 
nooit dik.

Tenslotte is de verhouding tussen 
gewicht en isolatievermogen bij geen 
enkele kunstmatige thermische voering zo 
goed als bij de klassieker uit de natuur.
Het traditionele merk Schneiders staat 
al meer dan 70 jaar voor eersteklas 
jassen en mantels.

Het familiebedrijf uit Salzburg 
vertrouwt op beproefd vakmanschap en 
duurzaamheid, resistente materialen en 
tijdloos, modern design. De ribgebreide 

kraag ligt zacht rond uw hals en verwarmt 
als een sjaal. En met de capuchon 
verborgen in de kraag, bent u zelfs 
uitgerust voor zwaardere regenbuien.
Comfortabel, colbert bedekkend model. 
Lengte in mt. 50: 78 cm. Kleur: antraciet. 
Bovenmateriaal: 95% scheerwol, 5% zijde. 
Voering van 100% polyamide. Bevat niet uit 
textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (donsvulling). Stomerij.

•      Storm-System® jas  
van Schneider      
€ 899,–

FC
maat nr.
48 35168163
50 35168263
52 35168363
54 35168563
56 35168663
58 35168763
60 35168863

Samengesteld  
door een beroemde  

parfumeur.  
Exclusief, maar heel 

betaalbaar.
Herengeur ‘Notte’  

van Acqua di Portofino:  
een hit in Italië, maar in ons land  

nog moeilijk te vinden.
Portofino, het bijzondere vissersdorp 

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

De uitgebalanceerde compositie met 
zeewaterachtige invloeden roept de sfeer 
van een avond aan de Italiaanse Rivièra 
op: het frisse hoofdaccent wekt de 
interesse met een combinatie van limoen, 
bergamot, roze peper en ananas. Het 
bloemrijke draagaccent verleidt door een 
potpourri van klaproos, jasmijn en 
damastroos. Het warmkruidige basis
accent ten slotte bevat sandelhout, 
patchouli, kasjmierhout, amber en muskus.
Inhoud 100 ml.

•      Acqua di Portofino ‘Notte’  
herengeur,  
Eau de Toilette Intense      
nr. 32850663     € 87,–
(Literprijs: 870,– €)

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

Ingredients: Alcohol denat., Parfum (Fragrance), 
Aqua (Water), Citronellol, Limonene, Linalool, 
BHT, Coumarin, Citral, Eugenol.
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FC
maat navy lichtblauw
46/48 34626763 33653663
48/50 34626863 33653763
50/52 34626963 33653863
52/54 34627163 33653963
54/56 34627263 33654063

FC
maat navy lichtblauw
46/48 34627863 33650163
48/50 34627963 33650263
50/52 34628063 33650363
52/54 34628163 33650463
54/56 34628263 33650563

•      Junghans 1954 kasjmier coltrui, 
voor heren      € 269,–

•      Junghans 1954 kasjmier V-hals 
pullover, voor heren     € 269,–

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

Tijdloze V-pullover en coltrui in klassiek stijlvolle kleuren. Van Junghans 1954.
2draads kasjmier (twoply) is op zich al heel 

bijzonder. Nog zeldzamer is 3draads verspon
nen 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 (1516 micron 
‘dik’) en tot 3840 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.

FC
maat antraciet taupe
46/48 33650663 33653163
48/50 33650763 33653263
50/52 33650863 33653363
52/54 33650963 33653463
54/56 33653063 33653563

FC
maat antraciet taupe
46/48 33654163 33654663
48/50 33654263 33654763
50/52 33654363 33654863
52/54 33654463 33654963
54/56 33654563 33655063
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Batik die niet schreeuwerig  
en kleurrijk is: elegante batikblouse 

van zijdezacht Tencel™-satijn.
Subtiele kleurencombinatie. Soepel en zacht. Kleurecht en 

gemakkelijk in onderhoud. Van Neu Nomads.
Deze versie van het momenteel weer bijzonder modieuze 

klassieke dessin met hippieflair is verrassend chic en elegant, 
zelfs geschikt voor naar kantoor. Dit is deels te danken aan de 
subtiele donkere kleurencombinatie van bruin en navy, en deels 
aan het fijne materiaal modal – gemaakt van cellulosevezels van 
plantaardige oorsprong, van Lenzing™, uit Oostenrijk. Het is 
bijzonder zacht, soepel en ademend. Het glinstert als zijde, maar 
is veel minder gevoelig. Bovendien behoudt het materiaal 
blijvend zijn kleurenpracht en kan het zonder problemen worden 
gewassen.
Flatteus model, opvallende kraag.

De lichte A-lijn van de blouse omspeelt flatteus het figuur, de 
elegant ingenomen kraag en de manchetten met knoop geven het 
casual model precies de juiste elegante uitstraling.
Iets uitlopend model in A-lijn. 
Lengte in mt. 36: 60 cm. 
100% modal. Kleur: choco/
navy. Machinewasbaar.

•      Neu Nomads chique 
batikblouse     
€ 189,95

FC producenten-
maat maat nr. 
36 S 352-502-63
38 M 352-503-63
40 L 352-504-63
42 XL 352-505-63
44 XXL 352-506-63

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

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

Modefavoriet van de supersterren:  
de ongecompliceerde,  

elegante slip skirt.
Eerlijk en duurzaam gemaakt in Duitsland. Van Sassenbach.

Er zijn veel varianten, maar alle slip skirts hebben één ding 
gemeen: ze zijn comfortabel en ongecompliceerd, en zien er heel 
elegant uit. Momenteel zijn ze weer up-to-date en in alle 
modehoofdsteden te zien.
Eenvoudige basics van hoogwaardige, Italiaanse hightech- 
jersey behoren tot de basis van het Duitse merk Sassenbach.

Dit ‘cleane’, casual exemplaar komt onmiskenbaar uit het 
atelier van de Starnberger ontwerpster Michaela Sassenbach. Zij 
ontwerpt modellen die er verrassend eenvoudig uitzien, met open 
randen – en concentreert zich bijna uitsluitend op één enkel 
materiaal. Al haar ontwerpen hebben een perfecte balans tussen 
functionaliteit en elegantie.
Geschikt voor elke gelegenheid.

De rok past goed bij sportieve en elegante outfits – van zomer 
tot winter. Door het aansluitende model en het zachte materiaal 
met hoog aandeel elastaan beweegt hij 
perfect mee en heeft hij een licht 
modellerend effect. Hij kreukt niet en is 
niet gevoelig voor pilling, is ademend en 
kan zonder problemen in de wasmachine.
Aansluitend model. Lengte in mt. 36: 69 cm. 
Kleur: zwart. 73% polyamide, 27% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Sassenbach  
slip skirt      
€ 259,–

FC 
maat nr. 
34 342-834-63
36 342-835-63
38 342-836-63
40 342-837-63
42 342-838-63
44 342-839-63
46 342-841-63
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Bijzondere vondst: de stijlvolle travelcoat, 
die perfecte bescherming  

tegen de regen biedt.
Waterdicht, winddicht, ademend en licht warmend.

Recht model, basic design, stijlvol zwart, luxe gesatineerd oppervlak. 
Deze sportieve coat lijkt meer op een elegante Italiaanse, luxe klassieke 
mantel dan op een praktische regenjas. Aan niets is te zien dat hij bijzonder 
functioneel is.
Twaalf maanden per jaar te dragen.

Door het ademende, vuilwerende en waterdicht gecoate materiaal, de 
gesealde naden en de door een drukknoopsluiting beschermde ritssluiting 
doorstaat de travelcoat met gemak ook een langere regenperiode. De warme 
wattering maakt de jas geschikt om het hele jaar te dragen. Hij heeft ook 
precies de juiste lengte (in mt. 36: 98 cm) voor de fietstocht naar kantoor en 
ook lang zitten laat het weefsel amper kreuken.
Van HappyRainyDays, uit Amsterdam.

Het merk is in 2008 gestart door twee Nederlandse vrouwen die 
gefrustreerd waren over het feit dat er nergens stijlvolle regenkleding te 
koop was. Inmiddels is HappyRainyDays in vele landen te vinden en is het 
niet alleen populair bij fietsers. Split 
middenachter. Twee steekzakken met 
ritssluiting.
Reguliere pasvorm. Lengte in mt. 36: 
98 cm. Kleur: zwart. Bovenmateriaal: 
70% polyester, 30% nylon. Voering: 
100% polyester. Machinewasbaar.

•      HappyRainyDays Travelcoat     
€ 179,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 334-921-63
36 S 334-922-63
38 M 334-923-63
40 L 334-924-63
42 XL 334-925-63
44 XXL 334-926-63
46 3XL 334-927-63

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

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 hoogwaardige, 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. Bovenwerk: nylon en 
suèdeleer. Leer/textiel. Voering: textiel. Uitneembare, antibacte-

riële binnenzool van microvezel. Loopzool: EVA. Gemaakt in 
Italië.

•      Pànchic comfort-
laarzen      
€ 199,95

schoen-
maat beige zwart
36 347-273-63 347-311-63
37 347-274-63 347-312-63
38 347-275-63 347-313-63
39 347-276-63 347-314-63
40 347-277-63 347-315-63
41 347-279-63 347-316-63
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schoen-
maat nr.
36/37 336-556-63
38/39 336-557-63
40/41 336-558-63
42/43 336-559-63
44/45 336-560-63

Vijf keer warmer dan schapenwol:  
thermo-inlegzolen van exclusieve alpacawol.

Met de hand gemaakt in Oostenrijk. Van ALPAKA Agnes Winzig/Salzburg.
Alpacawol is niet alleen heerlijk warm – het chique garen 

heeft ook nog eens een natuurlijk temperatuurregulerend, 
vochtregulerend en geurremmend vermogen. Hierdoor zorgen 

de thermo- inlegzolen het gehele jaar door voor een aangenaam 
droog klimaat in de schoenen.
Met zacht verend loopcomfort.

Het fijne alpacahaar is vervilt met wat schapen-
wol, waardoor het wat steviger is. Een laag natuurla-
tex voorkomt dat de inlegzool wegglijdt in de schoen.

De inlegzolen zijn perfect op maat te knippen. Kleur: 
naturel. 70% alpaca, 30% scheerwol. Niet wassen, 
alleen luchten.

•      Thermo- 
inlegzolen van 
alpacawol     
€ 19,95

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-tussenzool. 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 – hier-
door 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 schoen-
techniek – maar wel 
voor een eerlijke 
prijs.

7-gatsveterslui-
ting. Bovenwerk 
en binnenzool: 
leer. Voering: 
textiel. 
EVA-tussen-
zool. Rubber- 
loopzool. 
Gemaakt in 
Italië.

schoen-  donker-
maat bruin blauw zwart
41 330-364-63 346-131-63 350-957-63
42 330-365-63 346-132-63 350-958-63
43 330-366-63 346-133-63 350-960-63
44 330-367-63 346-134-63 350-961-63
45 330-368-63 346-135-63 350-962-63
46 330-369-63 346-136-63 350-963-63

•      Zamberlan® wandelschoenen voor heren     
€ 249,–

schoen- donker-
maat blauw bruin zwart
37 330-370-63 346-137-63 350-951-63
38 330-371-63 346-138-63 350-952-63
39 330-372-63 346-139-63 350-953-63
40 330-373-63 346-140-63 350-954-63
41 330-374-63 346-141-63 350-955-63
42 330-375-63 346-142-63 350-956-63

•      Zamberlan® wandelschoenen voor dames     
€ 249,–

dames
heren

36
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Dankzij softshell slank,  
licht en toch behaaglijk warm.  

En u ziet er ook nog eens heel goed uit.
Voor slechts € 69,95. Van CMP.

Het hightech-materiaal softshell is 
licht, zacht, behaaglijk warm en comforta-
bel elastisch. Polyester, een 
fijne fleecevoering en een 
hightech-membraan worden tot 
één enkele laag verwerkt. Zo 
ontstaat de uitermate fijne stof, 
die de slanke snit van de broek 
mogelijk maakt.
Winddicht. Waterafstotend. 
Ook luchtdoorlatend en met 
veel bewegings vrijheid.

Veel outdoorbroeken 
bieden minder en kosten 
aanzienlijk meer. De soft shell-
broek is perfect om in te 
wandelen, golfen, biken... Hij 
is zwart en stijlvol en ziet er 
niet uit als een typische 
outdoor-broek. Coupenaden en 
een dwars verwerkte deelnaad 
op de knieën zorgen voor een 
perfecte pasvorm bij gebogen 
benen. De speciale membraan 
zorgt ervoor dat de winddicht-
heid 100% is. Transpiratievocht 
wordt daarentegen onmiddellijk 
afgevoerd: het binnen klimaat is 
altijd droog, fris en warm. Het 

elastische materiaal volgt elke beweging. 
Kreukarm en licht.

De damesbroek heeft een 
elastische band met haak- en 
ritssluiting. De binnenzijde 
van de band is gegomd en dus 
antislip. 2 steekzakken met 
ritssluiting.

De herenbroek heeft aan 
de achterkant een verhoogde 
elastische band met verstell-
baar klittenband opzij, een 
haak- en ritssluiting. 2 steek-
zakken met ritssluitingen, 
1 achterzak met rissluiting.
Beide broeken hebben een 
normale taillehoogte. 
Damesbroek: binnenbeen-
lengte in mt. 38: 79 cm. 
Voetwijdte: 42 cm. Heren-
broek: binnen been lengte in 
mt. 50: 83 cm. Voetwijdte: 
46 cm. Kleur: zwart. 96% 
polyester, 4% elas taan. 
Machinewasbaar.

•      Softshell- 
herenbroek     
€ 69,95

FC
maat nr.
  46 231-266-63
  48 231-274-63
  50 231-282-63
  52 231-290-63
  54 231-308-63
  56 231-316-63
  98 231-340-63
102 231-357-63
106 231-365-63

•      Softshell- 
damesbroek     
€ 69,95

FC
maat nr.
36 436-550-63
38 436-568-63
40 436-576-63
42 436-584-63
44 436-592-63
46 436-600-63
48 436-618-63

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

Eindelijk een pet die 
vochtigheid  

en wind afstoot.
Van ademend,  

verwarmend softshell.
Het hightechmateriaal soft-shell 

is al jaren zeer in trek bij outdoor 
kleding: het biedt optimale 
bescherming 
tegen nattig-
heid en wind 
en beschermt 
tevens tegen 
kou – boven-
dien is het 
zacht, soepel 
en rekbaar. Nu 
is het intelli-
gente lagen-
weefsel er 
eindelijk ook 
als pet: de 
bovenstof, een 
fijne fleecevoe-
ring en een 
uiterst sterke 
membraan worden tot één enkele 
laag verwerkt.
Comfortabel elastische pet met 
prima pasvorm – die u ook bij 
regen, wind en kou betrouwbaar 
beschermt.

Bovendien beschikt hij over een 
uitklapbare oor- en nekbescher-
ming. Met stabiele, 7,5 cm brede 
klep. Voor dames en heren.
42% polyamide, 38% polyester, 11% 
elas taan, 9% poly urethaan. Kleur: 
zwart. Handwas.

•      Softshell pet      
€ 59,95

hoofd- produ-
omvang centen-
in cm maat nr.
54/55 S 370-783-63
56/57 M 370-791-63
58/59 L 370-809-63
60/61 XL 370-817-63
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Eindelijk:  
een comfortabele jegging. Optisch te 

vergelijken met confectie broeken.
Veelzijdiger en stijlvoller. Van de Duitse broekenspecialist 

RAPHAELA-BY-BRAX.
Een 4 cm hoge fijn geribbelde stretchband in plaats van een 

eenvoudig elastiekkoord. Aangeduide ritssluiting en swing- 
pockets. Echte klein  geld- en  achterzakken. Deze jegging lijkt 
meer op een confectiebroek dan op een legging. En hij is net zo 
veelzijdig te combineren: behalve met lange truien en tunieken 
ook met normale blouses (zelfs in de broek gestoken), blazers, 
bikerjacks, vesten, truien, ...
Het comfort is hetzelfde.

Er drukt of knelt niets. Snoert niet in. Het zeer elastische 
katoenmixweefsel gaat met iedere beweging mee. Het voelt zacht 
aan, is buitengewoon glad en blijft mooi in vorm.

Binnenbeenlengte in mt. 38: 
81 cm. Voet wijdte: 36 cm. 
Kleur: zwart. 78% katoen, 
18% polyester, 4% elastaan. 
Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van 
dierlijke oorsprong 
(lederlabel). Machine-
wasbaar.

•      RAPHAELA- 
BY-BRAX  
comfort-
jegging      
€ 99,95  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 

pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
19 38K 318-395-63
20 40K 318-396-63
21 42K 318-397-63
22 44K 318-398-63
23 46K 318-399-63
24 48K 318-400-63
38 38 318-401-63
40 40 318-402-63
42 42 318-403-63
44 44 318-404-63
46 46 318-405-63
48 48 318-406-63

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 089
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Unieke combinatie:  
modieuze uitvoering  

en een sublieme kwaliteit.
Witte lange blouse met swiss+cotton-certificaat.

Een witte blouse behoort tot de belangrijkste basics in de 
kledingkast. En de keuze is bijna onbeperkt. De combinatie van het 
modieuze model en de hoogwaardige kwaliteit is zeer exclusief.
Slechts 3% van de wereldwijde 
katoenteelt voldoet aan de strenge 
kwaliteitscriteria van het Zwitserse 
textielkeurmerk.

Alleen een unieke katoensoort – de 
hoogwaardige Gossypium barbadense 
– levert de kostbare grondstof: extra 
langstapelig katoen met vezels die meer 
dan 35 mm lang zijn. 
Kenmerkend voor swiss+cotton: het 
gelijkmatig gladde, pluisvrije 
oppervlak.

Het glanst chic en blijft langdurig 
bloesemwit. Het weefsel is aangenaam 
zacht op de huid en heeft een natuurlijke 
elasticiteit.
4 trendkenmerken: lang model, voor 
kort, achter lang, kleine kraag, 
onzichtbare knoopsluiting.

Staat perfect bij smalle broeken en 
rokken. Ideaal voor een laagjes-look met 
rechte truien, korte jasjes, cardigans...
Uitlopend model met rugplooi en verlengde 
achterkant. Lengte in mt. 36: 80 cm. Kleur: wit. 
100% katoen. Machinewasbaar. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

•      swiss+cotton lange blouse      
€ 79,95

Elegant gedessineerd.  
Flatteus aansluitend.  

En toch zo behaaglijk als  
normale breimode.

Stijlvol, vormvast ornamentgilet  
van chic alpacahaar.

Heel vaak zijn dit soort gilets uitgevoerd in vierkant model. 
Dit exemplaar daarentegen is iets getailleerd. Daardoor ziet hij 
er veel eleganter uit en harmonieert hij perfect met het 
ornamentmotief, de echt parelmoeren knopen en de golfrand 

aan de knoopsluiting en de zoom, die 
men nu steeds vaker ziet.
Bijna zo soepel als kasjmier, 
maar zo slijtvast als katoen.

Het lichte alpacahaar is niet 
alleen zacht en warm, maar is 

ook beter bestand tegen vuil en 
water dan bijvoorbeeld katoen. 
En daarbij kan het tegen een 
stootje, want het is driemaal 
slijtvaster dan schapenwol.
Elegant getailleerd model. Lengte in 
maat 38: 58 cm. 100% alpaca. 
Bevat niet uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong 
(parelmoeren knopen). Machine-
wasbaar. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Ornamentgilet  
van alpaca     € 249,–

FC
maat nr.
34 318-796-63
36 318-797-63
38 318-798-63
40 318-799-63
42 318-800-63
44 318-801-63
46 318-802-63

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

 produ-
FC centen- bruin/ blauw/
maat maat zwart bruin
36 S 342-125-63 353-506-63
38 M 342-126-63 353-507-63
40 L 342-127-63 353-509-63
42 XL 342-128-63 353-520-63
44 XXL 342-129-63 353-521-63
46 3XL 342-130-63 353-522-63

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

Behaaglijk zachte, iets warme en verbazingwekkend  
lichte laarzen van lamsvacht –  

in elegante look en voor een aantrekkelijke prijs.
Van Casanova, Italië – sinds 1949.

Deze laarzen van soepel, handschoenzacht 
nappaleer 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 combine-
ren 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: ge schuimde 
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®-profielzool 
van rubber. Kleur: 
zwart.

•      Casanova 
laarzen 
van 
lamsvacht     
€ 325,–

schoen-
maat nr.
36 347-392-63
37 347-393-63
38 347-394-63
39 347-395-63
40 347-396-63
41 347-397-63
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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 vrije
tijds broek 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 ver
warmt, 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 vochtbescher
mingslaag. U voelt deze niet en hij maakt de broek ook niet 

minder ademend. Prettige 
bijkomstigheid: de kleur 
verbleekt niet en de broek 
kan heel gemakkelijk gestre
ken worden.
Inclusief bewegingsvrij
heid.

4% elastaan maken 
de stof comfortabel 
elastisch. De elastische 
comfortband geeft tot 
maar liefst 4 cm mee. 
De gommering aan de 
binnenzijde verhindert 
dat overhemd of 
Tshirt eruit glijden.
Nonchalante cargosnit. 
Met telkens 2 steek-, 
achter- en beenzakken. 
Binnen been lengte in 
mt. 50: 84 cm. 
Voetwij dte: 42 cm. 96% 
katoen, 4% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Pima cotton all 
weather cargo      
€ 109,95

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

FC
maat navy khaki bruin
  25 31006763 30335663 34597863
  26 31006863 30335763 34597963
  27 31006963 30335863 34598063
  28 31007063 30335963 34598163
  29 31007163 30336063 34598263
  30 31007263 30336163 34598463
  48 31007363 30336263 34598563
  50 31007463 30336363 34598663
  52 31007563 30336463 34598763
  54 31007663 30336563 34598863
  56 31007763 30336663 34598963
  58 31007963 30336763 34599063
  60 31008063 30336863 34599163
  98 31008163 30336963 34599263
102 31008263 30337063 34599363
106 31008363 30337163 34599463
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Eindelijk een 
fleecejack  

voor dagelijks 
gebruik.

Dankzij Polartec® Classic 
300 Thermal Pro®  

winterwarm en  winden 
waterafstotend.

Deze jas is gemaakt van 
origineel hightech fleece 
Polartec® Classic 300 Thermal 
Pro®. In tegenstelling tot veel 
fleecestoffen is Polartec® 
Classic 300 heerlijk warm en 
van een extreem sterke, dicht 
geweven kwaliteit. En 
tegelijker tijd toch bijzonder 
licht en robuust. Hierdoor is 
dit fleecejack een volwaardig, 
alledaags outdoorjack voor de 
winter.
Het polyestergaren is 94% 
gerecycled.

Regen en sneeuwbuien 
rollen gewoon van de dichte 
pool af. Zelfs een ijzige wind 
kan nauwe lijks in het 
materiaal doordringen – en 
toch ademt het. De hoge 
opstaande kraag zorgt voor 
extra bescherming tegen wind. 
De kraag en de ritsstrook zijn 
afgezet met imitatieleer. 
Binnenin zit zelfs een 
klittenband sluiting.
Lengte in mt. 48: 70 cm. Kleur: 
bruin. 100% polyester. Bevat niet 
uit textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong (rits). 
Machine wasbaar.

•      Polartec®jack     
€ 199,95

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

FC
maat nr.
48 34144063
50 34144163
52 34144263
54 34144363
56 34144463
58 34144563
60 34144663

Luxe voor een kleine prijs.
Het poloshirt met lange mouwen  

van met de hand geplukt (!) Peruaans PimaCotton.
Deze polo met lange mouwen van Peruaans 

PimaCotton 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 ZuidAmerika’ 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 PimaCotton nog met de hand 
geplukt en geselecteerd. Het is niet 
met chemicaliën behandeld en is 
huid vriendelijk en uniek. Het 
wereld wijde aandeel is slechts 2  3%.
PimaCottoninterlock: zacht, 
ademend en vormvast.

Kenmerk van de interlockbrei
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 verwerk
te Fishboneband. 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.

•      Pimainterlock polo     € 99,95

FC producenten   grijs
maat maat steenrood zwart gemêleerd navy
48 M 26629663 26136263 26624763 26011763
50 L 26630463 26137063 26625463 26012563
52 XL 26631263 26138863 26626263 26013363
54 XXL 26632063 26139663 26627063 26014163
56 3XL 26633863 26140463 26628863 26015863

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

Helemaal de trend: flatcaps.  
Hier de originele Kangol® uit 1954.

Gemaakt van gewassen wol.  
Met uitklapbare nek en oorwarmer.

Geen modieuze eendagsvlieg, maar een klassieker van de 
Britse traditionele hoedenmaker Kangol®. De pet heeft zich al 
meer dan 60 jaar bewezen, gediversifieerd en is enorm geliefd 
bij trouwe klanten over de hele wereld, inclusief beroemdheden 
uit de kunst, film en muziekindus trie.
Stevig. Warm. En op een natuurlijke manier wind en 
waterafstotend.

Geheel zonder chemische apparatuur, samengeperst door 
alleen te wassen, laat de wollen stof regendruppels er gewoon 
vanaf rollen. Het gebreide deel dat uitgeklapt kan worden, 
verwarmt bovendien de nek en oren.
Kleur: flanelgrijs. 100% wol. Gebreid 100% acryl. Zweetbandje van 
100% nylon. Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke 

oorsprong (lederen label). 
Stomerij.

•      Kangol® flapcap met 
oorwarmers     
€ 79,95

hoofd
omvang producenten
in cm maat nr.
5455 S 33005963
5657 M 33006063
5859 L 33006163
6061 XL 33006263

Vragen en advies 
Tel. 085  5 362 089 

(op werkdagen 
van 8.00 tot 20.00 uur)
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Stijlvolle laarzen, 100% geschikt voor de winter:  
de Ice Gripper-laarzen van Pajar®, Canada.

Waterdicht, ademend, antislip, comfortabel en warm tot -30 °C.
Er zijn veel modieuze winterlaarzen in outdoorstijl, maar de 

meeste zijn bijna uitsluitend geschikt voor verharde paden. Deze 
stijlvolle laarzen zijn echte functionele exemplaren en zien er niet 
alleen winters uit, maar bieden ook echte bescherming tegen kou, 
nattigheid, sneeuw en zelfs ijzel.
Volledig naaddicht, dus ze houden u warm tot een buitentem-

peratuur van -30 °C.
In tegenstelling tot 

veel modieuze laarzen uit 
de glossy tijdschriften, 
zijn deze buiten in het 
harde klimaat van 
Canada uitgetest.

De beproefde Pajar®-Waterproof-mem-
braan maakt ze 100% waterdicht en 
garandeert droge voeten bij slecht weer.

Het bovenwerk bestaat uit waterafsto-
tende nylon, een inzet van echt leer en de 
gepatenteerde Pajar®-Tex-membraan, 
waardoor de laarzen waterdicht en ademend 
zijn. De behaaglijke, warme teddyvoering 
zorgt voor een natuurlijke klimaatregule-
ring. Uw voeten zijn altijd warm, maar 
nooit zweterig, ook niet bij temperaturen 
boven nul.
Dikke, sportieve, isolerende loopzool van 
thermorubber met profiel.

Hij biedt een bijzonder goede grip en 
heeft ook omkeerbare Ice Gripper-spikes 
die kunnen worden uitgeklapt om veilig op 
een ijzige ondergrond te kunnen lopen.
6-gatsvetersluiting. Bovenwerk: textiel en leer. 
Voering: imitatiebont. Binnenzool: textiel. 
Loopzool: thermorubber. Kleur: crème/beige.

Fijner wordt het niet.
Deze ultralichte pullover van John Smedley  

past in elke handtas.
Nu zullen enkele van uw geliefde 

pullovers in de vergetelheid geraken. 
Want deze zijn even veelzijdig, zacht 
en aangenaam – maar lichter en 
eleganter. De pullovers wegen slechts 
200 g. Ze passen even goed bij de jeans 
als bij een mantelpak. Zij zijn ideaal 
zowel op reis als op kantoor.
Uit zeldzaam 30-gauge- fijn breiwerk.

Het extreem fijne, gelijkmatige 
maaspa troon en de 

luxueuze greep zijn 
onmiskenbaar. John 
Smedley is wereld-
wijd een van de 
weinige tricotagebed-

rijven die het zeer 
complexe en 

gecom pli ceerde 30-gauge breiprocédé 
beheersen. Daarbij worden 30 naalden 
per inch gebruikt, in tegen stelling 
hiermee is het ‘normale fijne breiwerk’ 
met slechts 21-gauge al bijna te grof. 
En de gevoelige breimachines accepte-
ren alleen engelshaarfijne merinowol 
van Nieuw-Zeeland schapen – alle 
andere materialen zouden de breima-
chines doen stilvallen. Fully- fashioned 
in vorm gebreid behouden de pullovers 
de vorm jarenlang. Zelfs wanneer u ze 
bijna dagelijks uit uw handtas tovert (in 
plaats van ze altijd ‘netjes te vouwen’).
Modieus nauwsluitende snit. Lengte in 
mt. 38: 59 cm. Materiaal: 100% scheer-
wol. Machinewasbaar. 

•      Handtas-pullover, coltrui     € 159,95

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

FC producenten-
maat maat wolwit navy grijs
36 S 345-605-63 345-620-63 345-492-63
38 M 345-606-63 345-621-63 345-493-63
40 L 345-607-63 345-622-63 345-494-63
42 XL 345-608-63 345-623-63 345-495-63
44 XXL 345-609-63 345-624-63 345-497-63

schoen-
maat nr. 
36 234-508-63
37 234-509-63
38 234-520-63
39 234-521-63
40 234-522-63
41 234-523-63

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 08942

FC producenten-
maat maat zwart gember
36 S 345-610-63 351-910-63
38 M 345-611-63 351-911-63
40 L 345-612-63 351-912-63
42 XL 345-613-63 351-913-63
44 XXL 345-614-63 351-914-63

•      Pajar® Ice 
Gripper-laarzen     
€ 279,95

NL_33_07.11_FC_F23_042-043.indd   1 14.11.22   14:57



D_33_26.10_FC_F23_042-043.indd   2 10.11.22   16:56

Jeggings: het comfort van een legging.  
Aanblik van schitterende jeans.

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

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

•      Denim jeggings     € 109,95

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 overtui gende eigenschappen 
in tegenstelling tot de meeste van zijn concurrenten:
DYNTEX® biodegradable: ultralicht, waterafstotend, ademend en 
bijzonder duurzaam.

Innovatieve biologische, functionele stof – milieu vriendelijk 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 
opstaande kraag. 2-wegritssluiting.
Comfortabel, recht model. Lengte in mt. 38: 112 cm. 
Kleur: taupe. 100% polyamide. Vulling: 100% 
eendendons. 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.
34 351-988-63
36 351-989-63
38 351-990-63
40 351-991-63
42 351-992-63
44 351-993-63
46 351-994-63

FC producenten-
maat maat nr.
36 34 341-475-63
38 36 341-476-63
40 38 341-477-63
42 40 341-478-63
44 42 341-479-63
46 44 341-480-63
48 46 355-088-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Ook in navy op: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
346-416 of tel. nr. 
085-5 362 089.
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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 
zeldzaamheid. De wol stamt van de jonge dieren van de in de hooggeberg-
ten 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 aanvoeleigenschap-
pen 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 
natuur lijk 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 maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 339-814-63
48/50 M 339-815-63
52/54 L 339-816-63
56/58 XL 339-817-63
60 XXL 339-818-63

 

De allrounder onder uw broeken.  
Geschikt voor kantoor, comfortabel  

in de vrije tijd of omgekeerd.
Van broekenspecialist Hiltl/Duitsland.

Met een wit overhemd en een blauwe blazer 
op kantoor of met een poloshirt en een hoody in 
uw vrije tijd: bijna geen broek is zo veelzijdig 
als deze. Daarvoor zorgt het samenspel van stof, 
kleur en talrijke ingenieuze details – hier komt 
de jarenlange knowhow van de broekenspecia-
list tot uiting.
De driedimensionale mandweefselstructuur 
is bijzonder interessant.

De Portugese stof ziet er veel chiquer uit 
dan de twill- of canvasstoffen die gewoonlijk 
voor chinobroeken worden gebruikt. Katoen 
maakt uw broek aangenaam licht en ademend, 
polyester maakt hem enorm slijtvast. Het 
ongewoon hoge aandeel wol zorgt voor 
behaaglijke warmte, terwijl een snufje elastaan 
voor veel comfort zorgt.
Modieus en comfortabel tegelijk dankzij de 
elastische tailleband, het rijgkoord en de 
bandplooien.

Dankzij de lussen kunt u uw broek op 
kantoor elegant combineren met een zakelijke 
riem. De elastische tailleband zorgt voor een 
perfecte pasvorm. Het rijgkoord kan nonchalant 
naar buiten worden gedragen, geheel volgens de 
trend. Twee zijzakken en twee achterzakken.

Casual model met comfortabele 
bandplooien en smal toelopende 
pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 50: 
81 cm. Voetwijdte: 36 cm. Kleur: grijs 
gemêleerd. 54% katoen, 24% polyester, 20% 
wol, 2% elastaan. Machinewasbaar.

•      Hiltl veelzijdige broek     € 199,95

FC
maat nr.
  25 353-066-63
  26 353-067-63
  27 353-068-63
  28 353-069-63
  29 353-070-63
  30 353-071-63
  48 353-072-63
  50 353-073-63
  52 353-074-63
  54 353-075-63
  56 353-076-63
  58 353-077-63
  60 353-079-63
  98 353-080-63
102 353-081-63
106 353-082-63

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

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPINLFCKatalog63Frühjahr4 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010355 
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Laarzen van buffelleer zijn zeldzaam.
  Pittig en onverwoestbaar. En ook nog eens heerlijk zacht en slechts 540 g licht.  

Van Yellow Cab, New York.
Buffelleer is van nature ruim 1 mm dikker 

dan normaal rundleer. Toch is het zachter en 
soepeler. Zijn markante structuur met open 

poriën en het begeerde patina maken het 
leer nog interessanter en geven 

het nog meer karakter. Met 
een speciale borsteling 
achteraf geeft Yellow Cab 
deze boots de populaire 

vintage- look. Hierdoor zien 
de laarzen er vanaf de eerste dag uit als 

uw ingelopen lievelings schoenen. En 
elke boot is uniek.

Waterbestendige en wintervaste zool.
De antislipzool van Thunit ziet er uit als gespijkerd 

hout, maar is elastisch en water afstotend. Met uitneem-
baar voetbed, ook geschikt voor inlegzolen.
15 cm hoge schacht (in mt. 41) met rits aan de zijkant voor 
comfortabel instappen. Kleur: 
bruin. Bovenmateriaal: echt 
buffelleer. Voering en dekzool: 
leer. Loopzool: thunit. Gepro-
duceerd in Portugal.

•       Yellow Cab boots  
van buffelleer      
€ 189,95

schoen-
maat nr.
41 335-796-63
42 335-797-63
43 335-798-63
44 335-799-63
45 335-800-63
46 335-801-63

Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

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

 

Twee modeklassiekers  
in zeldzame eenheid:  

luxueuze jas van lamsvacht  
in cabanmodel.

Heerlijk licht, zacht en warm  
dankzij de Duitse merinosvacht.  
Exclusief bij Fashion Classics.

De caban en de jas van lamsvacht behoren tot 
beproefde klassiekers van de modewereld. Het is uiterst 
zeldzaam om ze gecombineerd in één jas te vinden: deze 
warme caban is gemaakt van boterzachte Duitse 
merinosvacht. Dit is veel moeilijker dan een leren jas met 
bont te voeren, want alleen grote vachten die aan beide 
zijden absoluut gaaf zijn – en dus helaas zeldzaam 
zijn – komen in aanmerking.
Al meer dan 100 jaar beproefd als uniformjas van de 
marine.

Met zijn brede, omgeslagen reverskraag biedt de 
tweerij geknoopte jas een uitstekende bescherming tegen 
kou en wind. En hij heeft zich over de hele wereld 
gevestigd, zelfs buiten het leger, onder een verscheiden-
heid aan namen: bijvoorbeeld ‘peacoat’ in Amerika, 
‘reefer jacket’ in Engeland en ‘caban’ in Frankrijk. De 
modeklassieker, die daar rond 1850 ontstond, inspireert 

ook vandaag de dag nog vele 
gerenommeerde ontwerpers. Met 
twee zijzakken om de handen 
warm te houden.
Modieus verkort model. Lengte in 
mt. 50: 72 cm. Kleur: mokka. 
Lamsvacht. Stomerij. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Oconi caban van  
lamsvacht     € 1.299,–

45Fashion Classics

FC
maat nr.
48 353-512-63
50 353-513-63
52 353-514-63
54 353-515-63
56 353-517-63
58 353-518-63
60 353-519-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Merinoswol in plaats van katoen.  
Gebreid in plaats van geweven.  

Kabelmotief in plaats van eenvoudige steken.
De warmere, elegantere homesuit van Irelands Eye uit Dublin –  

breitraditie sinds 1968.
Niet te vergelijken met gebruikelijke homesuits van katoenjersey: deze behaaglijke 

combinatie van trui en legging is gebreid van zuivere merinoswol – en dus fijner, 
lichter, warmer en veel eleganter.
Chique gebreide homewear is zelden zo comfortabel, zo behaaglijk.

Het gelijkmatige merinosbreisel reguleert de temperatuur, regelt de vochtigheid en 
ligt altijd onovertroffen zacht en gewichtloos op 

uw huid. Bovendien: van nature antibacterieel 
remt dit ensemble van merinoswol de 
vorming van transpiratiegeur en is het zelfs 
geschikt voor de gevoelige huid.
Het traditionele kabelpatroon vertegen-
woordigt de touwen van vissersboten en 
veiligheid op volle zee.

De ‘cables’, bekend van Aran-truien 
(maar zeldzaam in homewear) sieren de 
schouder- en zijnaden, maar maken nooit 
dik. Comfortabel zachte boorden in 
ribbreisel zorgen voor een perfecte 
pasvorm.
Trui in hoekig model met zijsplitten, 
legging in aansluitend model. Ruglengte 
trui in mt. 38/40: 70 cm. Lengte legging in 
mt. 38/40: 105 cm. Kleur: lichtgrijs. 100% 
scheerwol. Handwas. Gemaakt in Ierland.

•      Irelands Eye trui van 
merinoswol     € 154,95

FC producenten-
maat maat nr.
36/38 S 353-031-63
38/40 M 353-032-63
40/42 L 353-033-63
42/44 XL 353-034-63

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

46

•      Irelands Eye legging van 
merinoswol     € 134,95

FC producenten-
maat maat nr.
36/38 S 353-018-63
38/40 M 353-019-63
40/42 L 353-030-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Push-ups voor je schouders:  
de kers op de taart voor het  

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

voor slimme accessoires met meer draagcomfort. 
Deze schoudervullingen optimaliseren het vrouwelijke 

silhouet op een wat meer discrete manier. Voorgevormd 
naar de vrouwelijke anatomie, om hangende schouders 
effectief te corrigeren. Met de geïntegreerde lusjes kun je 
jouw nieuwe schoudervullingen eenvoudig aan de 
bh-bandjes bevestigen zodat er niets kan wegglijden. Het 
slijtvaste schuimmateriaal voelt daarbij heerlijk zacht en 

gewichtloos aan op de 
huid. En de onopval-
lende peach-tint blijft 
vrijwel onzichtbaar, 
zelfs onder lichter 
gekleurde tops.
Eén maat. Kleur: light 
peach. 100% polyure
thaan. Handwas.

•      MAGIC® 
Bodyfashion  
schoudervullin-
gen, paar      
nr. 341-583-63      
€ 16,95
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De meest verkochte bh in de VS,  
maar hier nog moeilijk te krijgen.

De T-shirt-bh van One Fabulous Fit®  
by Maidenform®, New York.

U voelt hem nauwelijks. Hij is onzichtbaar onder uw 
kleding. Hij geeft uw borsten een mooie vorm en zorgt 
voor een welgevormd decolleté. Zodra u hem gedragen 
hebt, zult u begrijpen waarom hij de naam ‘One Fabulous 
Fit®’ draagt – en waarom hij de meest verkochte bh in 
Amerika is.
Zacht en natuurlijk

voelen de softcups van bi-elastisch stretchschuim 
aan – een hemelsbreed verschil met de vele stijve ‘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 
verbeterden hem voortdurend met nieuwe 
materialen.
Elastische schouderbandjes, verstelbaar in de 
lengte. 3voudig 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 301-725-63 301-715-63
80 B 36 B 301-726-63 301-716-63
85 B 38 B 301-727-63 301-717-63
75 C 34 C 301-728-63 301-718-63
80 C 36 C 301-729-63 301-719-63
85 C 38 C 301-730-63 301-720-63
75 D 34 D 301-731-63 301-721-63
80 D 36 D 301-732-63 301-722-63
85 D 38 D 301-733-63 301-723-63

De nieuwe generatie 
pyjama’s:  

clean, modern en  
in een casual 

athleisure -stijl.
De casual combinatie van 

overhemdshirt en joggpants ziet er 
heel wat jonger uit dan een 
klassieke pyjama. En omdat de 
sportief-casual athleisure-stijl 
(van athletic + leisure) 
helemaal trendy is, is deze 
look overal te zien – op 
straat, in de sportschool, op 
het strand, ...
Shirt van ademend 
katoen met een klein 
aandeel elastaan om hem 
mooi in model te houden.

Het shirt heeft een 
door knoop sluiting in 
herenoverhemdstijl, met 
echte parelmoerknopen. 
Opgestikte borstzak. 
Korte mouwen in 
omslag-look met vastge-
maakt trensje.
Joggpants van zachte 
viscose-jersey met 
hightech-vezels tegen 
het uit model raken 
bij de knieën.

De stof valt mooi 
vloeiend en heeft een 
chique glans. De 
niet-knellende elasti-
sche band is wit afgezet 
en door middel van een 
rijgband aan te trekken 
zodat hij goed blijft 
zitten. Twee steekzakken. 
Brede boord onder aan de 
pijpen.
Lengte shirt in mt. 38: 
63,5 cm. Kleur: wit. 95% 
katoen, 5% elastaan. Binnen
beenlengte broek in mt. 38: 
76 cm. Kleur: grijs gemêleerd/
wit. 62% viscose, 33% polyester, 
5% elastaan. Bevat niet uit 
textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong: parelmoer
knopen. Machinewasbaar.

•      Casual pyjama      
€ 109,95

FC
maat nr.
36 333-166-63
38 333-167-63
40 333-168-63
42 333-169-63
44 333-170-63
46 333-171-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Zachte, warme merinoswol, modieuze  
colourblocking en een aangename prijs.

De britse geribde trui anno nu. Made in England door Peregrine, sinds 1796.

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 348-380-63
50 L 348-381-63
52 XL 348-382-63
54 XXL 348-384-63
56 3XL 348-421-63

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

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-vezeltechno logie – 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 gebrui kelijk en is de 
stof heel stevig – en blijft de broek 
mooi in model. Dankzij de 
high stretch-kwaliteit is de broek 
heel comfortabel, ondanks de 
thermo-uitvoering.
Klassiek 5-pocketsmodel met extra 
gsm-zak in de rechter steekzak. 
Rechte pijpen. Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 84 cm. Voetwijdte: 38 cm. 
Kleur: blauw. Buitenkant: 89% 
katoen, 3% elastaan, 8% elastomul-
tiester. Voering: 100% polyester. 
Machinewasbaar.

•      Five-pockets-thermojeans      
€ 129,95

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

FC
maat nr.
  25 341-736-63
  26 341-737-63
  27 341-738-63
  28 341-739-63
  29 341-740-63
  30 341-741-63
  48 341-742-63
  50 341-743-63
  52 341-744-63
  54 341-745-63
  56 341-746-63
  58 341-747-63
  60 341-748-63
  98 341-749-63
102 341-751-63
106 341-752-63

Het voorbeeld is onmiskenbaar een 
klassieke geribde trui. De comfortabel 
elastische geribde legertrui is nog steeds 
herkenbaar, maar het moderne colour-
block-design en de schouderpatches van 
tweed geeft er nu een modieuze draai aan: in 
deze eigentijdse update ziet de klassieker er 
kleurrijker en interessanter uit dan ooit 
tevoren.
Met schouderpatches van tweed van de 
traditionele weverij Abraham Moon, 
sinds 1837.

De patches zijn niet alleen een visueel 
contrast; ze maken uw trui ook bijzonder 
waterafstotend en slijtvast op twee sterk 
belaste plaatsen.
Gemaakt van zuivere, mulesing-vrije 
merinoswol.

Niet te vergelijken met conventionele 
grove, vaak kriebelende schapenwol: 

merinoswol houdt u aangenaam warm, 
voelt heerlijk zacht aan en is voor deze 
trui geproduceerd zonder mulesing (een 
helaas wijdverbreide pijnlijke methode 
om dieren tegen vliegenplagen te 
beschermen).
Recht model. Lengte in mt. 50: 72 cm. 
Kleur: navy/olijf/tarwe. 100% wol. 
Handwas. Gemaakt in Groot-Brittannië.

•      Colourblock geribde trui     
€ 129,95
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Stijliconen: de weerbestendige leren sneakers  
van industrieel ontwerper Manolo Bañó.

Al 20 jaar lang de populaire klassieker in de collectie  
van het Spaanse cultmerk Snipe®.

Ronde neus, hoog te sluiten gatsveterslui-
ting, lichte dubbele stiknaden, Lyra-perforatie 
opzij en een stoer geprofileerde zool. Het 
opvallende retromodel is een ontwerp van de 
meervoudig onderscheiden Spaanse indus-
trieel ontwerper Manolo Bañó* – deze 
weerbestendige leren sneakers zijn wereld-
beroemde cultklassiekers.
Extra dik, boterzacht rundleer.

Warmer, waterafstotender en steviger dan 
de dunne leerkwaliteiten van de meeste 
andere sneakers. Ook perfect voor het koude 
jaargetijde en dankzij de chroomvrij 
gelooide leren voering ook bij warm 
weer zonder problemen met blote 
voeten te dragen.
Extra lichte zool met schokabsor-
berende gel-inzet bij de hiel.

Met 479 g (in mt. 44) is de leren 
sneaker lichter dan men op het eerste gezicht 
zou vermoeden. De zool is heel flexibel. De 
tong en schachtrand zijn zacht verdikt.
Bovenwerk en voering: leer. Uitneembaar 
voetbed met leren laag. Rubber- loopzool. 
Gemaakt in Portugal.

•      Snipe® Ripple-sneakers van leer      
€ 169,95

Een riem voor het leven.
Vrijwel onverwoestbaar dankzij een traditionele manier van looien.  

Stoer, casual en stijlvol. Van Ludwig Schröder.
Ludwig Schröder kiest voor regionale 

partners, zoals de in 1877 door de gebroeders 
Kobel opgerichte leerlooierij in het Noord-
Duitse Kellinghusen. Dit is een van de laatste 
bedrijven die vandaag de dag nog kiezen voor 
een dure en tijdsintensieve manier van 
leerlooien. In tegenstelling tot de moderne, 
snelle manier van looien, waarbij het leer 
slechts enkele dagen in een vat zit, rust dit 
leer twee maanden hangend op een raam-
werk. Langzaam en intensief kan het de 
looistoffen opnemen. Dit zorgt voor een 
hogere duurzaamheid.
Slijtvast dankzij het hoge vetgehalte.

De looistof voor plantaardig looien wordt 
gemaakt op basis van oude recepturen, met 
extracten van boomschors, hout, bladeren en 
vruchten. Tijdens het looiproces worden in 
het leer bijzonder hoogwaardige vetten 

ingebrand die de riem zijn kenmerkende 
karakter en speciale touch geven. Tenslotte 
krijgt het oppervlak na een speciale waxbe-
handeling een zachte glans. Dat het leer 
mettertijd iets lichter wordt en met name bij 
de gaatjes en op buigplekken lichte striemen 
vertoont, wordt door kenners dan ook gezien 
als een kwaliteitskenmerk. Overigens maakt 
het hoge vetgehalte het leer zo slijtvast (en 
koudebestendig) dat het zelfs voor hoofd-
stellen gebruikt wordt.
Geef het stoere, aanvankelijk wat stijve leer wat 
tijd. Na een paar keer dragen, zal het soepeler 
worden. Door het speciale looiproces kunnen de 
kleurnuances van de natuurlijk gekleurde riem 
afwijken van de getoonde afbeelding. Breedte: 
3,5 cm. Rundleer. Zilver kleurige gegalvaniseerde 
sluiting van massief messing.

•      Ludwig Schröder stoere riem      
€ 54,95

taille-
maat
in cm natuur zwart
  85 331-057-63 334-404-63
  90 331-059-63 334-405-63
  95 331-180-63 334-406-63
100 331-181-63 334-407-63
105 331-182-63 334-408-63
110 331-183-63 334-409-63

schoen-
maat rood/bruin bruin
41 329-218-63 329-224-63
42 329-219-63 329-225-63
43 329-220-63 329-226-63
44 329-221-63 329-227-63
45 329-222-63 329-228-63
46 329-223-63 329-229-63

* Waaronder internationaal gerenommeerde 
onderscheidingen als de Design Plus Award 
en de Japan Design Award.

bruin

rood/bruin
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Alpacawol is zacht, 
maar nauwelijks  
één procent van  

alle alpacavezels mag 
‘koninklijk zacht’ 
genoemd worden.
Cardigan van kostbare Royal 

Alpaca: volumineus fijn en toch 
verbazingwekkend robuust.
Deze cardigan in kabelbreisel is 

van zeldzame Royal Alpaca gemaakt: 
alleen vezels met een diameter tot 
19 micron (in plaats van de gebruike-
lijke 27-30 micron) mogen het 
adelspredicaat Royal Alpaca dragen. 
Daarmee behoort de vezel tot de 
kostbaarste wolsoorten van de wereld. 
Een ware luxe die ooit was voorbe-
houden aan koningen. Alleen kasjmier 
voelt vergelijkbaar zacht aan.
Dankzij extra kaarding is het nog 
zachter, volumineuzer en slijtvaster 
dan gewoonlijk.

De fijne vezels worden eerst met 
de hand gesorteerd en vervolgens 
zorgvuldig gekaard (uitgelijnd), 
waardoor uw cardigan een luxueuze 
zeldzaamheid wordt: geen enkele 
andere fabrikant doet deze moeite bij 
alpaca.
Bij de kraag en mouwzomen met 
imitatiebont van zeldzame Suri- 
alpaca belegd.

Voor meer volume wordt het 
geschoren luxe-haar geborsteld tot het 
gladde oppervlak prachtig zijdeachtig 
glanst. Een vleugje nylon maakt het 
weefsel elastisch en vormvast.
Klassiek-casual model. Lengte in mt. 38: 
60 cm. Kleur: wolwit. 100% alpaca. 
Beleg van imitatiebont bij de kraag en 
mouwzoom van 87% alpaca, 13% nylon. 
Handwas. Gemaakt in Peru. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Cardigan van Royal Alpaca     
€ 359,–

50

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

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

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 351-470-63
38 M 351-471-63
40 L 351-472-63
42 XL 351-473-63
44 XXL 351-474-63
46 3XL 351-475-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Al meer dan 15 jaar  
een succesvol design  

en nog steeds een modieuze 
voltreffer.

Seductive ‘Sabrina’: elegant,  
comfortabel, figuurvriendelijk.

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

Terwijl de meeste broekenproducent elk seizoen 
nieuwe modellen aanbieden, is model ‘Sabrina’ al 

vele jaren een bestseller. 
Perfecte pasvormen, 
smaakvolle dessins en 
kleuren en zachte 
Italiaanse stoffen maken 
van Seductive-broeken 
echte favorieten.
Smalle pasvorm. Kleur: 
chocobruin. Binnenbeen-
lengte in mt. 38: 70 cm. 
Voetwijdte: 29 cm. 86% 
polyamide, 14% elas taan. 

Machinewasbaar.

•      Seductive 
comfortbroek 
Sabrina     
€ 189,95

FC
maat nr.
34 352-859-63
36 352-860-63
38 352-861-63
40 352-862-63
42 352-863-63
44 352-865-63
46 352-866-63

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

De eerste nierwarmer  
die in de modebladen staat.

Van kidneykaren, Berlijn.
Of u hem nu bij korte truien, modieus nauwsluitende jacks of op de heup 

zittende broeken draagt – de naadloze 
stretchband verwarmt en beschermt tegen 
ongewenste inkijk. U draagt hem ergens over 
of onder – bij uw dagelijke outfit, bij het 
sporten of op reis. Hij ziet er ook mooi uit als 
riem, minirok of bandeautop.
Aangenaam warm: NILIT® Heat-garen van 
actieve koolstof.

De perfect isolerende, milieu vriende lijke 
vezel heeft een antibacteriële werking en is 
effectief tegen geurtjes.
Van 95% polyamide, 5% elastaan. Kleur: zwart. 
Machinewasbaar.

•      kidneykaren nierwarmer      
€ 22,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 330-500-63
36 S 330-501-63
38/40 M 330-502-63
42/44 L 330-503-63
46/48 XL 330-504-63

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

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 
natuur lijke 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 balleri-
na-strikje en fijn doorgestikt binnen-
werk.
Bovenmateriaal van lamsleer. Voering en 
dekzool van gewaxte lamsvacht. 
Loopzool: rubber. Kleur: cognac.

•      Casanova  
lamsvacht- 
ballerina’s      
€ 179,95

schoen-
maat nr.
36 793-000-63
37 793-018-63
38 793-026-63
39 793-034-63
40 793-042-63
41 793-059-63
42 793-067-63

Ook in navy en zwart op: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
792-937 en 793-075 of  
tel. nr. 085-5 362 089.
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Wolwalk 2.0:  

modern, urban, natuurlijk, functioneel.
Colbert van Steinbock®/Oostenrijk, outdoorspecialist  

met meer dan 80 jaar ervaring.
Deze walkstof is modern en elegant 

uitgevoerd, en doet in niets denken aan 
de traditionele kleding uit de Alpen. 
Maar de stof heeft wel alle vertrouwde 
voordelen: hij is warm, van nature 
windwerend en waterafstotend. Comfor-
tabel elastisch. Slijtvast en kreuk- en 
pillingarm.
Zuivere merinowol, voorzien van een 
warme gestikte Polydown-voering en 
waterdichte soft-membraan.

De wolwalk van tegenwoordig is 
meestal bijgemengd met polyester- of 
acrylvezels – zuivere scheerwolkwalitei-
ten zijn uniek gewor-
den. De diervriendelijke 
hightech-vulling wordt 
ook als eco- of vegan- 
dons aangeduid. Deze is 
licht en warm als het 
natuurlijke voorbeeld, 
zonder de prikkende 
uiteinden van de veren 
van echt dons, die zich 

vaak door de naden boren. De soepele, 
dunne, lichte en waterdichte membraan 
is onzichtbaar en onmerkbaar tussen de 
doorgestikte voering en buitenstof 
ingewerkt.
Bij Steinbock® hecht men nog veel 
waarde aan details.

Paspels van imitatieleer onderstrepen 
de elegante stijl van het colbert. Staande 
kraag. Hoog te sluiten ritssluiting, 
bedekt door een knopenlijst met 
4-knoopssluiting. Rugsplit met knoop. 
Aan de buitenkant een borstzak met rits 
en twee klepzakken. Aan de binnenkant 

twee ritszakken. Knopen in 
hoorn-look.
Modieus smal model. Lengte in 
mt. 50: 70 cm. Buitenkant: 100% 
wol. Voering: 100% polyamide. 
Kleur: navy. Stomerij. Exclusief bij 
 Fashion  Classics.

•      Steinbock®  
colbert van wolwalk     
€ 399,–

Heerlijk handige  
en comfortabele ceintuur:  

glijdend instelbaar  
en elastisch.

Bekommer u niet langer om de lengte 
van een riem. Deze gevlochten riem heeft 
geen gaatjes nodig. De pen van de gesp kan 
op elke ge wenste plek door het vlechtwerk 
worden gestoken en de riem past daar door 
altijd precies. Boven dien zijn de met 
viscose omwikkelde, rubberen stroken van 
de riem elastisch en zorgen voor extra 
comfort bij het dragen: de riem sluit goed 
aan maar knelt nooit, ook niet bij het zitten.
Ambachtelijke materiaalverwerking.

De vele verschillende kleuren geven een 
fris accent – of in uw businessgarderobe of 
in uw vrijetijdslook. En de vakkun dige 
materiaalafwerking garandeert, dat u vele 
jaren lang plezier van hem zult hebben. 
Eindelijk een riem die men graag cadeau 
zal krijgen, omdat hij altijd past.
Totale lengte met gesp: 123 cm. Breedte: 
3 cm. Materiaal: 100% viscose met rubber 
kern. Kalfsleer. Gesp: massief messing. 
Zilverkleurig gelegeerd. Vervaardigd in 
Italië.

 •      Elastische riem     € 69,95
•      rood nr. 360-602-63
•      grijs nr. 329-600-63
•      denimblauw nr. 360-651-63
•      navy nr. 360-685-63
•      bruin nr. 360-693-63
•      zwart nr. 360-487-63

FC
maat nr.
48 331-178-63
50 331-179-63
52 331-190-63
54 331-191-63
56 331-192-63
58 331-193-63
60 331-194-63

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

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Een combinatie van  
twee van ’s werelds meest  

exclusieve vezels.
Chique kabelslip-over van baby-alpaca en Pima Cotton. 

Van breimodespecialist Clark Ross.
Baby-alpaca behoort tot de kostbaarste vezels ter wereld. 

Met een fijnheid van 20,1 tot 23 micron is baby-alpaca nog 
delicater. Ook Pima Cotton is zo zeldzaam en kostbaar.
Maximaal 2 - 3% van de wereldwijde katoenoogst is fijn 
genoeg.

De ‘zijde van Zuid-Amerika’ bereikt alleen in de 
klimatologische omstandigheden van Peru de benodigde 
fijnheid van 3,2 - 3,9 micron (in vergelijking daarmee is het 
Amerikaanse Pima-katoen met 4,6 - 5,5 micron beduidend 
grover). En: in Peru wordt Pima Cotton nog met de hand 
geplukt en geselecteerd, zonder gebruik te maken van 
chemicaliën.
Tijdloos mooi kabelmotief. 2-dradig gebreid met een 
speciale platteertechniek.

Het baby-alpaca is aan de buitenkant verwerkt en zorgt 
voor een chique, wollige look. Aan de binnenkant voorkomt 
zijdezacht, glad katoen huidirritatie en pluisjes op uw (col)
shirt.
Normale pasvorm. 
Lengte in mt. 50: 69 cm. 
Kleur: blauw. 50% 
alpaca, 50% katoen. 
Handwas. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Clark Ross 
kabelslip-over     
€ 149,95

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 346-260-63
50 L 346-261-63
52 XL 346-263-63
54 XXL 346-264-63
56 3XL 346-265-63
58 4XL 346-266-63

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

Glencheck nieuwe stijl:  
gemoderniseerd door trendy kleuren.  

Chic afgewerkt met kasjmier.
Broek van fijne Italiaanse stof. Geconfectioneerd  

in Duitsland door Eurex by Brax.
Ook echte klassiekers als het tijdloze glencheckdessin kunnen 

soms een moderne update gebruiken. Royal blue en roestbruin 
maken deze broek heel modieus en maken hem ook perfect te 
combineren. Het unieke kasjmieraandeel zorgt voor heerlijk zacht 
draagcomfort.
Meer dan 125 jaar 
knowhow betaalt zich 
hier uit.

Sinds 1888 voldoet 
de broekenspecialist 
Brax aan de hoogste 
eisen wat betreft 
kwaliteit en pasvorm. 
Dankzij het feit dat 
het hele proces, van 
ontwerp tot eindpro-
duct, in eigen huis 
wordt gerealiseerd, is 
de prijs-kwaliteitver-
houding uitstekend. 
Met twee steekzakken, 
een muntzakje en twee 
paspelzakken achter.
Smal flatfrontmodel met 
rechte pijpen. Binnen
beenlengte in mt. 50: 
83 cm. Voetwijdte: 38 cm. 
Kleur: grijs/blauw/roest. 
90% scheerwol, 8% 
kasjmier, 2% elastaan. 
Stomerij. Gemaakt in 
Duitsland.

•      Glencheckbroek  
met kasjmier     
€ 149,95

FC 
maat nr.
  25 346-398-63
  26 346-399-63
  27 346-440-63
  48 346-444-63
  50 346-446-63
  52 346-447-63
  54 346-448-63
  56 346-449-63
  58 346-450-63
  60 346-451-63
  98 346-453-63
102 346-454-63
106 346-455-63 

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

Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Chic als een zijden jurk, maar veel zachter, 
robuuster en makkelijker te onderhouden.

Van fijn Tencel™-satijn. Van Neu Nomads.
Het natuurlijke favoriete materiaal van het label is gemaakt van 

cellulosevezels van botanische oorsprong en is afkomstig van het bedrijf 
Lenzing™ uit Oostenrijk. Het is bijzonder zacht, soepel en ademend. Zelden 
vindt men een zo’n schitterende jurk die niet van zijde of van een polyester-
mix gemaakt is. Dit zacht glanzende Tencel™-satijn is robuuster, zachter en 
vormvaster dan zijde, ongecompliceerd machinewasbaar en veel huidvrien-
delijker en beter ademend dan synthetische mixen.
Kimonohals, tailleceintuur, A-lijn en ballonmouwen.

Vrouwelijk-elegant en aansluitend, maar toch is deze jurk in optimale 
7/8-lengte zeer flatteus. Hij knelt niet en tekent niet af.
Transparante productiemethoden, ethisch correct en alles in harmonie 
met de natuur.

Het ethisch georiënteerde merk Neu Nomads, dat al lang bestaat in 
Amerika, is (nog steeds) een vrijwel onbekende nieuwkomer in Europa. 
Duurzame luxe voor betaalbare prijzen – de visie van de vriendinnen uit 
New York en New Delhi is werkelijkheid geworden. Hun jarenlange 
designervaring in het segment van de luxemerken deed de rest. De produc-
ten worden in een familiebedrijf in New Delhi onder eerlijke omstandig-
heden gemaakt met behulp van ultramoderne, milieuvriendelijke technolo-

gie.
Getailleerd met bindceintuur, naar 
beneden in A-lijn uitlopend model. 
Lengte in mt. 36: 122 cm. 100% modal. 
Kleur: oude roos. Machinewasbaar.

•      Neu Nomads  
jurk van Tencel™-satijn     
€ 269,–

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 352-513-63
38 M 352-514-63
40 L 352-515-63
42 XL 352-516-63
44 XXL 352-517-63

  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 combineren 
met een enkelvrije broek of een cropped jeans. Bij ballerina specialist Casa-
nova 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 handschoen. Bij het voorste deel 
van de voet vervangt het zo de 
binnenzool. Door deze wijze van 
produceren zijn deze ballerina-
pumps bijzonder soepel en zorgen 
ze voor het comfort van de traditio-

nele mocassin.
Hakhoogte: 3,5 cm. Bovenwerk: 

suèdeleer. Voering en 
binnenzool: leer. 

Loopzool: leer. 
Hak: rubber. 
Gemaakt in 
Italië. 

Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Casanova ballerina-
pumps     € 159,95

schoen-
maat bruin antraciet
36 342-090-63 353-411-63
37 342-091-63 353-412-63
38 342-092-63 353-413-63
39 342-093-63 353-414-63
40 342-094-63 353-415-63
41 342-095-63 353-416-63
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Behaaglijk warm dankzij lamswol. 
Licht en robuust dankzij jakwol. Soepel 

en zacht dankzij kasjmier.
Made in Nepal onder eerlijke omstandigheden. Van neyo.
Bij deze chique materiaalsamenstelling neemt elke vezel een 

belangrijke plaats in – zoals de afzonderlijke instrumenten in een 
goed orkest: zo maakt ventilerende 
lamswol deze casual cardigan net zo 
warm, maar veel zachter dan gewone 
wollen vesten: omdat het haar nooit 
eerder is geschoren, zijn de punten nog 
rond en liggen ze bijzonder zacht tegen 
uw huid.
Jakwol zorgt voor lichtheid en 
duurzaamheid.

Hier wordt alleen de zeldzame wol 
van witte jaks gebruikt, die verf 
bijzonder goed absorbeert. Het kan ook 
tot 30% van zijn eigen gewicht aan 
vocht absorberen zonder nat aan te 
voelen. U herkent het kasjmiergehalte 
aan de behaaglijke warmte – en 
natuurlijk aan het donszachte, luxueuze 
gevoel op de huid.
Gemaakt door kleine familiebedrij-
ven in Nepal volgens traditionele 
technieken.

De grove steken 
worden met veel zorg 
en geduld gemaakt 
op nostalgisch 
ogende handbrei-
machines. Chic, 
duurzaam – en 
een wereld van 
verschil met 
goedkoop 
breiwerk uit 
massaproductie. 
Met twee 
ingezette 
zakken.
Eén maat. 
Casual wijd 
model. Lengte: 
85 cm. Kleur: 
lichtgrijs. 65% 
wol, 25% jak, 
10% kasjmier. Handwas. 
Vervaardigd in Nepal.

•      neyo  
Nepal-cardigan      
nr. 353-083-63     
€ 389,–

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 contour zones, 
toegepast door make-up experts 
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 geperfec tioneerd.
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 duur zaam 
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. Machinewasbaar.

  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 328-371-63 328-381-63
40/42 M 328-372-63 328-382-63
44/46 L 328-373-63 328-383-63

•      Item m6 contourpanty, kleur powder     
€ 69,90

 produ-
FC centen- tot vanaf
maat maat 169 cm 170 cm
36/38 S 328-374-63 328-378-63
40/42 M 328-375-63 328-379-63
44/46 L 328-376-63 328-380-63

Powder Light Tan
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Deze geur staat niet in 
elke kast.

De beroemde ʻFloris No. 127’.  
Gecomponeerd in het jaar 1890 voor de 

Russische grootvorst Orloff.
De ʻGrand Duke Orloff’, een 

Russische groothertog, werd aan het eind 
van de 19e eeuw verbannen uit zijn 
vaderland – vanwege te veel vermeende 
liefdesavontuurtjes. Tijdens zijn balling-
schap in Parijs gaf hij opdracht aan de 
firma Floris om voor hem een bijzondere 
geur te componeren. Floris is sinds 1730 
geurspecialist in Londen en als hoflever-
ancier van de koninklijke familie zelfs 
onderscheiden met de ʻRoyal Warrant’.
Voor de Duke ontstond er een geur met 
een uniek karakter:

met een hoofdaccent van frisse citrus, 
sinaasappel, mandarijn, verrijkt met de 
warmte van roos, geranium en oranjebloe-
sem – en de kruidige aroma’s van 
sandelhout en grassen. Oorspronkelijk 
heette deze geur ʻOrloff Special’ en was 
exclusief voorbehouden aan de vorst. Na 
zijn overlijden werd ʻOrloff Special’ 
omgedoopt in het paginanummer van 
Floris’ receptenboek – en uiteindelijk 
wereldberoemd als ʻNo. 127’. Deze 
No. 127 was een van de eerste herengeu-
ren die ook door vrouwen graag gedragen 
werd. Een van de beroemdste No. 127-
fans was Evita Peron.
100 ml eau de toilette in verstuiverflacon.

•      Floris No. 127      
nr. 345-551-63     € 98,–
(Literprijs: € 980,–)

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

Ingredients: Alcohol Denat., Aqua (Water), 
Parfum (Fragrance), Limonene, Disopropyl 
Adipate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Trideceth-9, Propylene Glycol,  Linalool, Geraniol, 
Citronellol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, 
Citral, Farnesol, Amyl, Cinnamal, Eugenol, Benzyl 
Alcohol, Hydroxycitronellal, Isoeugenol.

Zachter, warmer, comfortabeler:  
zakelijke wollen broek, verfijnd met kasjmier.

Gemaakt door de Duitse broekenspecialist Eurex by Brax.
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.
2% elastaan biedt veel bewegings
vrijheid.

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 
tailleband.
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.

•      Eurex by Brax  
broek van wol en kasjmier      
€ 159,95

FC
maat bruin blauw
25 351-926-63 351-852-63
26 351-927-63 351-853-63
27 351-928-63 351-854-63
28 351-929-63 351-855-63
29 351-930-63 351-856-63
30 351-931-63 351-857-63
48 351-933-63 351-858-63
50 351-934-63 351-859-63
52 351-935-63 351-920-63
54 351-936-63 351-921-63
56 351-937-63 351-922-63
58 351-938-63 351-923-63
60 351-939-63 351-925-63

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

Vragen en advies 
Tel. 085  5 362 089 

(op werkdagen 
van 8.00 tot 20.00 uur)
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Zacht als kasjmier, maar toch robuust: 
gebreid vest van kostbaar Royal Alpaca.

Blijft jarenlang mooi en is een heel chic cadeau.
Dit gebreide vest voor heren is gemaakt 

van zeer zeldzaam, kostbaar Royal Baby 
Alpaca. De chique vezel is een van de meest 
exclusieve ter wereld. Uitsluitend vezels met 
een diameter kleiner dan 19,5 micron en een 
lengte van 64-68 mm mogen het ‘adellijke 

predicaat’ Royal Alpaca dragen. Het fijne 
onderhaar wordt intensief met de hand gesorte-

erd. Alleen het fijne onderhaar van Mon-
goolse kasjmiergeiten is verge lijkbaar 

fijn en zacht.
Daarbij is Royal Alpaca 

verrassend duurzaam: 
het is bestand tegen 

slijtage en pilling, en 
neemt nauwelijks 
geuren en reisstof 
op.

In smalle, 
elegante blouson-
stijl, volumineus 

zacht en fully- fashioned glad gebreid – voor een 
perfecte pasvorm. Met vormvaste dubbele 
knopenlijst en blijvend elastische geribde 
boordjes. Twee klepzakken met stolpplooi 
bieden praktische opbergruimte. De behaaglijke 
schipperskraag met geribd motief kunt u variabel 
hooggesloten of losjes open dragen. Een tijdloos 
mooie klassieker die u jarenlang kunt dragen – 
en die u met bijna alle overhemden, shirts en 
broeken uit uw kledingkast kunt combineren.
Klassiek-casual model. Lengte in mt. 50: 68 cm. 
Kleur: beige gemêleerd. 100% alpaca. Handwas.

•      Gebreid vest, Royal Alpaca     € 349,–

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 220-236-63
50 L 220-244-63
52 XL 220-251-63
54 XXL 220-269-63
56 3XL 220-277-63

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

Luxueuze zeldzaamheid:  
het winteroverhemd  

met bijzonder fijn kasjmier.
Aangenaam warm. Heerlijk zacht.  

Verbazingwekkend voordelig.
Ongelooflijk hoeveel verschil 15% 

kasjmier oplevert: het op zichzelf al zachte 
flanel voelt nog volumineuzer en zachter 
aan dan de bekende stoffen van zuiver 
katoen. Het verwarmt ook voelbaar beter. 

En waar u elders voor overhemden met een 
lager kasjmiergehalte al snel 300,– euro of 
meer betaalt, kost deze slechts 149,95 euro.
Zelfs machinewasbaar.

Het overhemd kan zonder problemen in 
de machine worden gewassen op een 
speciaal wolprogramma. Dankzij het 
klassieke vichymotief in zwart en grijs 

is het overhemd veelzijdig te 
combineren en raakt het nooit 
uit de mode. Subtiele 
kentkraag, borstzak en 
sportmanchetten.
Tailor fit: licht getailleerd. 
Lengte in boordwijdte 41: 
81 cm, mouwlengte: 
64,5 cm. Kleur: zwart/grijs. 
85% katoen, 15% kasjmier. 
Machinewasbaar. Exclusief 
bij  Fashion  Classics.

•      Kasjmierflanel 
overhemd met 
vichymotief     
€ 149,95

boord-
wijdte
in cm nr.
38 352-745-63
39 352-746-63
40 352-747-63
41 352-748-63
42 352-749-63
43 352-750-63
44 352-751-63
45 352-752-63
46 352-753-63
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Zelden zie je een trui met zoveel  
interessante structuurpatronen.

Made in England. Van Peregrine.
Opvallende kabels, festonsteken en randen, diagonaal verlopende ribbels, 

golvende rechte en averechte patronen ...  Deze buitengewoon veelzijdige 
patronenmix maakt deze trui van merinoswol zo 
aantrekkelijk. Volgens de laatste trend: de 

turtleneck. 
Pittig grofgebreid, maar toch 

verrassend licht en zacht. 
Het in 1796 gestarte familie-

bedrijf Peregrine kiest voor 
uitgelezen garen, combineert 
traditierijke handwerkkunst met 
innovatiegeest en modern design. 
En: de prijzen zijn voor de 
kwaliteit Made in England 
verrassend voordelig. 
Slanke, rechte vorm. Lengte in 
mt. 38: 65 cm. 100% wol. 
Handwas. Made in Great Britain. 

•      Peregrine  
trui met patronenmix     
€ 99,95

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

FC producenten-
maat maat safraan navy
36 S 346-125-63 351-004-63
38 M 346-126-63 351-005-63
40 L 346-127-63 351-006-63
42 XL 346-128-63 351-007-63
44 XXL 346-129-63 351-008-63

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

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. 335-910-63      
€ 159,95
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Modieus model. Superzacht leer.  
Lichte, isolerende TPR-zool.

Chelsea-boots met Budapest perforatie  
van de Duitse schoenenspecialist Werner.

De in 1911 opgerichte familieon-
derneming Werner uit de schoenen-
stad Pirmasens behoort tot de weinige 
die nog op hoogwaardige wijze met 
de hand modieuze schoenen maken, 
van de beste materialen en op 
duurzame, ecologische wijze.
Het leer wordt puur plantaardig 
gelooid en geverfd in Duitsland.

Door dit uitgebreide proces blijft 
het leer vrij van schadelijke stoffen, is 
het aangenaam voor de huid en 
soepeler dan chroomgelooid leer.
Ondanks de modieuze stoere look 
verrassend licht.

Luchtig opgeschuimd weegt de 
dikke light thermoplastic rubber 
(LTPR)-profielzool heel wat minder 
dan andere exemplaren. Boven dien is 
de zool duurzaam en robuust, 
isolerend tegen kou van de grond en 
schokdempend bij het lopen.
Hakhoogte: 4 cm. Schacht-
hoogte: 12 cm. 
Gewicht in 
mt. 38: 
ca. 440 g. 

Kleur: donkerblauw. Bovenwerk, 
voering en binnenzool: leer. 
Loopzool: thermoplastic rubber 
(TPR).

•      Werner sporty  
chelsea-boots      
€ 189,95

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 ge raffi neerd gecorrigeerd – en 
probleemzones worden gecamou fleerd.
Alleen u kent het geheim.

De aan de binnenkant ingewerkte broekzakken 
zijn voorzien van zeer elastische dwarsstroken. 
Deze functioneren als een zachte correctie en 
maken uw buik zichtbaar platter. Bovendien laten 
zij de heuppartij iets slanker lijken. De tailleband 
met dwarselastiek is hoger dan bij normale 
spijkerbroeken. Minder mooie delen worden 
hierdoor verborgen; uw taille oogt verleidelijk 
vrouwe lijk. Het verfijnde model met perfect 
geplaatste achterzakken en gematigde beenwijdte 
geeft uw billen en bovenbenen een mooi strakke 
en harmonische vorm.

Kwalitatief 11-oz-denim met stretchcomfort.
87% katoen zorgt voor huid vrien de lijk draagcomfort. 9% 

polyester maakt de jeans robuust. En door de 
4% elastaan zit de jeans steeds comfortabel 
zonder te knellen. Ook in korte maten 
verkrijgbaar.
Rechte pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 38: 
81 cm. 87% katoen, 9% polyester, 4% elastaan. 
Machinewasbaar. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Magic-Jeans     € 89,95

FC donker-
maat blauw lichtblauw
18 352-820-63 352-834-63
19 352-821-63 352-835-63
20 352-822-63 352-836-63
21 352-824-63 352-837-63
22 352-825-63 352-838-63
23 352-826-63 352-839-63
36 352-827-63 352-840-63
38 352-828-63 352-841-63
40 352-829-63 352-842-63
42 352-830-63 352-843-63
44 352-832-63 352-844-63
46 352-833-63 352-845-63

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

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPINLFCKatalog63Frühjahr5 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010356 

 

1 QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

2
3

schoen-
maat nr.
36 342-050-63
37 342-051-63
38 342-052-63
39 342-053-63
40 342-054-63
41 342-055-63
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De zwemshort die niet aan het  
lichaam plakt en er niet te bont uitziet.

Comfortabel en in een oogwenk droog –  
vaak sneller dan u weer in uw strandstoel zit.

Anders dan absorberend katoen neemt de van een speciale laag 
voorziene microvezel van deze zwemshort nagenoeg geen water op. Het 
zijdeachtige, mat glanzende weefsel blijft soepel en zacht en droogt in een 
oogwenk – en blijft discreet van uw lichaam verwijderd zonder te 
plakken.
Fijne naaldstrepen in marine/wit zorgen voor een elegante look.

Een nadrukkelijk klassiek dessin dat flatteert – en te midden van de 
gebruikelijke kleuren en patronen alleen 
maar aangenaam opvalt. U ziet er altijd 
verzorgd uit – op het strand, bij het 
zwembad en met een shirt zelfs bij het 
ontbijt op het terras. Elastische band 

met koord naar wens verstelbaar.
Rechte pijpjes. Zakken opzij en een 
achterzak. Kleur: marine/wit. 
Buitenkant en binnenbroek met 
netstof: 100% polyester. Machine-
wasbaar.

•      Swim&Dry-zwemshort      
€ 49,95

Eindelijk een chic,  
comfortabel beachshirt voor heren.

Gewoon aantrekken en zonder uitgebreid dichtknopen bent u snel goed gekleed.
Het fijne weefsel van katoen en linnen zorgt voor een goede 

ventilatie van uw huid, en beschermt tegen UV-straling en 
ongewenste inkijk. Casual model dat niet knelt. Toch ziet het shirt 
er verbazingwekkend chic uit – bij jeans, een bermuda en een 
zwembroek. Met een witte linnen broek vormt het shirt een chique 
combinatie voor een sundowner aan dek.

De luchtig afstaande hals is in comfortmodel uitgevoerd, met 
fijn doorgestikt boordsel en kort split met lusknoop. Met korte 
mouwen en zijsplitjes.
Comfortabel wijd model. Lengte in mt. 50: 76 cm. Kleur: wit. 70% 
katoen, 30% linnen. Machinewasbaar. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Beachshirt 2.0     € 59,95

FC
maat nr.
48 344-940-63
50 344-941-63
52 344-942-63
54 344-943-63
56 344-944-63
58 344-945-63
60 344-946-63

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

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 311-308-63
50 L 311-316-63
52 XL 311-324-63
54 XXL 311-332-63
56 3XL 311-340-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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De ‘little black dress’  
onder de badpakken.

Zit perfect en  
flatteert uw figuur.

Dankzij het elegante golfmotief voor en de geraffineerde 
lage ruglijn is dit tijdloos mooie badpak veel eleganter dan 
andere gewone unikleurige badpakken. Dit badpak doet 
wonderen voor uw figuur en is zeer opvallend: de deelnaad 
voor heeft een flatterende werking en het stevige maar toch 
elastische weefsel modelleert op zachte wijze uw lichaam. 
Kleine ‘probleemgebieden’ worden geraffi neerd verborgen. De 
ingewerkte halve bh ondersteunt fraai uw buste. Sneldrogend. 
Verkrijgbaar in twee cupmaten.
Matig hoge beenlijn. Kleur: zwart. 100% polyester. Steunend 
materiaal en voering: 100% polyamide. Inzetten: 91% polyamide, 
9% elastaan.

•      Zwart badpak Elegance     
€ 79,95

FC
maat nr.
38B 341-536-63
40B 341-537-63
42B 341-538-63
44B 341-539-63
46B 341-540-63
38C 341-542-63
40C 341-543-63
42C 341-544-63
44C 341-546-63
46C 341-547-63

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

Loevenich two-in-one-
hoed:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnum-
mer 337-926 of tel. nr. 
085-5 362 089.

In deze slipper vormt uw voet zijn eigen comfortabele voetbed.
Ultralicht, antibacterieel Duflex-materiaal van thermo-actief rubber met cellenstructuur.

Deze slipper is slechts 85 gram licht – en is ongelooflijk 
plezierig om te dragen. De reden daarvan is het innovatieve 
Duflex-materiaal – een verouderingsbestendig rubber met cellen-
structuur en thermo-actieve en visco-elastische eigenschappen. 
Daardoor is deze slipper geheel vrij van schadelijke bestanddelen, 
antibacterieel, UV-bestendig, kleur- en slijtvast.
Onder invloed van lichaamswarmte en -gewicht vormt de voet 
zijn geheel eigen, individuele voetbed.

De markante welvingen zorgen daarnaast voor een werke lijk 
ontspannen houding en de kleine nopjes hebben een plezierig 
massage-effect. Een kussentje bij de hiel beschermt bij elke stap.
Men voelt de slipper nauwelijks en hij blijft in water drijven.

Daarom is de 85 gram lichte Duxilette ook ideaal als strand-

schoen. De ventilatieopeningen laten frisse lucht bij uw voeten, 
water en zand verdwijnen er door. De geprofi leerde antislipzool 
beschermt u in het zwembad en de sauna tegen uitglijden.
Bovenmateriaal, binnenzool en loopzool van rubber.

•      Chung Shi Duxilette     € 45,95

schoen- producenten-
maat maat zwart wit navy
36/37 XS 787-929-63 788-141-63 788-075-63
38 S 345-799-63 348-302-63 348-299-63
39/40 M 345-800-63 348-303-63 348-301-63
41/42 L 787-952-63 788-174-63 788-109-63
43 XL 787-960-63 788-182-63 788-117-63
44/45 XXL 787-978-63 788-190-63 788-125-63
46/47 3XL 787-986-63 788-208-63 788-133-63
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)

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

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 verwerkte 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. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Boiled Cashmere turtleneck     
€ 249,–

FC
maat zwart beige dennengroen
36 342-305-63 347-105-63 353-166-63
38 342-306-63 347-106-63 353-167-63
40 342-307-63 347-107-63 353-168-63
42 342-308-63 347-108-63 353-170-63
44 342-309-63 347-109-63 353-171-63
46 342-310-63 347-220-63 353-172-63

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 katoende-
nim 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 broekenspeci-
alist RAPHAELA-BY-BRAX.
Five-pocketsmodel. Binnenbeenlengte in 
mt. 38: 80 cm. Voetwijdte: 34 cm. Ook 
verkrijgbaar in korte maten. Van 76% 
katoen, 20% polyester, 4% elastaan. 

Machinewasbaar.

•      Slanke thermojeans      
€ 109,95

FC producenten-
maat maat nr.
18 36K 352-400-63
19 38K 352-401-63
20 40K 352-402-63
21 42K 352-403-63
22 44K 352-404-63
23 46K 352-405-63
24 48K 352-406-63
36 36 352-407-63
38 38 352-408-63
40 40 352-409-63
42 42 352-410-63
44 44 352-411-63
46 46 352-412-63
48 48 352-413-63

Kleiderly recycling-
zonnebril:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
353-541 of  
tel. nr. 085-5 362 089.

Werner 
wandelschoenen 
pagina 6.
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FC
maat bruin wit
36 340-881-63 342-063-63
38 340-882-63 342-064-63
40 340-883-63 342-065-63
42 340-884-63 342-066-63
44 340-885-63 342-067-63
46 340-886-63 342-068-63

Chic als een zijden blouse –  
maar minstens zo gemakkelijk 

in onderhoud als een shirt. 
Tuniekblouse van Janice & Jo.

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

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

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

•      Janice & Jo tuniekblouse      
€ 159,95

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

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

Zelden te zien in één bralette:  
fijne kant, sterke bandjes  

en een naadloze verwerking.
Van de Duitse lingeriespecialist Anita –  

knowhow van meer dan 130 jaar lingerieproductie.
Het modieuze behamodel met hoge sierrug en sierbandjes is gemaakt 

voor wijd uitgesneden truien of shirts. Verleidelijke blikken zijn dus 
uitdrukkelijk gewenst.
Zelden ligt kant zo zacht tegen de huid.

De fijne, lichte, rekbare stof ligt tegen uw huid aan zonder te krie-
belen, volgt al uw bewegingen en knelt nooit. En omdat zowel de 
geperforeerde voering als de uitneembare schuimcups ademend zijn, is uw 
bralette altijd comfortabel om te dragen, het hele jaar door.
Naadloos in bustier-look verwerkt: 
tekent zelfs onder strakke topjes niet af.

De comfortabel brede, nooit snijdende 
bandjes zijn onzichtbaar verstevigd bij de 
schouders. Zo blijven ze in perfecte vorm 
in plaats van te lubberen, zoals vaak het 
geval is. De zachte, platte achtersluiting is 
viervoudig verstelbaar voor een perfecte 
pasvorm. Charmant detail aan de voorkant: 
de decoratieve strik in het midden.
Geschikt voor cupmaten A–D. Kant 
van 61% polyamide, 39% elastaan. 
Cups van 100% polyester. Handwas.

•      Anita kanten bralette     
€ 59,95

FC
maat bessen antraciet
S 352-811-63 352-816-63
M 352-812-63 352-817-63
L 352-813-63 352-818-63
XL 352-814-63 352-819-63
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Modieus motief, trendy kleuren. Maar traditi-
oneel gebreid in Schotland.

Colourblocking-muts en sjaal van het jonge Belgische merk Howlinʼ.
In de modestad Antwerpen ontwerpt 

het trendy Belgische merk Howlin’ 
modieuze items, zoals deze gebreide 
accessoires met blokstrepen. Ze worden 
gebreid door een Schots bedrijf met een 
rijke historie. Anders dan veel andere 
trendmerken richt Howlin’ zich op 
hoogwaardige handwerkkunst in plaats 
van fast fashion.
Gekamde lamswol, double brushed 
met disteltakken en daardoor heerlijk 
zacht.

Ook wat betreft garenkwaliteit doet 
Howlin’ geen water bij de wijn: geselec-
teerd langstapelig garen dat zorgvuldig is 
gekamd, maakt de vaak wat ruwe 
lamswol glad. Door het met de hand te 
borstelen wordt het oppervlak mooi 

zacht, zonder afbreuk te doen aan het 
stoere karakter. Muts met brede 
ribomslag. Dubbel verwerkte 
sjaal in verschillend gestreepte 
blokken. Door de draairichting 
en de manier van strikken af te 
wisselen, kunt u uw look variëren.
Afmeting sjaal: 185 x 22 cm. Kleur: 
bordeaux/navy/mosterd/bruin/
braambes/groen/grijs. 100% scheerwol. 
Handwas. Gemaakt in Schotland.

•      Howlin’ gebreide muts met 
blokstrepen      
nr. 347-465-63     € 59,95

•      Howlin’ sjaal met 
blockstrepen      
nr. 347-466-63     € 89,95

FC
maat nr.
48 346-402-63
50 346-404-63
52 346-405-63
54 346-406-63
56 346-407-63
58 346-408-63
60 346-409-63

Eigentijdse update voor een legende:  
G1, het pilotenjack van de US Navy. 

Van Oconi.
Van soepel geitensuède met een waterafstotende afwerking 

en uitneembare voering.
Het maakte deel uit van het uniform van de US Navy en is 

vandaag de dag een van de eeuwige modeklassiekers: het G1 
pilotenjack, geïntroduceerd in 1943. Na het einde van de oorlog 
maakten vele filmsterren hem tot een legende.
Authentieke look, maar zachter en lichter.

Er was niets te verbeteren aan de typische look met 
bontkraag en twee klepzakken met knoopsluiting plus 
zijzakken. Maar in plaats van grof glad leer is boterzacht, 
maar toch slijtvast, geitensuède gebruikt. De veelzijdige 
kleur navy is ook meer van deze tijd.
Weer- en winterbestendig dankzij Scotchgard™.

In tegenstelling tot conventionele suède jassen kan 
de G1 tegen een stootje: het met Scotchgard™ behandel-
de materiaal laat regen en sneeuw gewoon van zich 
afvallen. U hoeft u dus geen zorgen te maken over 
watervlekken die in het materiaal trekken. Desalniette-
min vormt zich in de loop der jaren het lichte, door 

kenners geliefde patina.
Ook geschikt voor de overgangsperiode.

Op warmere dagen verwijdert u gewoon de warme 
wollen voering – zo kan deze moderne G1 veel langer in het 
jaar gedragen worden dan het origineel. En ook de kraag van 
zacht schapenvacht kan naar wens 
worden verwijderd. Met drie 

binnenzakken.
Kort blousonmodel. Lengte in mt. 50: 
66 cm. Kleur: navy. Buitenkant van leer. 
Voering: 80% wol, 20% katoen. Stomerij. 
Bevat niet uit textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong (afneembare kraag 
van schapenvacht). Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Oconi G1 pilotenjack      
€ 499,–

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

Op warmere dagen verwijdert 
u gewoon de warme wollen 
voering.

En ook de kraag van zacht 
schapenvacht kan naar wens 
worden verwijderd. 
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

FC producenten-       grijs-
maat maat maisgeel zwart navy lichtblauw zandkleur wit gemêleerd khaki
44 S 316-966-63 316-906-63 316-938-63 316-945-63 316-815-63 316-899-63 316-924-63 336-931-63
46 M 316-967-63 316-907-63 316-939-63 316-946-63 316-816-63 316-900-63 316-925-63 336-932-63
48 L 316-968-63 316-908-63 316-940-63 316-947-63 316-817-63 316-901-63 316-926-63 336-933-63
50/52 XL 316-969-63 316-909-63 316-941-63 316-948-63 316-818-63 316-902-63 316-927-63 336-934-63
54/56 XXL 316-970-63 316-910-63 316-942-63 316-949-63 316-819-63 316-903-63 316-928-63 336-935-63
58 3XL 316-971-63 316-911-63 316-943-63 316-950-63 316-890-63 316-904-63 316-929-63 336-936-63
60 4XL 316-972-63 316-912-63 316-944-63 316-951-63 316-891-63 316-905-63 316-930-63 336-937-63

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

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

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

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

hij is in 18 naalden techniek uit iets dikker 
garen (Nm 24/1) vervaardigd. Vervolgens wordt hij 
zacht gespoeld en niet opgespannen ge droogd. 

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

•     155 g-Ragman      
€ 19,95
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Elegant,  
vrou we lijk – en toch 

net zo behaaglijk 
 als een normale  

badjas.
Van Louis Féraud, Parijs.

In tegenstelling tot de vele royale, 
volumineuze modellen is deze badjas 
veel beter aan het vrouwelijke 
silhouet aangepast. Hij is licht 
getailleerd en in de rug alsmede 
aan de schouders smaller 
gesneden. Zo ogen de 
contouren sierlijker en 
minder zwaar. De lang 
doorlopende reverskraag, 
de mouwen en de beide 
zakken zijn met satijnen 
biezen bezet – dat maakt 
de badjas zeer elegant.
Van het beroemde 
Parijse couturehuis 
Louis Féraud.

Hij is beroemd om 
zijn zeer vrouwelijke 
mode. De filmdiva’s uit de 
jaren ’50 en ’60 werden door 
hem reeds ingekleed – met 
japonnen voor het filmfestival in 
Cannes en met kostuums voor 
onvergetelijke bioscoopfilms.
Aan de binnenkant nemen 
frotté lussen in een oogwenk de 
vochtigheid van uw huid weg.

U voelt zich na het bad, de 
douche of de sauna meteen 
droog en behaaglijk omhuld. 
Van buiten is het weefsel fijn 
geschoren. Daardoor ontstaat 
een fluweelachtige krip met 
edele glans. Klassieke 
wikkelvorm met riem, 
riemlussen, reverskraag en 
twee opgezette zakken (een 
zak met Féraud logo).
Licht getailleerd. In alle maten 
131,5 cm lang. Kleur: wit. Van 
100% katoen. Machinewasbaar. 
Van Louis Féraud, Parijs.

•      Féraud couturebadjas     
€ 149,95

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

FC producenten-
maat maat nr.
36 XS 301-564-63
38 S 301-572-63
40 M 301-580-63
42 L 301-598-63
44 XL 301-606-63

www.fashion-classics.nl   .  Tel.: 085-5 362 08966

 Het figuurgeheim van         de mooiste vrouwen.
   Seamless ondergoed              vormt geraffineerd  

een optisch sla              nk silhouet.
Om welke prijsuitreiking het ook gaat: als 

de televisie er ook bij is, wordt voor elke 
Hollywood-diva het ondergoed belangrijker 
dan de (toch maar geleende) jurk van $ 4.000. 
De felle schijnwerpers zouden zelfs de 
kleinste ‘deukjes en rolletjes’ immers 
genadeloos aan het licht kunnen brengen ...
Zeer elastisch, naadloos in model gebreid: 
niets tekent af.

Top en slip zijn praktischer dan een body 
en zijn gemakkelijker aan en uit te trekken. 
Beide delen zijn naadloos in model gebreid, 
zonder aftekenende boordjes of zijnaden. En 
ook het decoratieve motief van hibiscusbloe-
men blijft onder uw kleding onzichtbaar. De 
dubbele, superelastische beenlijn van de slip 
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De pyjama  
voor een eerste  

goede morgenindruk.
Als u zich na het opstaan altijd 

direct netjes aankleedt of een badjas 
aandoet, doet dat deze chique pyjama 
helaas geen recht. Maar bij het eerste 
kopje koffie, boven een krantje of 
’s avonds voor de haard is hij 
ideaal – en veel mooier dan de 
meeste concurrenten. Verzorgd 
en heerlijk comfortabel maakt 
hij de badjas of het vrijetijd-
spak overbodig.
Zijn kostbare katoenflanel 
stamt van een Portugese 
traditierijke weverij, 
die al meer dan 80 jaar 
bestaat – thans in de 
3e generatie.

Het uiterst zachte, 
licht opgeruwde, 
dubbel getwijnde 
flanel houdt u 
rondom warm. Vele 
jaren lang. In schering 
en inslag getwijnd garen 
zorgt voor een duurzaam en 
dicht weefsel. Dit wordt 
aansluitend behoedzaam aan 
beide zijden geborsteld. Hierdoor 
ontstaat een zacht wollig 
oppervlak, dat niet zo pilling- 
gevoelig is en duurzaam mooi 
blijft. Jasje met opgestikte 
borstzak, lange broek met 
comfortabele NOVILA-Soft-
bund®.
Comfortabele snit. Lengte jasje in mt. 
38: 65 cm. Binnenbeenlengte broek: 
74 cm. Visgraatdessin in roze/fuchsia. 
Van 100% katoen. Machinewasbaar. 
Van NOVILA uit Titisee-Neustadt.

•      NOVILA  
flanel-pyjama met  
visgraatdessin      
€ 149,95

FC
maat nr.
36 347-054-63
38 347-055-63
40 347-056-63
42 347-057-63
44 347-058-63
46 347-059-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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 Het figuurgeheim van         de mooiste vrouwen.
   Seamless ondergoed              vormt geraffineerd  

een optisch sla              nk silhouet.
zit zeer elastisch en onzichtbaar op uw 
lichaam. De brede schouderbandjes van de 
top snijden ook bij een vollere boezem niet in 
de huid. 12% elastaan maakt het ondergoed 
soepel, met een verstevigende pasvorm.
Steunzones modelleren uw figuur op 
flatterende wijze.

De als beugels ingewerkte delen van de 
top ondersteunen perfect uw buste. Verstevi-
gende bandeaux modelleren taille en 
buik – en zorgen voor een mooi gevormd 
achterwerk.
Van 88% polyamide, 12% elastaan. Beide delen 
zijn machinewasbaar. Gemaakt in Italië.

•      Seamless top hibiscusbloemen     
€ 35,95

FC producenten-
maat maat creme
38/40 M 475-236-63
42/44 L 475-244-63
46/48 XL 475-251-63
50/52 XXL 475-269-63

FC producenten-
maat maat creme
38/40 M 474-189-63
42/44 L 474-197-63
46/48 XL 474-205-63
50/52 XXL 474-213-63

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

•      Seamless slip hibiscusbloemen     
€ 25,95

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

FC producenten-
maat maat antraciet
38/40 M 476-127-63
42/44 L 476-135-63
46/48 XL 476-143-63
50/52 XXL 476-150-63

FC producenten-
maat maat antraciet
38/40 M 474-957-63
42/44 L 474-965-63
46/48 XL 474-973-63
50/52 XXL 474-981-63
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Nieuwe, slanke, comfortabele look voor 
de populaire boots met lamsvacht.

Smalle leest, verhoogde zool en anatomisch gevormd voetbed. 
Van Chaaya, Oostenrijk.

Chaaya, opgericht in 2015, is een schoenenmerk dat gespecialise-
erd is in laarzen en sneakers met kenmerkende basisdetails, 
modieuze looks en fantastisch zacht draagcomfort. Deze laarzen 
met een voering van lamsvacht zijn gemaakt van soepel, wateraf-
stotend geïmpregneerd suède, zijn rondom gevoerd met warme, 
heerlijk zachte lamsvacht en omsluiten de voet behaaglijk. En 
door de smallere leest lijken de voeten veel slanker dan bij veel 
andere laarzen met lamsvacht. U kunt ze dus zelfs combineren 
met een jurk of rok.
Isolerende, 3 cm dikke zool van natuurrubber. Voetbed van 
traagschuim. Katoenen veters.

De verhoogde zool zorgt voor een goede warmte-isolatie en 
is niet gewoon gevulkaniseerd, maar houdbaar en duurzaam met 
de hand aan het schachtleer aangezet, zoals meestal alleen bij 
hoogwaardige zakelijke schoenen het geval is. Het uitneembare, 

anatomisch gevormde voetbed van 
traagschuim, gevoerd met lamsvacht, biedt 
bijzonder veel comfort.
De tong, die slechts half zichtbaar is, is 
een blikvanger en een opvallend detail 
van veel collectiemodellen.

Het merk ontleent zijn naam aan het 
Maledivische eiland Chaaya, dat 
vanuit de lucht gezien de vorm 
van een laars heeft.

Bovenwerk: suèdeleer. 
Voering: lamsvacht. 
Anatomisch gevormd, 
uitneembaar voetbed, 
overtrokken met lamsvacht. 

Antislipzool van natuur
rubber met profiel. Kleur: 

bruin. Schachthoogte: 
17 cm (mt. 36).

•      Chaaya boots 
met lamsvacht 
en vetersluiting     
€ 349,–

schoen-
maat nr. 
36 351-953-63
37 351-954-63
38 351-955-63
39 351-956-63
40 351-958-63
41 351-959-63
42 352-100-63

Zo fijn en flexibel, zo licht en ademend kan walk zijn.
De moderne korte jas met capuchon, made in Tirol. Van Stapf, walk-specialist sinds 1958.

Niet te vergelijken met de dikke, zware 
walkstoffen die u van klassieke duffelcoats 
kent: deze jas met capuchon is gemaakt van 
Tiroler softwalk, waardoor hij net zo licht, 
zacht en ademend is als een vest. Gebreid in 
plaats van geweven is de jas een stuk flexibeler. 
Aangezien hij zacht gewalkt is, parelt regen er 
bovendien gewoon vanaf.
Behaaglijk warm dankzij zuivere lamswol.

Dit chique natuurmateriaal 
voelt veel zachter aan dan 
gewone wol: omdat de haren nog 
nooit geschoren zijn, zijn de 
uiteinden nog rond en ligt het 
bijzonder zacht tegen uw huid.
Flatteus door eigentijds design.

Optisch zeer flatteus: de 
deelnaden vallen op door hun 
speciale afwerking. De opvallen-

de knopen en de in de naad 
geplaatste zakken zorgen voor 
modieuze accenten.
Casual recht model. Lengte in mt. 38: 
83 cm. Kleur: binnen wolwit, buiten 
grijs. 100% wol. Handwas. Gemaakt 
in Oostenrijk.

•      Stapf korte softwalkjas     
€ 229,–

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 353-595-63
38 M 353-596-63
40 L 353-597-63
42 XL 353-598-63
44 XXL 353-630-63
46 3XL 353-632-63

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

swiss+cotton 
lange blouse 
pagina 39.
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Vrijwel geen enkele jeans 
benadrukt uw billen 

mooier dan deze  
‘Bottom up’ van  

Liu Jo Jeans, Italië.
Skinny pasvorm met hoge taille  

en extra elasticiteit.
Deze jeans heeft het perfecte model en is 

gemaakt van het beste materiaal voor een 
mooi strakke pasvorm. Achterzakken en 
figuurnaden zijn op de juiste plekken 
geplaatst om de billen mooi te accentueren.
Zit dankzij de 4-wegstretch van ISKO 
BLUE SKIN™ zo comfortabel als een 
tweede huid.

De innovatieve hightech-stretch met 
360º-elasticiteit modelleert perfect de 
contouren van het lichaam. Met high-heels of 
pumps met plateauzool of sleehak lijken uw 
benen in deze jeans ongelooflijk lang.
Skinny fit met hoge band. Voetwijdte: 25 cm. 
Kleur: zwart. 70% katoen, 21% polyester, 9% 
elastaan. Bevat niet uit textiel bestaande delen 
van dierlijke oorsprong. Machinewasbaar.

FC producenten-
maat maat nr.
34/36 27/30″ 330-714-63
36 28/30″ 330-715-63
38 29/30″ 330-716-63
38/40 30/30″ 330-717-63
40 31/30″ 330-718-63
40/42 32/30″ 330-719-63
42 33/30″ 330-721-63

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

Buitengewoon vrouwelijk. Ongelooflijk zacht.  
Verrassend sterk.

De spencer gemaakt van speciaal geselecteerde alpacawol. Van breispecialist Clark Ross. 
Lange tijd behoorden spencers uitsluitend tot de herengarderobe – en zagen er soms stijf 

en ouderwets uit. Maar dit bijzondere damesmodel is heel wat anders: de geïntegreerde 
bandjes aan de lange zijden zorgen voor veel bewegingsvrijheid en zien er ook nog eens zeer 

vrouwelijk uit.
Door de alpacawol voelt de spencer soepel en zacht aan op uw 

huid.
De wol van de lamaʼs uit de Andes is een van de 

kostbaarste natuur lijke vezels ter wereld. Het materiaal 
is vuil- en vochtafstotend en is ondanks zijn fijnheid 
verrassend sterk. De luchtige steken zijn aangenaam 

rekbaar dankzij een vleugje nylon.
Een veelzijdig combineerbare trendy klassieker. 

Van alpaca-specialist Clark Ross.
Of u het nu op een klassieke manier draagt 

bij uw favoriete blouse, casual met een overhemd 
met lange mouwen of als extra warme laag over 
een fijngebreide coltrui: uw nieuwe spencer 
past bij veel kleding die u al in de kast hebt 
hangen.
Modieus recht model. Lengte in mt. 38 ca. 
52 cm. 87% alpaca, 13% nylon. 
Handwas. Exclusief bij Fashion 
Classics.

•      Alpaca-spencer     € 129,95
FC producenten-
maat maat navy oranje 
36 S 340-540-63 340-546-63
38 M 340-541-63 340-548-63
40 L 340-542-63 340-549-63
42 XL 340-543-63 340-550-63
44 XXL 340-544-63 340-551-63
46 3XL 340-545-63 340-552-63

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

•      Liu Jo 3D  
shaping-jeans     € 159,95

In een andere wassing en kleur 
op pagina 7 en 83.
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De Easiness-jas van zachte walkwol:  
warm, windwerend,  

gewoon heerlijk comfortabel.
Van Carl Gross: hoogwaardige,  
op kleermakerswijze afgewerkte 

herenconfectie sinds 1925.
Easiness-jassen zijn helemaal in de 

mode, maar terwijl de meeste 
modellen veel synthetische stoffen 
bevatten of van lichte jersey zijn 
vervaardigd, is deze jas van 
gerecyclede wol gemaakt. Dat 
maakt hem niet alleen heerlijk 
licht en warm, maar ook 
duurzamer dan vergelijkbare 
scheerwollen jassen.
Natuurlijk windwerend en 
waterafstotend door gewalkt 
materiaal.

Het zuiver mechanisch 
proces maakt uw jas zonder 
een enkele chemische coating 
weerbestendig en daarnaast prettig 
zacht en comfortabel elastisch.
Het gemêleerde crèmebruin oogt 

tijdloos en modern tegelijk.
Op dit moment past de ideaal te 

combineren kleurnuance perfect bij 
de trendy roest-, bruin- en groentinten 
van de broeken- en breimode. Toch 
zult u het tot ver na het seizoen 
dragen. Geheel gevoerd als een chique 

business-jas, met modieuze overhemd-
kraag, mouwtrensjes en twee opgestikte 

klepzakken met steekzakken opzij.
Modern slank model. Lengte in mt. 50: 96 cm. 
Kleur: crèmebruin. 100% wol. Voering: 100% 
viscose. Stomerij.

•      Carl Gross Easiness-jas     € 299,–
  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
  25 351-394-63
  26 351-395-63
  27 351-396-63
  28 351-397-63
  29 351-398-63
  30 351-399-63
  48 351-400-63
  50 351-401-63
  52 351-402-63
  54 351-403-63
  56 351-404-63
  58 351-405-63
  60 351-406-63
  98 351-407-63
102 351-408-63
106 351-409-63

 

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 verbazingwek-
kend robuuste stof kan worden verfrommeld en zelfs 
worden opgerold, zodat u uw hoed gemakkelijk 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.
55 353-450-63
57 353-451-63
59 353-452-63
61 353-453-63

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)
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Fijne yakwol, kasjmier en Ierse breikunst  
maken dit vest zo bijzonder. 

Van Carbery uit Clonakilty. Exclusief in de  Fashion  Classics.
Een hemelsbreed verschil met de vele grofgebreide vesten van 

wol die irriteert. Het uitgelezen garen voor dit heerlijk zachte, 
stijlvolle vest komt uitsluitend van de jonge dieren: het zachte haar 
van de eerste schering van de lammeren en het zorgvuldig met de 

hand 

gekamde garen van jonge yaks en 
kasjmiergeiten. En even exclusief als 
het materiaal is ook de uitvoering: 
Volgens aloude traditie op handbrei-
machines gemaakt.

Een echte zeldzaamheid in tijden 
van industriële massaproductie. 
Daarbij worden voor-, rugpand en 
mouwen zonder storende dikke naden 

in model gebreid en daarna met zorg 
met festonsteken aan elkaar gezet. 

Daardoor zit uw nieuwe vest veel 
beter dan een doorsnee model. 

En het gaat ook niet lubberen 
na veelvuldig dragen. 

Casual model met raglan-
mouwen en drie opgestikte 
zakken. Lengte in mt. 50: 
68 cm. Kleur: beige 
gemêleerd. 65% scheerwol, 25% yakwol, 10% kasjmier. 
Made in Ierland. Machinewasbaar. Exclusief bij  Fashion 
 Classics. 

•      Carbery stijlvol vest     € 219,–

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

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 335-105-63
50 L 335-106-63
52 XL 335-107-63
54 XXL 335-108-63
56 3XL 335-109-63

Voor de smeltsneeuw op het land  
en het tapijt in de eerste klas.

Rondom doorgestikte laarsjes van Myrqvist:  
veel robuuster en winterbestendiger dan vergelijkbare laarzen.

Of ze nu formeel of casual worden 
gecombineerd – halfhoge laarsjes ziet 
men steeds vaker in het koude seizoen. 
Maar er zijn er maar een paar die zo 
robuust en zo weerbestendig zijn als deze.
Waterafstotend kalfsleer van leerlooie-
rij Du Puy in Frankrijk, knowhow 
sinds 1946.

Voor meer comfort en een langere 
levensduur is het chique ruwe materiaal 
volgens de Goodyear-methode rondom 
doorgestikt. Tegen regen en sneeuw zijn 
uw laarsjes bovendien voorzien van 
dubbel genopte rubberzolen en een 
rondom lopende stormrand.
Het comfortabele kurkbed past zich 
aan de individuele anatomie van uw 
voet aan.

Snelveterogen en hiellus maken 
het aan- en uittrekken gemakkelijker 
en sneller.
Kleur: zwart. Bovenwerk, voering en 
binnenzool van kalfsleer. Buitenzool: 
rubber. Gemaakt in Portugal.

•      Myrqvist veterlaarsjes     
€ 279,–

schoen- producenten-
maat maat nr.
41   7,5 353-523-63
42   8 353-525-63
43   9 353-526-63
44 10 353-527-63
45 11 353-528-63
46 12 353-529-63

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPINLFCKatalog63Frühjahr6 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010357 

 

1 QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

2
3
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

FC producenten-
maat maat nr. 
36 S 347-087-63
38 M 347-089-63
40 L 347-090-63
42 XL 347-091-63
44 XXL 347-092-63

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

 

De elegante en modieuze 
manier om fleece te dragen:  

veelzijdige korte jas van 
Henriette Steffensen.

Scandinavisch design made in Kopenhagen.
Fleece is meestal alleen bekend van 

sportieve truien en jacks. Een elegante korte jas 
gemaakt van de populaire fleecestof is een echte 
zeldzaamheid. Het zijn juist deze twee tegenpo-
len – sportief en elegant – die dit bijzondere 
fleecejack zo veelzijdig maken.
Stijlvol, rustiek ontwerp.

De jas heeft een casual, comfortabele snit, 
maar maakt niet dik. De taillenaden achter 
zorgen voor een aansluitende look. De kleine 
opstaande kraag en de sluiting aan de zijkant 
benadrukken de cleane, elegante Scandinavi-
sche stijl. Geribde patches aan de mouwen en 
de zoom zorgen voor de nodige stabiliteit.
Chique Italiaanse fleece: het aandeel 
viscose zorgt voor een zijde zachte touch en 
een stijlvolle glans.

En voor een blijvend glad oppervlak 
zonder lelijke pilling. De gemakkelijk te 
onderhouden, ongecompliceerde stof is 
licht, zacht verwarmend, kreukvrij, 
wasbaar en sneldrogend. Het is een van 
de favoriete materialen van ontwerpster 
Henriette Steffensen en is typisch 
Scandinavisch, net als haar hele 
collectie: cleane stijlen die geschikt 
zijn om elke dag te dragen – mode 
waarin u zich goed voelt, vrij kunt 
bewegen en die er tegelijkertijd goed 
uitziet.
Nog steeds vrij onbekend in dit 
land.

In Scandinavië zijn de 
collecties van het label uit 
Kopenhagen al favoriet bij 
modebloggers en modefans en 
zijn ze verkrijgbaar op vele goede 
adressen. In ons land zoekt u ze 
nog steeds tevergeefs.
Casual model. Lengte in mt. 40: 
96 cm. Kleur: taupe. 70% polyester, 
30% viscose. Machinewasbaar.

•      Henriette Steffensen  
korte fleecejas     € 179,95
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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 
Denemarken 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 herstel-
lend vermogen. De kant voelt heerlijk zacht aan, irriteert 
niet. Ronde hals. Kanten manchetten met dubbele 
knoop. Knoopsluiting aan de achterkant.
Casual recht model. Lengte in mt. 38: 65 cm. 100% viscose. 
Machinewasbaar.

•      Rosemunde Copenhagen  
kanten blouse      
€ 139,95

FC donker-
maat blauw natuur
34 347-446-63 347-512-63
36 347-447-63 347-513-63
38 347-448-63 347-514-63
40 347-449-63 347-515-63
42 347-510-63 347-516-63
44 347-511-63 347-517-63

Licht en casual.  
Praktisch en gemak kelijk  te 
combineren (en ook nog eens 

echt leuk om te zien).
City-buideltas van kreukzacht rundsuède.  

Van het trendlabel Anokhi, München.
Vertaald uit het Hindi betekent Anokhi ‘uniek’. 

En dat is ook de collectie van dit nog jonge 
Münchense trendlabel: een geslaag de mix van 
Europees design en internationaal handwerk.
Trendy materialenmix. Ongecompliceerd en 
functioneel. Zeer licht.

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

direct binnen handbereik.
De moderne kleurnuance 
steengrijs maakt van deze 
buideltas altijd een ideaal 

accessoire.
De kleur steengrijs 

is ideaal te com bine ren 
en past bij (bijna) al uw 
outfits.

Met shouderband 
en knipsluitingen. 
Afmeting ca. 
48 x 33 x 16 cm 
(h x b x d). 
Gewicht ca. 
700 g. Kleur: 
steengrijs. Echt 
leer. Voering: 
100% katoen.

Eindelijk: de populaire 
Seductive-broek  

is er nu ook voor korte 
shirts en blouses.

Vertrouwde pasvorm, geliefd materiaal,  
nieuw verwerkte band.

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

uit en gaan niet open staan.
De persplooien maken de benen optisch langer. 

Ze zijn fijn door ge stikt en blijven mooi zitten – 
zonder te strijken. Het zeer elastische techno-katoen 

(ook een echte bestseller) beweegt perfect mee en is 
heerlijk glad, zacht en soepel. Strookzakken achter. 

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

•      Seductive confectie broek Sabrina    € 199,95

FC
maat kwarts blauw
34 327-123-63 327-130-63
36 327-124-63 327-131-63
38 327-125-63 327-132-63
40 327-126-63 327-133-63
42 327-127-63 327-134-63
44 327-128-63 327-135-63
46 327-129-63 327-136-63

  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)

•      Anokhi buideltas      
nr. 322-281-63     
€ 149,95
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Baby-alpaca: een van de meest  
kostbare vezels ter wereld.

Zacht als kasjmier, maar robuust genoeg voor alledag.
Het fijne haar wordt met veel moeite met de hand ge sor teerd: 

uitsluitend vezels met een diameter van 20,1 tot 23 micron en een 
lengte van 64 - 68 mm voldoen aan de strenge kwaliteitscriteria. 
Hoewel baby-alpaca zacht als kasjmier is, is het verbazingwekkend 
sterk: de wol is slijtbestendig en resistent tegen pilling. Bovendien 
neemt hij nauwelijks geuren op. Dankzij de natuurlijke elasticiteit 
van de vezels behoudt dit ribgebreide vest ook nog eens optimaal 
zijn vorm.
Ontworpen in Noorwegen. Gebreid in Zuid-Amerika.

De studio van de alpacaspecialist Clark Ross is gevestigd in 
het Noorse Sandefjord. De productie vindt echter recht-streeks 
in het land van herkomst van de wol plaats.
Recht model met staande kraag. Tweeweg rits. 2 steekvakken. 
Lengte in mt. 48: 66 cm. 100% alpaca. Handwas. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Clark Ross gebreid vest van baby-alpaca      
€ 299,–

FC producenten-
maat maat beige blauw
48 M 311-866-63 340-708-63
50 L 311-867-63 340-709-63
52 XL 311-868-63 340-710-63
54 XXL 311-869-63 340-711-63
56 3XL 311-870-63 340-712-63

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

Extra zacht en warm:  
chique chino  

met superfijn kasjmier.
Het is bijna niet te geloven wat voor verschil 6% kasjmier 

kan betekenen: deze chino van chic Italiaans weefsel is veel 
zachter en soepeler dan de gangbare exemplaren van puur 
katoen. Hij is warmer en houdt door het iets geruwde oppervlak 
van de stof ook meer wind tegen. De stof blijft daarbij 
ademend.
2% elastaan zorgt voor veel bewegingsvrijheid.

Het vertrouwde flat-frontmodel zorgt voor een perfecte 
pasvorm. Riemlussen. Twee zijzakken, twee achterzakken met 
knoop.
Flat-frontmodel met rechte pijpen. Binnen been lengte in mt. 50: 
83 cm. Voetwijdte: 39 cm. 92% katoen, 6% kasjmier, 2% elastaan. 
Machinewasbaar. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Winterchino     € 159,95

FC
maat beige navy bordeaux
  25 336-915-63 336-899-63 346-469-63
  26 336-916-63 336-900-63 346-470-63
  27 336-917-63 336-901-63 346-471-63
  28 336-918-63 336-902-63 346-472-63
  29 336-919-63 336-903-63 346-473-63
  30 336-920-63 336-904-63 346-474-63
  48 336-921-63 336-905-63 346-475-63
  50 336-922-63 336-906-63 346-476-63
  52 336-923-63 336-907-63 346-477-63
  54 336-924-63 336-908-63 346-479-63
  56 336-925-63 336-909-63 346-480-63
  58 336-926-63 336-910-63 346-481-63
  60 336-927-63 336-911-63 346-482-63
  98 336-928-63 336-912-63 346-483-63
102 336-929-63 336-913-63 346-484-63
106 336-930-63 336-914-63 346-485-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)
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Ook heel geschikt  
als warm overshirt:  

het exclusieve ‘zwaargewicht’  
onder de flanellen overhemden.

Zacht voorgewassen, dus heerlijk zacht.  
Geconfectioneerd door overhemdenspecialist DU4.

De meeste overhemden van 
flanel hebben een gewicht van ca. 
200 gram per meter. Dit exemplaar 
is met 280 gram echter 
beduidend volumineuzer 
en warmer. Niet 
alleen heel 
geschikt om 
dichtgeknoopt en 
in uw broek te 
dragen, maar ook 
om nonchalant 
open over een 
T-shirt te dragen.
Een extra 
wasprogramma 
na het opruwen 
maakt de 
katoenstof zo 
zacht als 
kasjmier.

Niet te vergelijken 
met de gangbare, vaak 
stugge flanellen 
overhemden: de 
voorwas maakt het 
dichte weefsel veel 
soepeler. Ook niet te 
vergelijken met de wat 
stoerdere vrijetijds-
overhemden in 

houthakkersstijl: breedtestrepen, 
vichy- en micro-ruiten zijn 
naadloos doorgeweven op een 

zeldzaam dubbelbooms 
jacquard-weefgetouw. 

Daardoor ziet het 
gevarieerde dessin er 
veel nauwkeu riger 
uit dan bij 
patchwork-over-
hemden die bestaan 
uit aan elkaar 
genaaide afzonder-
lijke stoffen vierkan- 
ten. Met moderne 
button- downkraag. 
Verstelbare 
2-knoopsmanchetten. 
Mouwsplitjes met 
knoop.

Casual recht vallend 
model. Lengte in 
boordwijdte 41: 82 cm. 
Mouwlengte: 67 cm. 
Kleur: blauw/grijs/bruin/
crème. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

•      DU4 patchwork- 
overhemd  
van flanel     
€ 159,95

boord-
wijdte
in cm nr.
38 341-352-63
39 341-353-63
40 341-354-63
41 341-355-63
42 341-356-63
43 341-357-63
44 341-358-63
45 341-359-63
46 341-360-63

The BDO-shirt 
pagina 85.

24-uurs-jeans:  
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
348-085 of tel. nr.  
085-5 362 089.
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Patronen zijn te bont, effen outfits te saai?  
Color-Blocking is de juiste, stijlvolle middenweg.

Het onvergelijkbaar zachte huispak gemaakt  
van zorgvuldig uitgekozen Peruaans Pima-katoen.

Hoodies en trainingsbroeken zijn streetwear 
geworden, geschikt voor dagelijks gebruik; de 

typische Amerikaanse sportkledingkleuren 
rood, blauw en wit zijn nu de sterren van vele 
modeshows en grote merken. Maar zelden 

vindt u zo’n voortreffelijke kwaliteit.
Heerlijk zacht, fijn glinsterende en 
blijvend briljante kleuren.

Het kostbare Peruaanse Pima- 
katoen wordt ook wel het ‘zijde van 
Zuid-Amerika’ genoemd. De reden 

daarvoor is dat het alleen in de klimatologische 
om standig he den van Peru goed gedijt. Daar 
bereikt het een fijnheid van 3,2 - 3,9 micron 
(vergeleken met Amerikaans Pima-katoen dat met 
4,6 - 5,5 micron aanzienlijk grover is).
Bovendien: In Peru wordt Pima-katoen nog 
steeds met de hand geplukt en uitgezocht: vrij 
van chemicaliën, huid vriende lijk – en zeld-
zaam.

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

•      Pima Cotton Homesuit     € 199,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 323-911-63
38 M 323-912-63
40 L 323-913-63
42 XL 323-914-63
44 XXL 323-916-63
46 3XL 323-917-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Geef uw voeten een zacht,  
weldadig warm thuis.

Gebreid zonder naden en vervilt in bergwater:  
het gewalkte boot uit Gottstein, Oostenrijk.

Het duurzame vakmanschap van 
de Tiroolse walk-specialist Gottstein is 
in vier generaties nauwelijks veran-
derd - behalve dat het zelfs verbeterd 
is. Voor dit boot wordt een speciale 
vlakbreimachine gebruikt, waardoor er 
geen vervelende druknaden meer zijn.
Uw voet is volledig omhuld met 
scheerwol.

De zachte natuurvezel laat uw huid 
vrij ademen, is temperatuurregulerend 
en voert lichaamsvocht snel naar 
buiten af. Bovendien stoot de 
natuurvezel vuil af en kan probleem-
loos gedragen 
worden.

Gottstein maakt al sinds 1926 
stevige gewalkte stoffen.

Eerst wordt de uit één stuk 
gebreide „kous“ gewalkt in kristalhel-
der bronwater uit de bergen en daarna 
wordt hij in een oude hamerwalk 
aangestampt tot stevig, slijtvast vilt. 
Dan krijgt hij op de leest zijn voet-
vriendelijke pasvorm. Een dunne, 
lichte, flexibele en toch robuuste leren 
buitenzool rondt uw nieuwe huis-
schoen af.
Bovenmateriaal en voering 100% 
scheerwol. Buitenzool: leren. Made in 

Oostenrijk.

•      Gottstein gebreid boot     
€ 84,95

schoen- zwart- bruin- groen- rood-
maat gemêleerd gemêleerd gemêleerd gemêleerd
36 347-703-63 347-667-63 347-679-63 347-692-63
37 347-704-63 347-668-63 347-680-63 347-693-63
38 347-705-63 347-669-63 347-681-63 347-694-63
39 347-706-63 347-670-63 347-683-63 347-695-63
40 347-707-63 347-671-63 347-684-63 347-696-63
41 347-709-63 347-672-63 347-685-63 347-697-63
42 347-710-63 347-673-63 347-686-63 347-698-63
43 347-711-63 347-675-63 347-687-63 347-699-63
44 347-712-63 347-676-63 347-688-63 347-700-63
45 347-713-63 347-677-63 347-689-63 347-701-63
46 347-714-63 347-678-63 347-691-63 347-702-63
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•      Corgi-kasjmiersokken, dames     € 95,95

Zeldzame luxe: heerlijk zachte,  
dikke  sokken van 100% tweedraads kasjmier.

Een zachte weldaad na een zware dag.
Sokken van zuiver kasjmier zijn 

zeldzaam. Maar sokken van tweedraads, 
zuiver kasjmier zijn bijna niet te krijgen. 
Bij Corgi, de traditierijke breifabriek uit 
Wales, houdt men deze hoogwaardige 
sokklassieker echter aan.
Het beste kasjmier geeft minder 
‘pilling’.

Alleen het donszachte 
onderhaar van 
de kasjmiergeit, 

elk ten minste 38 - 40 mm lang en 15 - 
16 micron fijn, wordt in de meer dan 
250 jaar oude spinnerij ‛Hinchliffe’ tot een 
zeldzaam, tweedraads garen verwerkt. Bij 
Corgi ontstaat daaruit een heerlijk 
volumineuze, donszachte tricotage. En de 
sokken zijn verbazingwekkend sterk, want 
de lange vezels van het kasjmier neigen 
nauwelijks tot pilling – niet te vergelijken 
met goedkoper kasjmier uit andere landen. 
Desondanks: ook bij tweedraadse 

verwerking blijft zuiver kasjmier 
een kwetsbaar garen. Daarom zijn 
deze luxesokken niet geschikt om 
ze in ruwe of ongevoerde 
schoenen te dragen. Ze zijn ideaal 
voor thuis, om uw voeten lekker 
op te warmen.
De best mogelijke pasvorm.

De sokken zijn zorgvuldig in 
vorm gebreid, met glad gebreid 
voetdeel, voor een optimale 
aanpassing aan uw voet. Extra 

lange schacht in 
3x1 ribpatroon die 
mooi kan worden 
omgeslagen. Meege-
breide elastische 
draden zorgen voor 
slipvaste ribboordjes. 
Indien met wat 
aandacht 
behandeld – een 
luxeproduct met 
een lange 
levensduur.
100% kasjmier. 
Handwas aanbevolen.

schoen- producenten-
maat maat jeans zilver zwart
37/38 S 312-995-63 451-872-63 441-345-63
38/39 M 312-996-63 451-880-63 441-352-63
39/40 L 312-997-63 451-898-63 441-360-63
40/41 XL 312-998-63 451-906-63 441-378-63
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schoen- producenten-
maat maat zilber jeans zwart
41/42 S 340-372-63 312-999-63 344-028-63
42/43 M 340-380-63 313-000-63 344-036-63
44/45 L 340-398-63 313-001-63 344-044-63
46/47 XL 340-406-63 313-002-63 344-051-63

•      Corgi-kasjmiersokken, heren     € 95,95

De stijlvolle loungewear-pak van zacht jersey katoen.
Edel, sportief en zeer comfortabel.

Sportdress is edel, ook op straat. Maar lang 
niet elke sportdress is evengoed voor buiten-
optreden en voor sport. Deze wel. Door de 
opgemaakte kraag en de gekleurde knoopstrip is 
het bijzonder elegant. En: het is ook nog eens 
gemakkelijk op de sofa.
Nadrukkelijk eenvoudig en tijdloos chic.

Het recht gesneden polo-shirt heeft bijzonder 
platte, 1,5 cm brede, gestikte naden 
en dubbele bandjes. Knoopsluiting, 
band en bandjes aan de mouwen 
geven door hun crème kleur aan de 
binnenkant een fraai contrast. Passend 
daarbij zijn de crème-kleurige biezen 
van de recht opgezette zakken aan de 
zijkanten van de broek. Het fijne 
materiaal van de zak tekent zich niet 
af. De broek valt nonchalant ruim en 
heeft een comfortabele, brede 
elastiekband met tunnellijn.

De zachte, licht grijs-gemêleerde katoenen 
jersey krijgt door elastaan een fluwelig 
oppervlak en is bijzonder vormstabiel – ook 
nog na veel wasbeurten.

Het pak is heerlijk behaaglijk en ideaal ook 
tijdens de warming-up. Zeer elastisch en 
ademend volgt het gemakkelijk elke beweging 
– en het maakt niet uit of u zich nu uitrekt op de 

divan of jogt op de loopband.
Het shirt is recht gesneden, 
de broek valt nonchalant 
wijd. Kleur: grijs-gemêle-
erd. 92% katoen, 8% 
elastaan. Machinewas-
baar. Van Seldom. 
Exclusief bij  Fashion 
 Classics.

•      Loungewear- 
pak      
€ 129,95

FC
maat nr.
46 254-318-63
48 254-326-63
50 254-334-63
52 254-342-63
54 254-359-63
56 254-367-63
58 254-375-63
60 254-383-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Een chique, unieke blouse in een luxueuze, 
warme en zachte wol-zijdemix.

Flatteuze A-lijn, elegante details en een stijlvol, tijdloos dessin. Van het 
Zwitserse damesmerk Joyce & Girls.

De elastische, gestikte opstaande kraag met strikdetail, de wijde, soepel-
vallende mouwen met bijpassende doorgestikte boord, het casual, uitlopende 
model – deze blouse is optisch een elegante, moderne blikvanger en superieur 

verheven boven elke trend.
Subtiel, abstract dessin in chique kleurencombinatie van bruin en 

zwart op een licht fond.
Deze met de hand ontworpen print is een dessinklassieker voor de 

eeuwigheid: bijzonder, maar in geen enkel opzicht schreeuwerig en 
opdringerig. De gedekte kleuren zijn in perfecte harmonie.
Ideaal voor het koelere jaargetijde: hoogwaardige en zeldzame 

materialenmix van wol en zijde.
Blouses van zuivere zijde zijn zeer chic, maar te koel voor de 

winter. Wollen blouses hebben vaak een rustiek-sportieve uitstra-
ling. Door het optimale aandeel wol heeft deze blouse de perfecte 

chique wintermix van beide materialen – hij is licht en warm, 
voelt zacht, wollig aan, is soepelvallend en heeft een luxueuze, 
matte glans.

Casual A-model. Lengte in mt. 36: 68 cm. Kleur: beige/bruin/
zwart. 75% wol, 25% zijde. Handwas.

•      Joyce & Girls tuniekblouse in wol-zijdemix     
€ 259,–

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 352-382-63
36 S 352-383-63
38 M 352-384-63
40 L 352-386-63
42 XL 352-387-63
44 XXL 352-388-63
46 3XL 352-389-63

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

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

Het zakelijke type  
onder de broeken  

met modieus wijde pijpen.
Serieus model. Chique stof. Klassiek zwart.

De broek met wijde pijpen is weer helemaal in de 
mode. Er zijn er echter maar weinig die voldoen aan de 
eisen van zakelijke representativiteit. Deze heeft precies 
de juiste, ‘serieuze’ snit: met een iets hogere band, smal 
rond de heupen en de bovenbenen en pas uitlopend vanaf 
de knieën. Persplooien laten de benen langer lijken. 
Daardoor behoort deze broek met wijde pijpen tot de 
weinige, waarin ook kleinere vrouwen flatteus gekleed 
gaan.
Het hoogwaardige materiaal maakt het elegante 
karakter perfect.

De stof heeft een zijdeglad oppervlak, glanst 
vorstelijk, is buitengewoon soft om te voelen en briljant 
van kleur. De broek valt mooi, kreukt nauwelijks, kent 
geen slijtage en geen pilling. Het ontbreken van 
broekzakken houdt het heupgedeelte bijzonder slank. 
Brede, verstevigde band zonder riemlussen, met 
overslag en een blinde knoop-/haaksluiting.
Slank model met uitlopende pijpen. Binnenbeenlengte in 
mt. 36: 88,5 cm, voetwijdte: 52 cm. Kleur: zwart. Van 100% 
polyester. Machinewasbaar.

•      Seductive business-pantalon met wijde pijpen     
€ 199,–

FC
maat nr.
34 316-772-63
36 316-773-63
38 316-774-63
40 316-775-63
42 316-776-63
44 316-777-63
46 316-778-63
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Night Bird van Aubade:  
Parijse lingerie  

om elke dag te dragen.
Het dragen van deze lingerie is niet alleen een 

optisch genoegen: de luxueuze stoffen voelen zacht 
aan en kriebelen niet (zoals helaas bij veel andere 
lingerie wel het geval is). De half doorzichtige 
perforaties van de gekartelde jacquardkant hebben een 
verleidelijk sensueel effect. Een lichte satijnen voering 
creëert een elegant spel van contrasten. Met stras 
bezette, rozegoudkleurige sierelementen en satijnen 
bandjes geven de lingerie een nobel, gedurfd glamour-
effect.
Een streling voor de huid.

De beha met halve cups modelleert een prachtige, 
volumineuze buste en biedt perfecte steun. Het 
guipure-motief achter is afneembaar. De bijpassende, 
ragfijne Saint-Tropez slip is nauwelijks voelbaar op de 
huid. De satijnen bandjes achter vormen een sensueel 
detail. Met een zacht katoenen kruisje.
Kleur: zwart. Beha met halve cups: cups van 100% 
polyamide. Voering: 86% polyamide, 
14% elastaan. Saint-Tropez slip: kant 
van 86% polyamide, 14% elastan, 
katoenen kruisje. Handwas.
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FC
maat nr.
36 353-354-63
38 353-355-63
40 353-356-63
42 353-357-63
44 353-358-63

Draagcomfort en opbergruimte zoals bij een casual hobo bag,  
maar dan veel eleganter: de extravagante croissanttas.

Gemaakt van soepel, zacht, plantaardig gelooid lamsnappaleer en voor een zeer aangename prijs –  
van het Duitse luxetassenmerk Les Visionnaires.

Het elegante model met een vleugje slouchy-stijl 
is een grote tassenfavoriet geworden. Een 
hoogwaardig model vinden, zonder afschuwe-
lijke designprijs, is niet zo eenvoudig, maar 
mogelijk ...  Deze croissanttas van Les 
Visionnaires voelt nog comfortabeler aan 
dan veel andere modellen dankzij de 
volledig afgeronde vorm en het soepele 
leer.
Het kreukzachte lamsnappaleer 
voelt soepel aan.

Eersteklas kwaliteit: dat is 
waar het Duitse tassenmerk voor 
staat. De geselecteerde huiden 
komen uit Nieuw-Zeeland, zijn een 
bijproduct van de levensmiddelen-
industrie en zijn plantaardig 
gelooid. Het handvat en de body 
van de tas zijn gemaakt uit één stuk 
leer. Het handelsmerk van Les 
Visionnaires is de voering van roze 
gerecycled polyester. Hoofdvak met 

rits, drie steekzakken, een vakje voor creditcards en een binnenvak 
opzij met rits.

Lamsnappaleer. Voering van gerecycled polyester. Afmeting 
(b x h x d): 48 x 30 x 17 cm.

LES VISIONNAIRES 
croissanttas      
€ 249,–
•      zwart  

nr. 352-935-63
•      taupe  

nr. 352-936-63

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

•      Aubade beha 
met halve cups 
Night Bird     
€ 139,95

bh-
maat nr.
75B 353-324-63
80B 353-325-63
85B 353-327-63
75C 353-328-63
80C 353-329-63
85C 353-350-63
75D 353-351-63
80D 353-352-63
85D 353-353-63

•      Aubade Night 
Bird-slip     
€ 84,95

Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 
20.00 uur)
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Zachter en warmer dan  
gewone katoenen shirts:  

luxueuze longsleeve met kasjmier.
Achter de casual, moderne look schuilt een unieke luxe: deze 

longsleeve is veredeld met 16% kasjmier en is daardoor zachter 
en warmer dan gewone katoenen shirts.
Modieus alternatief voor een overhemd of trui.

Veel te mooi om alleen maar ergens onder te dragen. Deze 
luxueuze longsleeve is ook heel goed solo te dragen op een 
jeans, chino, cargobroek, cord-broek ... En dankzij elastaan 

zit hij comfortabel en vormvast.
Recht model met ronde hals. Lengte in mt. 50: 73 cm. 80% 
katoen, 16% kasjmier, 4% elastaan. Machinewasbaar. 
Gemaakt in Portugal. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Junghans 1954 longsleeve met kasjmier     
€ 99,95

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

FC
maat navy grijs
48 353-633-63 353-640-63
50 353-634-63 353-641-63
52 353-635-63 353-642-63
54 353-636-63 353-643-63
56 353-637-63 353-644-63
58 353-638-63 353-645-63
60 353-639-63 353-646-63

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.
25 352-060-63
26 352-061-63
27 352-063-63
28 352-064-63
29 352-065-63
30 352-066-63
48 352-067-63
50 352-068-63
52 352-069-63
54 352-071-63
56 352-072-63
58 352-073-63
60 352-074-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Warmer, lichter en robuuster 
dan conventionele jassen  

van corduroy.
Folklorejasje van fluwelige Italiaanse wol-corduroy. 

Van Steinbock®/Tirol, sinds 1938.
Terwijl de meeste corduroy jassen van katoen zijn 

gemaakt en ook synthetische stoffen kunnen bevatten, is 
dit folklorejasje voor bijna de helft van scheerwol 
gemaakt. Hierdoor is het modieuze Italiaanse corduroy 
tegelijk lichter, robuuster en warmer dan veel gelijksoor-
tig uitziende stoffen. De licht gewatteerde voering zorgt 
voor extra warmte.
Bij Steinbock® besteden ze veel aandacht aan details.

Uw folklorejasje kan zowel met een rits als met 
knopen worden gesloten – voor een altijd onberispelijke 
look en optimale bescherming tegen de elementen. Twee 
steekzakken met pat en knoop en twee binnenzakken met 
rits bieden voldoende opbergruimte voor alles wat u 
onderweg nodig hebt.
Sportief folklorejasje. Lengte in 
mt. 50: 74 cm. Kleur: amber. 57% 
katoen, 43% scheerwol. Voering: 
100% polyester. Stomerij. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•      Steinbock folklorejasje  
van wol-corduroy     
€ 499,–

FC
maat nr.
48 352-851-63
50 352-852-63
52 352-853-63
54 352-854-63
56 352-855-63
58 352-857-63
60 352-858-63

Warm en weerbestendig zonder 
voering, zonder synthetische 
stoffen en zonder membraan.

Moderne workwear-trend:  
de cap van beproefde Tin Cloth.  

Van Filson/Verenigde Staten.
Tin Cloth van Filson is een katoenen stof die de tand 

des tijds al meer dan 100 jaar heeft doorstaan – en die 
momenteel zijn comeback in de mode maakt dankzij de 
huidige workwear-trend. De uiterst robuuste stof biedt 
ideale bescherming tegen de elementen, is winddicht, 
slijtvast en sluit zichzelf vrijwel vanzelf af door de vezels 
te laten opzwellen als het regent.
Een lichte waslaag isoleert 
lichaamswarmte en maakt de 
cap waterafstotend.

Tegelijkertijd blijft het 
zware duck-canvas 
aangenaam zacht en 
vrijwel onverwoestbaar.
Eén maat. 100% 
katoen. Bevat niet 
uit textiel bestaande 
delen van dierlijke oorsprong 
(leren trensje).

Filson Tin Cloth cap     
€ 79,95
•      zwart   

nr. 353-438-63
•      okerbruin  

nr. 353-437-63

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

Luxe Chelsea-boots: 
www.fashion-classics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
351-870 of tel. nr.  
085-5 362 089.
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Met de hand geverfd en gebreid:  
de multicolour-cardigan die  

gewoon overal bij past.
Een exclusiviteit uit de Andes.  

Van Kero Design, Peru.
Een unieke combi: uni-licht grijs bouclégaren van alpaca en 

met de hand geverfde merinowol in een verloop van meer dan 
15 kleuren. Het scala omvat lichte en donkere nuances blauw, 
groen, rood, oranje, bruin en talrijke mengtinten als paars, petrol, 
koraal etc. Te combineren met alle unikleurige kledingstukken in 
uw garderobe.
Met de hand gebreid op dikke naalden: een tradi tioneel, 
kunstig stukje Peruaans handwerk.

Aan elk vest wordt 3 dagen gewerkt. Elk exemplaar is uniek. 
Een enorm verschil met machinaal gemaakte massaproducten. 
En: sinds 2014 is Kero Design ‘Peru Fair Trade’-gecertificeerd.
Volumineus en warm, en daarbij aangenaam licht.

Veelzijdig lang model met sjaalkraag: ideaal als jas met 
sjaalkraag, wanneer het in het voor- of najaar mooi weer is. 
Heerlijk warm over een blouse, T-shirt of longsleeve als het 
koud is.
Iets uitlopend 2-knoopsmodel. Lengte in mt. 38: 72 cm. Kleur: 
multicolour. 77% scheerwol, 23% alpaca. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke 
oorsprong: knopen van echt 
hoorn. Handwas.

•      Kero Design  
handgebreid lange 
vest Multicolour      
€ 319,–

Weinig jeans laten uw  
achterste er zo sexy uitzien  

als de ‘Bottom up’  
van Liu Jo Jeans, Italië.

Regular-fit.
Deze jeans heeft de perfecte pasvorm voor een heel aan trek-

ke lij ke look. Achterzakken en figuurnaden zijn precies op de 
goede plekken geplaatst, zodat uw zitvlak mooi wordt 

 ge accen   tu eerd.
Altijd een perfecte, heerlijk 
comfortabele pasvorm.

Met pumps voorzien van 
een gewone hak, plateauhak 
of sleehak zien uw benen er in 
deze smalle jean fantastisch 
lang uit. Met sierstenen op het 
riem lusje achter en aan de 
achterzak.
Five pocket. Binnenbeenlengte 

in mt. 36: 69 cm. Voetwijdte: 
28 cm. 51% katoen, 41% 
modal, 5% elastomultiester, 
3% elastaan. Bevat niet uit 
textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong. Kleur: 
donkerblauw. Machinewas-
baar.

•      Liu Jo jeans  
Bottom up     
€ 129,95

FC producenten-
maat maat nr.
38 S 336-870-63
40 M 336-871-63
42 L 336-872-63
44 XL 336-873-63

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

FC producenten-
maat maat nr.
34/36 27″ 347-300-63
36 28″ 347-301-63
38 29″ 347-303-63
38/40 30″ 347-304-63
40 31″ 347-305-63
40/42 32″ 347-306-63
42 33″ 347-307-63

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

Ducanero® westernlaarsjes:  
www.fashion-classics.nl  
Zoeken op bestelnummer 348-293 
of tel. nr. 085-5 362 089.

Ook verkrijgbaar 
als High Waist, 
pagina 7.
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  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de catalogus)

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 kasjmiervezels van de 
wereldwijd beste kwaliteit komen uit Mongolië. Alleen daar, in de ijzige 
regio’s, ontwikkelt de witte 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 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 roest groen
36 353-173-63 353-187-63 353-200-63 353-207-63
38 353-174-63 353-188-63 353-202-63 353-208-63
40 353-175-63 353-189-63 353-203-63 353-209-63
42 353-176-63 353-190-63 353-204-63 353-210-63
44 353-178-63 353-191-63 353-205-63 353-211-63
46 353-179-63 353-192-63 353-206-63 353-212-63

 
 
 

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 buiten activiteiten, 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. 342-083-63
•      Antraciet melange 

nr. 342-084-63
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Zeldzame originelen:  
deze ‘Ierse’ kabelpatroon- 

accessoires komen daad-
werkelijk nog uit Ierland.

Als vanouds worden zij  
op handbreimachines vervaardigd.  

Van Fisherman out of Ireland.
Bij het traditierijke tricotagebedrijf Fisherman 

out of Ireland in Kilcar/County Donegal produce-
ren ervaren medewerkers deze edele accessoires 
nog op decennialang bewaarde breiapparaten. 
Naderhand worden zij netjes met de hand 
afgewerkt. Langzaam, zorgvuldig en bijna voor 
de eeuwigheid. Een hemelsbreed verschil met 
niet- duur zame massaproducten uit het Verre 
Oosten. En ondanks de uitstekende kwaliteit 
tegen een aantrekkelijke prijs.
Zacht en verwarmend: merinoswol verfijnd 
met kasjmier.

Het plastische kabelpatroon is karakteristiek 
voor de regio en symboliseert al generaties lang 
de touwen van de Ierse vissersboten. De muts 
past zich perfect aan uw hoofdvorm aan. De 
brede ribboord zorgt voor een perfecte pasvorm 
en verwarmt desgewenst de oren.
Afmetingen van de sjaal maar liefst 21 x 180 cm. 
Kleur: grijs. 95% wol, 5% kasjmier. Handwas. 
Geproduceerd in Ierland.

•      Fisherman kabelpatroon-sjaal     
nr. 316-640-63     € 69,95

•      Fisherman kabelpatroon-muts     
nr. 316-619-63     € 39,95

Pluizig zoals altijd – maar buitengewoon stijlvol: 
de teddyfleece jassen van Svea, uit Zweden.

Moderne snitten. De kleuren van dit moment.
In Scandinavië is het Zweedse 

familiebedrijf al 20 jaar een gevestigd 
begrip. Sinds de designverantwoorde-
lijkheid is overgedragen aan de jongste 
generatie is de outdoorkleding een 
rijzende ster geworden op het gebied van 
mode – die zelfs in de Amerikaanse 
mode-hotspot LA erg gewild is. In ons 
land is Svea nog een insidertip.
Modern blousonmodel in modieus 
navy.

Rits aan de voorzijde over de gehele 
lengte. Afsluitbare ribgebreide opstaande 
kraag. Ruime steekzakken.

Casual model. Lengte in mt. 50: 70 cm. 
Kleur: navy. Materiaal: 100% polyester. 
Machinewasbaar.

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

FC producenten-
maat maat nr. 
48 M 345-952-63
50 L 345-953-63
52 XL 345-954-63

•      Svea fleece herenblouson     
€ 99,95
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The BDO-Shirt
No. 70

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

editie

Basic Collection

Ontdek een goede oude vriend.  
En vergeet dat een overhemd  

moet worden gestreken.
Dit overhemd heeft het klassiek ongekunstelde 

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

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

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

The BDO-shirt     € 89,95

boord-   lichtblauw/
wijdte   wit
in cm wit lichtblauw gestreept
38 333-428-63 333-448-63 333-407-63
39 333-429-63 333-449-63 333-408-63
40 333-430-63 333-451-63 333-409-63
41 333-431-63 333-452-63 333-480-63
42 333-432-63 333-453-63 333-481-63
43 333-433-63 333-454-63 333-482-63
44 333-434-63 333-455-63 333-483-63
45 333-436-63 333-456-63 333-485-63
46 333-437-63 333-457-63 333-486-63

•      Basic Collection

boord-
wijdte navy/bordeaux
in cm gestreept
38 353-330-63
39 353-331-63
40 353-332-63
41 353-333-63
42 353-335-63
43 353-336-63
44 353-337-63
45 353-338-63
46 353-339-63

•      Limited Edition No. 70
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Dit zou heel goed uw favoriete  
kledingstuk kunnen worden: lange 
zwarte blouse in perfect jurkmodel.

Elegant vallende stof, zo goed als kreukvrij  
en machinewasbaar.

Iets uitlopend naar onderen. Achter langer dan voor. Lengte
deelnaden met verborgen zakken: de slimme details van het 
model onderscheiden deze lange blouse van andere exemplaren. 
Hij ziet er heel vrouwe lijk uit en wanneer u hem als jurk draagt, 
voelt u zich veel beter gekleed dan bij veel andere lange blouses.
Het als zijde vallende viscosemateriaal maakt het model extra 
elegant.

De ongecompliceerde, onderhoudsarme kwaliteit is het 
favoriete materiaal van het Franse merk, dat bij ons tot nu toe 
alleen bekend is om de luxueuze leggings van imitatieleer. In het 
eigen land heeft Janice & Jo al lang een reputatie opgebouwd als 
blousespecialist. Onzichtbaar verwerkte 
door knoop sluiting aan de voorkant. 
1knoopsmanchet aan de mouwen.
Uitlopend model. Lengte in mt. 36: 103 cm. 
Kleur: zwart. 100% viscose. Machinewas-
baar.

•      Janice & Jo lange blouse      
€ 179,95

FC
maat nr.
36 33559563
38 33559663
40 33559763
42 33559863
44 33559963
46 33560063

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

Zo elegant en chic is een broek  
van imitatieleer maar zelden.  

Van st.Ann by Stehmann.
Fluwelig zacht kunstnappaleer.  

Uitlopende pijpen met persplooien.
Broeken van kunstleer zijn populair en het perfecte veganisti

sche alternatief. Bovendien zijn ze ook iets betaalbaarder dan 
echt leer. Meestal in gladde nappalook en vaak als strak 
skinnymodel. Een wezenlijk chiquere variant is deze broek met 
fluweelzachte nappatouch en stijlvolle, matzwarte glans.
Modieus met wijde pijpen en persplooi. Flatteus comfort
model.

Boven smal, met iets uitlopende pijpen en met een comforta
bel aansluitende elastische band – heerlijk comfortabel, tijdens 
het zitten hebt u geen last van knopen die drukken of van een rits. 
Model, kleur en look maken van deze broek een veelzijdig te 
combineren item: chic bij een zwarte blazer met laarzen of 
pumps. Casual elegant bij een lange blouse met instappers. 
Sportief bij een behaaglijke gebreide trui met sneakers.
Met de hand wasbaar, sneldrogend en kreukarm – in een 
oogwenk weer klaar voor gebruik.

Het elastische materiaal sluit zacht aan, gaat niet lubberen, 
maar keert steeds weer terug in het oorspronkelijke model.
Van st.Ann by Stehmann – Duitse specialist op het gebied 
van damesbroeken sinds 1971.

De premiumlijn van het merk met traditie profiteert van de 
expertise en jarenlange ervaring in de 
vervaardiging van klassieke Steh
mannbroeken.
Smalle, naar beneden uitlopende 
pijpen. Binnenbeenlengte in mt. 36: 
72 cm. Voetwijdte: 51 cm. Kleur: zwart. 

100% polyester. Coating: 100% 
polyethyleen. Handwas.

•      st.Ann fluwelige  
kunstnappaleren broek     
€ 99,95

FC 
maat nr.
34 35175363
36 35175463
38 35175563
40 35175663
42 35175763
44 35175863
46 35176063

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

Casanova casual brogue 
pagina 92.

Loevenich wollen baret, 
Jacquard zwart/grijs:  
www.fashionclassics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
340209 of  
tel. nr. 0855 362 089.
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Alles heeft zijn plek:  
elegante clutch & trendy crossbag in één.

Mode en functionaliteit in combinatie  
met traditie in het maken van tassen sinds 1903 – van Pourchet Paris.

Een tas die bij elke leeftijd past, bij vele gelegenheden en bij diverse 
looks. Met een verbazingwekkende hoeveelheid overzichte lijke opbergruimte 

gezien het compacte formaat. Bij de van oudsher bekende firma met traditie 
Pourchet Paris is deze nieuwe versie van de kleine, elegante tas (die al in de 
jaren 20 van de vorige eeuw in een soortge lijke vorm een uiting van elegantie 
en stijl was) de bestseller in de collectie. En niet zonder reden.
Vandaag een elegante clutch bij 
een avondjurk, morgen een 
casual cross bodytas bij een 
jeans en shirt.

Als u liever iets groters 
hebt, is de tas zelfs geschikt als 

vervanging van een porte
monnee. Een echte allrounder van 
zo’n hoogwaardige kwaliteit vindt 
men zelden en meestal zijn ze dan 
afkomstig van peperdure designerlabels. Onze tip is daarom deze van de Franse 
tassenspecialist met meer dan 115 jaar ervaring in het verwerken van de fijnste 
lederwaren. Het label, dat nog steeds in familiehanden is, is een van de oudste 
in Frankrijk en staat bekend om zijn eigentijdse ontwerpen.
Goed, veilig en stijlvol opgeborgen.

Zes vakken zorgen voor een gestructureerd gebruik van de ruimte en een 
beter overzicht. Hierbij zijn er twee ritsvakken voor uw waardevolle spullen. 
De elegante sluiting met twee delen van geborsteld messing kan alleen door 
kenners gemakkelijk worden geopend met lichte druk onder de sluiting en biedt 
dus extra veiligheid. De cleane stijl van de tas is tijdloos elegant. Het gestruc
tureerde, zacht bewerkte, grijskleurige rundleer zorgt voor een subtiel 
chicsportief accent. Binnenin kan de korte of lange riem op verschillende 
manieren door twee lussen worden gehaald en vastgemaakt.
Kleur: zwart. Afmeting: 24 x 13 x 4 cm (b x h x d). Rundleer. Zacht geruwde voering. 
Metalen elementen van messing.

•      Pourchet Paris 3in1 bag      
nr. 35289363      
€ 165,95

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 interessan
ter 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     € 35,95
•       multi grijs nr. 34020863

Skiny bhtop:  
www.fashionclassics.nl 
Zoeken op bestelnummer 
337149 of  
tel. nr. 0855 362 089.
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Robuust rundleer. Authentiek kraaltjesmotief.        Met de hand gemaakt door 
Maya-vrouwen in Guate        mala.

Stevige sierriem in etnostijl: heel mooi en toch geschikt              voor alledaags gebruik.
Niet te vergelijken met die stugge, 

vaak te dikke en massaal met de ‘hete 
naald’ gestikte kraaltjesriemen die 
machinaal vervaardigd worden: deze 
flexibele riem is zorgvuldig met de 
hand gemaakt. Geknipt uit 3 mm dun 
rundleer en gedecoreerd met kleine 
kraaltjes van 1 x 1,5 mm. Glijdt 
gemakkelijk door de lussen van uw 
broek en sluit soepel aan rond taille of 
heupen.
Het authentieke kraaltjesmotief 
maakt van uw nieuwe riem een 
zeldzame blikvanger.

Echt een meesterstukje van 
ambachtskunst dat een gewone 
jeans- en chino-outfit een modieuze 
upgrade in etnostijl geeft.

Geproduceerd met eerlijke voor-
waarden en op ethisch correcte 
wijze.

De Duitse firma Smitten hecht niet 
alleen waarde aan een eersteklas 
kwaliteit. Eerlijke arbeidsvoorwaarden 
en een bijzondere waardering naar alle 
partners en medewerkers toe behoren 
eveneens tot het succesrecept.

taille-
maat offwhite/ antraciet/
in cm blauw creme
  80 330-879-63 330-916-63
  85 330-911-63 330-917-63
  90 330-912-63 330-918-63
  95 330-913-63 330-919-63
100 330-914-63 330-920-63
105 330-915-63 330-921-63

Vanbuiten een blikvanger.  
Vanbinnen met stimulerende werking.
Bekroonde sportlegging met ingewerkte 3D-massagenoppen.  

Ook te bestellen: bijpassende ‘air control’-bh. Van Anita Active.
Deze sportlegging wordt door veel trainers 

beschouwd als powerfashion met massage- 
effect. De innovatieve 3D-noppen aan de 
binnenkant kunnen namelijk hetzelfde effect 
hebben als een toniserende beenmassage: door 
het constante opwarmeffect kan de doorbloe-

ding en het herstel van de spieren 
gestimuleerd worden en kunnen 
blessures voorkomen worden.
De functionele hightechstof zorgt 
voor een perfecte vochtregulering.

Een speciaal voor de sport 
ontwikkelde ventilerende combinatie 
van polyamide en elastaan zorgt voor 
een ideale vochtregulatie en daarmee 
voor een droog huidklimaat. De stof is 
elastisch, antislip en biedt veel 
bewegingsvrijheid. De zachte band, de 
extra platte naden en de 
clean-cutboord onder aan de 
pijpen zorgen ervoor dat er niets 
knelt. Ook na vele malen 
wassen blijft het bijzondere 
materiaaleffect behouden.
Het design is meervoudig 
bekroond.

De legging is onderscheiden 
met de ISPO en de iF Design 
Award. De speciale uitvoering met 
grijs slangenprint is een echt 

trendmodel dat u kunt dragen 
voor de training, maar ook bij 

uw gewone outfit.

Perfecte aanvulling: de luchtige ‘air con trol’-
bh die zit als een tweede huid.

Het ventilerende hightech-weefsel reguleert 
het vochtgehalte en houdt uw huid droog. Sterk 
steunend vermogen dankzij dubbellaags 
materiaal in de naadloze cups en het stevige 
netmate riaal achter. De onzichtbare en onmerk-
baar ingewerkte zijondersteuning vangt elke 
beweging zacht op. De brede, in lengte verstel-
bare zacht verdikte bandjes knellen en verschui-
ven niet. Bijzonder zachte en ademende 
onderborstband. Extra platte naden. 3-voudig 
verstelbare haakjessluiting met drie haakjes 
achter.
Legging: kleur grijs/zwart/neon groen. 79% 
polyamide, 21% elastaan. Bh: kleur grijs/lichtgrijs/
neon groen. 49% polyamide, 39% polyester, 12% 
elastaan. Beide delen zijn machinewasbaar.

•      Anita air control 
sport-bh, Viper      
€ 74,95

bh-
maat nr.
75B 351-995-63
80B 351-996-63
85B 351-997-63
90B 351-998-63
75C 352-000-63
80C 352-001-63
85C 352-002-63
90C 352-003-63
75D 352-004-63
80D 352-006-63
85D 352-007-63
90D 352-008-63

•      Anita Active 
massagelegging, 
Viper     € 119,95

FC
maat nr.
36 352-010-63
38 352-011-63
40 352-012-63
42 352-014-63
44 352-015-63
46 352-016-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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Elegante, stijlvolle daywear – zo comfortabel  
als een joggingpak: van SOLD OUT.

In buitengewoon chique, comfortabele materialenmix met 60% modal.

89Fashion Classics

Robuust rundleer. Authentiek kraaltjesmotief.        Met de hand gemaakt door 
Maya-vrouwen in Guate        mala.

Stevige sierriem in etnostijl: heel mooi en toch geschikt              voor alledaags gebruik.
Breedte: 3,5 cm. Rundleer. Studs, nestels en gesp 
van metaal, antiek-zilverkleurig gegalvaniseerd.

•      Smitten etno-kraaltjesriem     € 129,95

offwhite/blauw

antraciet/creme

•      SOLD OUT joggingbroek 
     € 149,95

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 347-779-63
38 M 347-780-63
40 L 347-782-63
42 XL 347-783-63
44 XXL 347-784-63

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

•      SOLD OUT sportieve 
sweater     € 119,95

FC producenten-
maat maat  nr. 
36 S 347-774-63
38 M 347-775-63
40 L 347-776-63
42 XL 347-777-63
44 XXL 347-778-63

Het ontwerpteam van het nog jonge Regensburgse 
modelabel SOLD OUT was oorspronke lijk gespeciali-
seerd in broeken, maar reageerde daarna op de 
groeiende vraag naar loungewear, die tegenwoordig zo 
groot is. En met succes. Individueel, clean, modern, 
stijlvol ... en zeker geschikt om mee naar buiten te 
gaan. Met dit concept onderscheiden de moderne 
sportieve casual-chic collecties zich vakkundig van 
vele concurrenten in dit segment.
Heerlijk zacht, soepel en subtiel glanzend: de 
hoogwaardige materialenmix met modal.

Niet te vergelijken met normale katoenen sweat-
stoffen – het materiaal is de highlight van deze combi 
en fascineert al bij de eerste aanraking. Het hoge 
aandeel modal zorgt voor het zachte, soepele draag-
comfort, maakt trui en broek bovendien ademend, 
kreukarm, vormvast en geeft een zachte glans.
Geconfectioneerde belijning. Klassiek elegant zwart.

Kenmerkend voor SOLD OUT – 
 bewust puristisch zonder motieven en 
prints, doet deze cleane zwarte combina-
tie alleen in de basis denken aan het 
sportieve joggingpak. Voor het overige 
zorgen de snit, de details en de hoog-
waardige stof voor de extravagante, 
elegante look: de tailleband, de mouw-
boorden en de col van de casual 
oversized trui zijn gemaakt van geribd 
breisel. De trui is in langer model 
uitgevoerd. De broek is aan de 
bovenkant ontworpen als een 
klassieke chino met ritssluiting, 
dubbele knoopsluiting, 
steekzakken, riemlussen en 
paspelzakken achter. Alleen 
de sportieve geribde 
boorden die bij de trui 
passen, zorgen voor een 

sportieve touch. Stijlvol binnenshuis. Stijlvol sportief 
met sneakers in de stad. Modieus met hoge hakken 
voor een high-fashion party-look.
Trui en broek in casual joggermodel. Lengte trui in mt. 38: 
69 cm. Binnenbeenlengte broek: 70 cm. Kleur: zwart. 60% 
modal, 35% polyester, 5% elastaan. Machinewasbaar. 
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Een pak dat zowel perfect is voor de training, 
verzorgd voor een bezoekje  

en comfortabel voor op de bank.
Chic, sportief en heel comfortabel.

Een sportief pak kan er ook heel 
netjes uit zien. Maar lang niet elk 
sportpak is geschikt om zowel in te 
sporten als om mee gezien te worden. 
Dit exemplaar is een uitzondering. En: 
het is ook nog eens heel comfortabel 
om in te relaxen op de bank.
Mooi eenvoudig en tijdloos chic.

Het recht gesneden jasje heeft 
bijzonder platte, fijne gestikte naden 
en twee praktische zijzakken. De 
doorlopende ritssluiting is tegenge-
voerd met een paspel van katoen- 
canvas. De zak van de broek onder-
scheidt zich niet door het fijne 
materiaal. De broek valt prettig wijd 
en is voorzien van een comfortabele 
brede elastische band met rijgkoord 
met streepdessin.
De zachte katoenen jersey heeft 

een fluwelig oppervlak en blijft 
mooi in model – ook na vele malen 
wassen.

Het pak is zeer comfortabel en ook 
geschikt voor een warming-up. Het is 
stevig en ademend, en beweegt perfect 
mee – of u zich nu op de bank 
uitstrekt of inspant op de loopband.
Jasje in recht model met casual wijde 
broek. Kleur: navy. Lengte jasje in 
mt. 50: 69 cm. Lengte broek: 103 cm. Van 
100% katoen. Machinewasbaar. Van 
Novila. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Novila huispak      
€ 219,–

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

FC
maat nr.
48 332-369-63
50 332-370-63
52 332-371-63
54 332-372-63
56 332-373-63
58 332-374-63
60 332-333-63

Feelgood-pantoffels kunnen zo chic zijn: 
leer aan de buitenkant, comfortabel  

traagschuim aan de binnenkant.
In deze leren pantoffels loopt u niet alleen in stijl, maar ook op wolken: 

het zeer elastische, ergonomisch gevormde Pillowstep-voetbed van gepaten-
teerd traagschuim biedt uw voeten een individuele pasvorm en een ultra-
comfortabele bekleding. En in tegenstelling tot de meeste pantoffelzolen, 
worden ze nooit plat, maar keren ze altijd terug naar hun oorspronkelijke 
vorm.
totes® staat al meer 
dan 30 jaar bekend 
om eersteklas 
pantoffels.

De knowhow van 
de specialist komt 
bijvoorbeeld tot uiting 
in de hielzone: hier is 
een lichte verhoging in het 
voetbed verwerkt die elke 
stap zachtjes dempt.
Bovenwerk en binnen-
zool van rundleer. 
Voering van 
rundleer en textiel. 
Loopzool van 
thermoplastisch 
rubber.

•      Pillowstep leren 
pantoffels     
€ 59,95

schoen- producenten-
maat maat zwart bruin
42   8 353-397-63 353-401-63
43   9 353-398-63 353-402-63
44/45 10 353-399-63 353-403-63
46 11 353-400-63 353-404-63
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Zwitsers ondergoed  
van Hanro –  

al meer dan 135 jaar 
onovertroffen.

Van het fijnste gemerceriseerde 
katoen, naadloos verwerkt: heerlijk 
zacht en met een perfecte pasvorm.

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

Het beste, bijzonder langstapelige 
katoen wordt bij Hanro zorgvuldig 
gekamd, vliesdun gesponnen en 
verwerkt tot garen met een minimale 
dikte van slechts 170/2 Nm. Het 
merceriseren geeft dit garen zijn 
elegante glans, die ook na veelvuldig 
wassen behouden blijft. Fijn gebreid, 
ontstaat een fijnribkwaliteit die extreem 

zacht, licht en elastisch is, en die glanst als zijde. De stof tekent ook 
onder strakkere kleding niet af – en behoudt zijn vorm, vele jaren lang.

Het shirt met de duurzaam elastisch ingezette V-hals kunt u ook als 
fraai T-shirt dragen. Seamless, dus zonder zijnaden vervaardigd, voegt 
het materiaal zich onberispe lijk glad naar uw lichaam. Het onderhemd 

met de ronde hals is eveneens 
zonder zijnaden afgewerkt. De 
slip met gestikte elastische band 
en elastische randen zit altijd 
comfortabel, zonder te knellen of 
te glijden. De boxershort, met 
zijn smalle pijpjes en fijne dunne 
zijnaadjes, sluit comfortabel aan 
als een tweede huid.
Alle delen in klassiek wit en van 
100% katoen. Machinewasbaar.

•      Hanro onderhemd     € 37,95
FC producenten-
maat maat nr.
46 S 332-817-63
48/50 M 332-825-63
52 L 332-833-63
54/56 XL 332-841-63
58 XXL 332-858-63

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 333-203-63
48/50 M 333-211-63
52 L 333-229-63
54/56 XL 333-237-63
58 XXL 333-245-63

•      Hanro boxershort met gulp     
€ 39,95

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 333-328-63
48/50 M 333-336-63
52 L 333-344-63
54/56 XL 333-351-63
58 XXL 333-369-63

•     Hanro slip zonder gulp     
€ 29,95

FC producenten-
maat maat nr.
46 S 333-153-63
48/50 M 333-161-63
52 L 333-179-63
54/56 XL 333-187-63
58 XXL 333-195-63

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

•      Hanro shirt     € 45,95

 
Uw lievelings-

pyjama.
Het zijn vaak nog de 

kleine, onbekende 
bedrijven die hoogwaardige 
artikelen tegen een 
aan trekke lijke prijs kunnen 
fabriceren. Zoals de 
fabrikant van deze pyjama. 
Het zachte navykleurige 
jerseyshirt is gemaakt van 
zeer fijn ge mer ceri seerd 
katoen en royaal gesneden. 
De broek is van fijne 
katoen-popeline met passende 
ruiten in blauw, rood en ecru.
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 met lange mouwen 
in vorm. Comfortabel gesneden, recht vallende 
short met zachte, meermaals gestikte elastische band en 
dubbel gestikte middennaad. Fijne, mooi vastgehechte 
binnennaden voorkomen drukpun-
ten. Van Jado/Germany, bestel deze 
hoogwaardige pyjama vandaag 
nog – en profiteer van de prijzen van 
een kleine, onbureaucratische en 
hoogwaardige specialist.
Royaal shirt met recht vallende broek. 
Kleur: blauw/rood/ecru. 100% katoen. 
Machinewasbaar.

•      Lievelingspyjama lang No. 8     
€ 99,95

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

FC
maat nr.
48 353-115-63
50 353-116-63
52 353-117-63
54 353-118-63
56 353-119-63
58 353-120-63
60 353-121-63
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Perfect onder smalle truien:  
het ʽgeheimpjeʼ van van Laack.

De elegante look van een blouse,  
maar dan zonder dat het vervelend zit of aftekent.

Het is weer helemaal in de mode om 
een witte blouse onder sweatshirts en 
truien te dragen. Voor een nette look is 
een ʽimitatiekraagʼ alleen al voldoende 
en veel flatteuzer dan een volumineuze 
complete blouse.
Gemaakt van dezelfde hoogwaardige, 
fijne en dicht geweven katoen-pope-

line als de van Laack-blouses en net 
zo meesterlijk verwerkt.

Kraagpunten met onzichtbare naad. 
Kraag ophouder met knoop. Bijzonder 
fijn gestikte naden met 7 in plaats van 
de gebruikelijke 5 of 6 steken per cm. 
3-gatsknopen, aan een steeltje genaaid – 
heel stevig en gemakke lijk te sluiten en 
te openen. Elk knoopsgat is beschermd 
tegen uitscheuren, omdat het met 
180 steken is verstevigd.
Kleur: wit. 100% katoen. Bevat niet uit 
textiel bestaande delen van dierlijke 
oorsprong: parelmoerknopen. Machinewas-
baar. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      van Laack blousekraag      
€ 59,95

FC
maat nr.
34 320-105-63
36 320-106-63
38 320-107-63
40 320-108-63
42 320-109-63
44 320-120-63

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

Comfortabel als sneakers.  
Bovendien elegant genoeg  
bij het zwarte broekpak.

Van Casanova, Italië – sinds 1949.
De tegenstellingen maken deze 

schoen zo veelzijdig: pittig veloursleer 
gecombineerd met elegant lakleer, 
robuust profiel met klassiek Boedapes-
ter uiterlijk. Zo past de veterschoen net 
zo goed bij sportief uitziende jeans als 
bij de klassieke business outfit.
Weegt dankzij ultralichte zool slechts 
230 g.

Het luchtig opgeschuimde rubber 
dempt uw voetstappen en isoleert tegen 
kou van de grond. Een karakteristiek 
profiel zorgt er ook op natte straten voor 

dat u niet kunt uitglijden. Specialist 
Casanova uit Milaan vervaardigt meer 
dan 70 jaar hoogwaardige damesschoe-
nen. Een knowhow die u bij iedere stap 
voelt.
Bovenmateriaal van velours- en lakleer. 
Dekzool van texon, geitenleer en schuim-
rubber. Met gelvoetbed. Voering van 
geitenleer. Lichte Vibram®-profielzool van 
rubber. Kleur: zwart. Vervaardigd in Italië.

•      Casanova casual brogue      
€ 199,95

schoen-
maat nr.
36 308-881-63
37 308-882-63
38 308-883-63
39 308-884-63
40 308-885-63
41 308-886-63
42 308-887-63

Bij de normale veters 
krijgt u nog eens extra 
veters van fijn satijn. 
Daarmee ogen de 
schoenen nog eleganter.

Casanova lamsvacht-ballerina’s:  
www.fashion-classics.nl  
Zoeken op bestelnummer 793-083 
of tel. nr. 085-5 362 089.
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Tweed-look in nieuwe,  
lichte stijl –  

van zachte katoen-jersey.
Perfect voor een modieuze,  

zwierige rokvorm.
Zacht, licht, soepel en comfortabel elastisch – in 

plaats van grof en stijf, zoals de stoere tweed-look 
doet vermoeden. Wat er namelijk uitziet als de 
Schotse stofklassieker is in werkelijkheid een 
moderne jersey in onderhoudsarme katoenmix. Dat 
zorgt voor een gering gewicht van slechts 268 g (in 
mt. 38) en zorgt voor de zwierige vorm door zijn 
losse, soepele val.
Dankzij het zwart-witte peper-en-zoutmotief 
veelzijdig te combineren – en heerlijk onder-
houdsarm.

Elegant met een zijden blouse en pumps. 
Geschikt voor kantoor met een blazer en brogues. 
Sportief met een colshirt en laarzen. Kreuk arm en 
ongevoelig voor vlekken, dus ook perfect om mee 
op reis te nemen.
Uitlopend model met 
comfortabele elastische band. 
Lengte in mt. 38: 54 cm. 
Kleur: zwart/wit. 60% 
polyester, 38% katoen, 2% 
elastaan. Voering: 94% 
polyester, 6% elastaan. 
Machinewasbaar. Exclusief 
bij  Fashion  Classics.

•      Zwierige rok van 
katoen-jersey     
€ 99,95

FC
maat nr.
34 330-939-63
36 330-970-63
38 330-971-63
40 330-972-63
42 330-973-63
44 330-974-63
46 330-975-63

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

Uniek Nieuw-Zeelands  
opossumhaar maakt deze trui 
heerlijk warm, zacht en licht.

In een luxueuze mix met kasjmier en zijde.
In Europa is de ‘Brushtail Possum’, die 

voorkomt in de landen rond de Grote Oceaan, als 
wolleverancier nog erg onbekend. In Nieuw-Zee-
land daarentegen weet men het fijne, donszachte en 
toch pillingvrije haar van het ’s nachts actieve 
buideldier erg te waarderen.
Deze trui heeft een gewicht van slechts 127 gram 
(in mt. 38).

Omdat opossumhaar uit holle vezels bestaat, is 
het heerlijk licht en tegelijkertijd extra warm – zelfs 
55% warmer dan merinowol. Kasjmier en zijde 
geven het breisel een extra luxueuze touch. De strik 
en de zwarte delen bij de ronde hals, de mouwen en 
de zoom zien er heel elegant uit.
Casual, recht model. Lengte in mt. 38: 58 cm. Kleur: 
grijs/zwart. 40% opossum-
haar, 40% kasjmier, 20% 
zijde. Bevat niet uit textiel 
bestaande delen van dierlijke 
oorsprong (parelmoer knop). 
Handwas.

•      pos•sei•mo trui met 
strik      
€ 399,–

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

FC
maat nr. 
36 341-710-63
38 341-711-63
40 341-712-63
42 341-713-63
44 341-714-63
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In huis een fijne pantoffel en op straat een trendy sneaker.
Van warm, waterafstotend wolvilt met een comfortabele, zacht verdikte loopzool.  

Voor dames en heren.
De meeste pantoffels zijn alleen geschikt om in huis te dragen. 

Dit model, met zijn goed doordachte look en functie, is een van de 
weinige pantoffels die ook buiten kan worden gedragen.

Behaaglijk, zacht, licht verwarmend en bestand tegen lichte 
regenbuien.

De mulesing-vrije wol uit Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië 
is vervilt in Italië. De dikke 
zachte loopzool van kurk en 
rubber komt uit Portugal. 

Deze dempt comfortabel 
elke stap en houdt kou van 
de grond weg van uw 

voeten. Het halfhoge 
comfortmodel met hiellus 
maakt het aan- en uittrekken 
gemakkelijk.
Bovenwerk, voering en 
binnenzool van textiel. Loopzool 
van kurk en rubber. Gemaakt in 
Portugal.

schoen- zwart/
maat meerkleurig groen/rood navy/grijs
36 351-781-63 351-774-63 351-768-63
37 351-782-63 351-776-63 351-769-63
38 351-784-63 351-777-63 351-770-63
39 351-785-63 351-778-63 351-771-63
40 351-786-63 351-779-63 351-772-63
41 351-787-63 351-780-63 351-773-63

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

•      Sneakerpantoffels voor heren     
€ 109,95

schoen-
maat groen/rood navy/grijs effen/taupe
41 351-788-63 351-801-63 351-795-63
42 351-789-63  351-802-63 351-796-63
43 351-790-63  351-803-63 351-797-63
44 351-792-63  351-804-63 351-798-63
45 351-793-63  351-805-63 351-799-63
46 351-794-63  351-806-63 351-800-63

•      Sneakerpantoffels voor dames     
€ 99,95

Met deze pluizentondeuse verwijder je in 
een handomdraai alle pluisjes en bolletjes.

Kasjmier, scheerwol, merinowol en zelfs polyester-fleece: beweeg 
de tondeuse voorzichtig over het te behandelen oppervlak. Het 
fijne scheerblad – veilig beschermd achter een metalen 
rooster – scheert de pluisjes en bolletjes snel en nau-
wkeurig in een handomdraai van de stof zonder deze te 
beschadigen. De losse pluisjes en bolletjes worden 
automatisch opgevangen in het afneembare pluizen-
bakje.
Afmetingen 15,5 x 5,5 x 10 cm (l x b x h), gewicht 176 g. 
Werkt op 2 mignon-batterijen (apart verkrijgbaar). Wordt 
geleverd inclusief reinigingsborsteltje.  

•      Pluizentondeuse     nr. 381-202-63     € 12,95
        

•  Set van 2 mignonbatterijen       nr. 677-013-63     € 2,50 
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Kunstig, eigentijds en toch haast niet te vinden: 
Fair Isle-jacquard in vijf moderne kleuren.

Trui met ronde hals van zachte merinos-lamswol.  
Made in Scotland door Eribé.

Fair Isle-breimode is overal te vinden, 
omdat de breitechniek bij de eeuwige 
klassiekers van de modewereld hoort. 
Toch zijn Fair Isle-truien waarvan de look 
en het draagcomfort up-to-date zijn helaas 
veel moeilijker te vinden.
Veel fijner en zachter dan gewone 
wollen truien dankzij zuivere merinos- 
lamswol.

Alleen vezels van lammeren die in het 
tweede halfjaar van hun leven zijn 
geschoren, mogen lamswol worden 
genoemd: hoe jonger een lam, hoe fijner 
de wol. Dat komt omdat de natuurlijke 
structuur van het korte, zachte haar nog 
niet is veranderd door het 
scheren. Wol van merinos -
lammeren – een soort met 
bijzonder fijn haar – is ook 
uitzonderlijk fijn en chic.
Eribé creëert nieuwe 
ontwerpen op basis van de 
traditionele patronen van 
visserstruien.

De geschiedenis van dit 
mooie, gevarieerde Fair Isle- 

patroon gaat terug tot 1856, maar 
vakkundige mode-updates maken de 
trui zo eigentijds dat hij op de 
Schotse handelsbeurs werd bekroond 
als ‘Beste nieuwe product’: door de 
markante gerstekorrel-breitechniek 
en de casual rolrand langs de hals 
lijkt het bijna alsof de trui met de 
hand gebreid is.
Recht model. Lengte in mt. 50: 69 cm 
(heren) en in mt. 38: 65 cm (dames). 
100% scheerwol. Handwas. Vervaar-
digd in Groot-Brittannië.

•      Eribé Fair Isle-trui, heren     
€ 239,–

FC producenten-
maat maat petrol grijs
48 M 352-239-63  352-243-63
50 L 352-240-63  352-244-63
52 XL 352-241-63 352-245-63
54 XXL 352-242-63 352-246-63

•      Eribé Fair Isle-trui, dames     
€ 239,–

FC producenten-
maat maat lichtblauw lichtgrijs
36 S 352-253-63 352-247-63
38 M 352-254-63 352-248-63
40 L 352-255-63 352-249-63
42 XL 352-256-63 352-250-63
44 XXL 352-257-63 352-251-63
46 3XL 352-258-63 352-252-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Eenvoudiger en moderner:  
de nieuwe generatie huispakken in casual athleisure-look.

Van homewear-specialist Hutschreuther.
De casual combinatie van sweatshirt en 

joggingbroek ziet er een stuk moderner uit dan het 
klassieke (vaak saaie) huispak. En sinds de 
sportief-casual athleisure-stijl (Athletic + Leisure) 
modieus is ingeburgerd, ziet men dit soort 
puristische looks ook terug in het dagelijkse 
straatbeeld.
Perfect op elkaar afgestemd duo en ook 
afzonderlijk veelzijdig te combineren.

De markante top in sweatshirtstijl 
past met zijn frisse, modieuze oranje 

kleur ook perfect bij uw favoriete 
jeans. Met een hoog percentage 

katoen en binnenin zacht geruwd, 
voelt de top heerlijk zacht en 
ademend aan. De lichte, 
vormvaste joggingbroek heeft 
zakken opzij en een comforta-
bele elastische band met 
fonkelende Lurex-garnering. 

Met shirts, truien of vesten creëert u vele moderne 
looks … en dankzij elastaan biedt de broek veel 
bewegingsvrijheid en knelt hij niet.
Gemaakt door Hutschreuther – specialist op 
het gebied van loungewear en nachtmode.

Sinds 1972 ontwerpt het bedrijf uit Karlsruhe 
homewear waarin u zich goed voelt. Voortdurende 
materiaaltests en geselecteerde productievestigin-
gen in Europa garanderen een constant hoge 

kwaliteit.
Modieus, niet al te groot model. Lengte 
top in mt. 38: 66 cm. Binnenbeenlengte 
in mt. 38: 79,5 cm. Voetwijdte: 27 cm. 
Kleur: oranje (top), donkergrijs (broek). 
Top: 70% katoen, 30% polyester. Broek: 
50% katoen, 45% polyester, 5% 
elastaan. Machinewasbaar.

•      Hutschreuther casual huispak     
€ 99,95

FC
maat nr.
36 347-479-63
38 347-480-63
40 347-481-63
42 347-482-63
44 347-483-63
46 347-484-63
48 347-485-63

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

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 even-
wichtig voetklimaat. Met 
rubberen antislipzool.
Bovenwerk en voering: 
scheerwol. Binnenzool: 
textiel. Loopzool: rubber. 
Gemaakt in Oostenrijk.

•      Gottstein  
walkballerina’s      
€ 59,95

schoen-
maat grijs beige
36 347-385-63 351-885-63
37 347-386-63 351-886-63
38 347-387-63 351-887-63
39 347-388-63 351-888-63
40 347-389-63 351-889-63
41 347-390-63 351-891-63
42 347-391-63 351-892-63
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Zelden was een slaapshirt zo stijlvol.
Zachte twill van katoen en viscose.  

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-universi-
teiten.
Ademend katoen en soepelvallende 
viscose maken dit slaap shirt zo comfor-
tabel.

De twill is zacht en verwarmt. 
Opgestikte borstzak met monogrambor-
duursel. Afgeronde zoom, manchet met 
knopen.
Comfortabel nachthemdmodel met een 
doorlopende knoopsluiting. Lengte in 
mt. 36: 91 cm. Kleur: bordeaux/zwart/
donkergroen/purper/geel. 55% katoen, 45% 
viscose. Machinewasbaar.

•      Ralph Lauren  
slaapshirt met ruiten      
€ 99,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 XS 351-227-63
36 S 351-228-63
38 M 351-229-63
40 L 351-230-63
42 XL 351-231-63

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

bh-  donker-
maat lichtroze blauw zwart grijs rood
75B 339-177-63 339-155-63 339-166-63 341-640-63 332-836-63
80B 339-178-63 339-156-63 339-167-63 341-641-63 332-837-63
85B 339-179-63 339-157-63 339-168-63 341-642-63 332-838-63
75C 339-180-63 339-158-63 339-169-63 341-643-63 332-839-63
80C 339-181-63 339-159-63 339-170-63 341-645-63 332-850-63
85C 339-182-63 339-160-63 339-171-63 341-646-63 332-851-63
90C 339-183-63 339-161-63 339-172-63 341-667-63 350-500-63
75D 339-184-63 339-162-63 339-173-63 341-647-63 350-852-63
80D 339-185-63 339-163-63 339-174-63 341-648-63 332-853-63
85D 339-186-63 339-164-63 339-175-63 341-655-63 350-501-63
90D 339-187-63 339-165-63 339-176-63 341-656-63 350-502-63

 

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 haakjes sluiting achter.
Buitenkant: 66% polyamide, 34% elastaan. Voering: 89% polyester, 11% 
elastaan. Handwas.

•      Seamless soft-bh     
€ 54,95
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Zo chic zijn casual hoody’s  
maar zelden.

Dankzij baby-alpaca veel lichter en zachter  
dan de gangbare exemplaren – maar net zo robuust.

Op het eerste gezicht een gebreide hoody zoals er zoveel zijn. 
Maar wanneer u hem aanraakt merkt u hoe onvergelijkbaar zacht 
het materiaal is: alpaca – het haar van het gelijknamige dier uit de 
Peruaanse Andes – behoort tot de fijnste, zachtste en daardoor 
meest exclusieve vezels die de natuur ons schenkt.
Baby-alpaca is met een diameter van max. 22 micrometer zelfs 
nog fijner.

Ondanks de fijne kwaliteit maakt het deze hoody zo slijtvast als 
was hij gemaakt van beduidend zwaardere sweatshirtstof – en 
bovendien pillingvrij en vuilwerend.
Recht model. Lengte in mt. 50: 70 cm. 100% alpaca. Handwas. Exclusief 
bij Fashion Classics.

•      Hoody van baby-alpaca     € 219,–

FC producenten-
maat maat blauw beige
48 M 341-944-63 341-949-63
50 L 341-945-63 341-970-63
52 XL 341-946-63 341-971-63
54 XXL 341-947-63 341-972-63
56 3XL 341-948-63 341-973-63

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste pagina van de 
catalogus)
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Zeldzame combinatie:  
superzacht hertenleer.  

Modieus blousonmodel.
Voordelig geprijsd.  

Gemaakt door lederspecialist Arma  
in Turkije.

Het zeldzame Nieuw-Zeelandse hertenleer is 
lichter en gladder dan rund-, varkens- en zelfs 
lamsleer – maar toch vrijwel onverwoestbaar. Na 
verloop van tijd krijgt het de karakteristieke 
patina van hoogwaardig natuurlijk leer en wordt 
het stijl- en karaktervoller.
Geschikt voor meer dan één seizoen.

Niet zo kort en hoekig als veel blousons die 
slechts kort in de mode zijn. Een evergreen in de 
stijl van de iconische racerjacks uit de jaren 60.
Geschikt om tot in de winter te dragen.

Volledig gevoerd met een lichte wattering. 
Details bij de voorpanden gemaakt van zacht 

flanel. Opstaande kraag winddicht te sluiten 
met drukknopen.

50 jaar ervaring met leer.
Al sinds de jaren 70 is dit familie-

bedrijf gespecialiseerd in leer en bont. 
Tegenwoordig produceert Arma naast 
zijn eigen label voor vele bekende 
ontwerpers – waar je voor deze 
kwaliteit meestal een veelvoud 
betaalt.
Recht model met 2 ritszakken. Lengte in 
mt. 50: 67 cm. Kleur: zwart. Herten-
leer. Voering: 40% wol, 30% 
polyester, 20% polyamide, 10% 
viscose. Wattering: 100% polyester. 
Gemaakt in Turkije.

•      Leren blouson  
van Arma Hirsch      
€ 499,–

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. Verschillende kleurschakeringen, onbehandelde 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 vastge-
spijkerd hout, maar is elastisch, antislip en 
waterafstotend.
Typisch voor Yellow Cab: de rubberized 
hak met autobandenprofiel.

Tong, hiel en schachtrand zijn zacht 
verdikt. Robuuste messingoogjes voor de 
veters.
Kleur: grijs. Bovenwerk: runderleer. Voering en 
dekzool: leer. Loopzool: thunit.

•      Yellow Cab sneakers     € 169,95
schoen-
maat nr.
41 334-101-63
42 334-103-63
43 334-104-63
44 334-105-63
45 334-106-63
46 334-107-63

FC
maat nr.
50 336-767-63
52 336-768-63
54 336-769-63
56 336-770-63
58 336-771-63

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

 
 

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 designerover-
hemd. 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 215-345-63 215-351-63
48 M 215-346-63 215-352-63
50 L 215-347-63 215-353-63
52 XL 215-348-63 215-354-63
54 XXL 215-349-63 215-355-63
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De pull-on jeans  
die drie maten omvat  

zonder comfort in te leveren.
Heerlijk comfortabel en soepel + afkledend effect.  

Van NYDJ®, Los Angeles.
Jeans en maatvoering zijn vaak een onderwerp op zich. Verschillende 

merken met verschillende maten en de maten zijn ook niet erg flexibel als u 
tussen verschillende maten valt. Geen probleem met deze pull-on skinny, 

want hij is flexibel genoeg om drie maten te omvatten zonder slecht te 
passen of aan comfort in te leveren.

Hoge, diagonaal aangezette 
elastische band. Corrigerend 

criss-cross-paneel.
De broek zit ook comforta-

bel aan de achterkant zonder 
uit te staan. De door NYDJ® 
gepatenteerde panelen laten u 
slanker lijken.
Perfect bij lange en korte 
bovenstukken.

Net als bij jeggings valt 
geen knoop of rits op, zodat 

de jeans ook perfect past bij 
lange bovenstukken. Dankzij 
de brede, platte tailleband en 
de ‘normale’ achterzakken ziet 
de broek er echter ook goed uit 
wanneer u er een shirt of 

blouse in draagt.
Smalle pijpen, enkellang. 

Binnenbeenlengte: 81,3 cm. 
90% katoen, 6% elasto-

multiëster, 4% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      NYDJ®  
3 sizes 
pull-on jeans      
€ 129,95

FC producenten-
maat maat zwart blauw
32-36 S 351-487-63 351-483-63
36-40 M 351-488-63 351-484-63
40-44 L 351-489-63 351-485-63

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

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 duur zame 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 twee-
draads kasjmier-

weefsel 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 ribbelsteek. Witte contraste-
rende randen benadrukken de fraaie lijn.
Comfortabele, eigentijdse snit. Lengte in 
mt. 38: 60 cm. Kleur: beige-gemêleerd. 100% 
kasjmier. Bevat niet uit textiel bestaande delen 
van dierlijke oorsprong: parelmoer knopen. 
Handwas. Exclusief bij  Fashion  Classics.

•      Two-Ply kasjmier-cardigan     
€ 279,–

FC
maat nr.
36 353-095-63
38 353-096-63
40 353-097-63
42 353-098-63
44 353-099-63
46 353-100-63
48 353-101-63

  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)
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De klassieke duffelcoat.  
Maar eigentijds zacht en licht. 

En zelfs aan twee kanten 
draagbaar.

Geweven van wol en kostbare  
Peruaanse baby-alpaca.

Terwijl de meeste duffelcoats zwaar zijn en soms 
kriebelen, is deze heerlijk zacht en licht: de wol 

bevat een genereus percentage van de exquise 
Peruviaanse baby-alpaca. De fijne vacht slaat de 
lichaamswarmte bijzonder goed op. En draagt 
comfortabel licht.
De jas weegt slechts 700 gram. Ongevoerd. 
En toch heerlijk warm.

Het zeldzame luxe garen heeft een 
prachtige glans en blijft ook op de lange 

termijn mooi. Het is extreem resistent, 
bestand tegen pluizen en slijtage en 

absorbeert nauwelijks geuren. Perfect 
voor een kledingstuk dat u vaak en 
graag draagt.
Twee mooie zijden. Voor twee keer 
zoveel outfits.

Uw nieuwe duffelcoat is een 
omkeerbare jas: in het zwart een 
klassieker die bij alles past. In 
koningsblauw een frisse tint in de 
grijze herfst. Grote capuchon. Twee 
ruime zakken en zwarte houtje-touwtje 
knopen aan beide zijden.
Kleur: zwart/koningsblauw. Lengte in 
mt. 38: 82 cm. 47% wol, 40% alpaca, 13% 
nylon. Stomerij. Gemaakt in Peru. Exclusief 
bij  Fashion  Classics.

•      Alpaca tweezijdige Duffelcoat      
€ 399,–

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

FC producenten-
maat  maat nr.
36 S 328-921-63
38 M 328-922-63
40 L 328-923-63
42 XL 328-924-63
44 XXL 328-925-63
46 3XL 328-926-63

Klassiek in zwart, 
modieus in 
koningsblauw:  
de twee kanten 
creëren 
aantrekkelijke 
visuele 
contrasten. En 
laat een groot 
aantal 
combinaties toe 
met je bestaande 
garderobe.

Inzetten van neopreen maken deze leren handschoenen  
veel flexibeler, de trendkleuren maken  

ze veel interessanter.
Met de hand gemaakt volgens oude traditie in het atelier van Otto Kessler, sinds 1923.
Zelfs de fijnste leren handschoenen 

kunnen de vrijheid van uw vingers enorm 
beperken: fijnmotorische bewegingen worden 

vaak beduidend moeilijker. Otto Kessler, de 
handschoenenspecialist met bijna 100 jaar 
ervaring, heeft nu de oplossing gevonden: 

neopreen – het synthetische 
natuurrubber dat bekend is 
van duikpakken – maakt 
deze soepele handschoenen 

van lamsnappa tegelijkertijd 
elastisch en warmte-isolerend.

Elke handschoen is uniek.
Sinds 1923, en nu al in vierde generatie, 

worden in het atelier van Otto Kessler alle leren 
handschoenen in talrijke productiestappen 
zorgvuldig met de hand gemaakt.

Kleur: taupe/bordeaux/paars. Van 
lamsnappaleer, neopreen-inzetten van 100% 
polyester.

•      Otto Kessler handschoenen  
van lamsnappa-neopreen      
€ 49,95

hand-
schoen
maat nr.
6,5 342-120-63
7 342-122-63
7,5 342-123-63
8 342-124-63
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Het mozaïek werd  
niet gelegd maar gebreid.
Een kunstwerk uit de Andes. 100% Alpaca.  
Met de hand vervaardigd in 28 (!) kleuren.

Zacht als zijde, slijtvast als katoen en bijna net zo zacht als 
cashmere: deze zelden samengaande eigenschappen vindt u in 

alpaca, dat in de onherbergzame hooggebergten van de 
Andes zijn unieke karakter heeft gekregen. De kostbare, 
luxe grondstof past zich aan temperatuurverschillen aan, 

krijgt nauwelijks pilling knoopjes, kriebelt niet en is 
ongelooflijk slijtvast.
Door ervaren breisters in Peru werd elk exemplaar 
apart op de handbreimachine vervaardigd.

In de veeleisende fully fashioned techniek, door 
het vermeerderen of verminderen van het aantal 
steken, wordt elke trui in precies het juiste model 
gebreid. En hij behoudt zijn model ook na jarenlang 
dragen en veelvuldig wassen. De naden zijn uitzon-

derlijk vlak en soepel, want ook deze worden geheel 
met de hand afgewerkt. In de beste jacquard-techniek 

worden de 28 kleuren in een gevarieerd, maar elegant 
dessin gebreid: bruin, roestkleur, kaki, oranje, kersen-

rood, grijs, groen, messing, beige, bourgogne, zwart, 
cement, oudroze, aubergine, 

blauw, pruimkleur, duifblauw, 
marine, donkerlila, olijfgroen, 

marmer grijs, terracotta, brons, koper, 
henna, notenbruin, loden, muskaat. 

Ideaal voor tijdloze, klassieke outfits.
Lengte in mt. 50: 68 cm. 100% alpaca. 

Handwas. Exclusief bij Fashion Classics.

•      Alpaca-trui ‘Mosaiko’     € 219,–
  FC maat overeenkomstig de 
maattabel (zie voorlaatste pagina 
van de catalogus)

FC
maat nr.
48 326-677-63
50 326-678-63
52 326-679-63
54 326-680-63
56 326-681-63
58 326-682-63

Eindelijk een echt kleurbestendige jeans.
Zwart blijft zwart. Na iedere wasbeurt.

FC
maat nr.
  25 341-950-63
  26 341-951-63
  27 341-952-63
  28 341-953-63
  29 341-954-63
  30 341-955-63
  48 341-956-63
  50 341-957-63
  52 341-959-63
  54 341-960-63
  56 341-961-63
  58 341-962-63
  60 341-963-63

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

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPINLFCKatalog63Frühjahr9 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010360 

 

1 QR-code scannen
Bestelnummers invoeren
Bestelling versturen

2
3

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. Binnenbeen-
lengte 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
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Het fijne shirt voor de gentleman.
Van Sunspel uit Engeland.

Al sinds 1936 staat Sunspel uit Engeland synoniem voor 
kwaliteitsondergoed voor heren. De fabrikant van onder goed  
met zijn lange traditie hoeft zelfs de vergelijking met het 
veelgeprezen en vaak aanmerkelijk duurdere Zwitserse onder-
goed niet uit de weg te gaan.
Uitsluitend het fijnste katoen komt in contact met uw huid.

Het Sunspel-shirt van zacht, gekamd katoen is dubbel 
behandeld en daardoor zó fijn dat het zelfs onder uw nauwe 
jasje of overhemd niet opvalt. En het is ondanks alle elastici-
teit uiterst vormvast. Anders dan bij gewone shirts zijn hier 
ook de mouwen en hals zorgvuldig gezoomd. Kies bij het 
shirt uit de klassiek-sportieve ronde hals of voor de 
modieuze en veelzijdige V-hals (die onder een open kraag 
van polo’s en overhemden onzichtbaar blijft). Zelfs als u 
alle onderhemden ter wereld zou hebben getest, zult u 
uw Sunspel niet meer willen missen. Het shirt is 
aangenaam zacht en huidvriendelijk – een mooi stukje 
luxe voor altijd.
Aansluitend model. Lengte in mt. 48/50: 72 cm. 100% 
katoen. Machinewasbaar.

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

•      Sunspel shirt, lange mouwen, ronde hals     € 95,–
FC producenten-
maat maat wit zwart
46/48 S 346-037-63 346-032-63
48/50 M 346-038-63 346-033-63
52/54 L 346-039-63 346-034-63
54/56 XL 346-040-63 346-035-63
58/60 XXL 346-041-63 346-036-63

Nooit eerder was het klassieke 
reversoverhemd zo elegant  

(en zo behaaglijk).
Van zacht katoen en warme alpaca.  

Exclusief bij Fashion Classics.
Het traditionele reversoverhemd (ook bekend als 

‘Cuban collar’) heeft meestal korte mouwen en felgekleur-
de zomerprints. Zo chic, zo elegant en bovendien geschikt 
voor de winter vindt men de modeklassieker maar zelden.
Met eersteklas warmtebehoud dankzij het aandeel 
alpaca.

Het is verbazingwekkend dat geweven overhemden 
met een aandeel alpaca zo moeilijk te vinden zijn, want de 
holle natuurlijke vezel slaat uw lichaamswarmte bijzonder 
effectief op. Zacht, huidvriende-
lijk katoen is aangenaam 
ademend en is heerlijk licht in het 
dragen. Met een opgestikte 
borstzak.
Recht model. Kleur: bruin gemêle-
erd. Lengte in boordwijdte 41: 
76 cm. 89% katoen, 11% alpaca. 
Machinewasbaar. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Reversoverhemd van alpaca     
€ 149,95

boord-
wijdte
in cm nr.
38 353-084-63
39 353-085-63
40 353-087-63
41 353-088-63
42 353-089-63
43 353-090-63
44 353-091-63
45 353-092-63
46 353-093-63

•      Sunspel T-shirt met korte mouwen, V-hals     
€ 49,95

FC producenten-
maat maat wit zwart
46/48 S 346-042-63 346-053-63
48/50 M 346-043-63 346-054-63
52/54 L 346-044-63 346-055-63
54/56 XL 346-045-63 346-057-63
58/60 XXL 346-046-63 346-058-63

•      Sunspel T-shirt met korte mouwen, ronde hals     
€ 49,95

FC producenten-
maat maat wit zwart
46/48 S 346-047-63 346-059-63
48/50 M 346-048-63 346-060-63
52/54 L 346-050-63 346-061-63
54/56 XL 346-051-63 346-062-63
58/60 XXL 346-052-63 346-063-63
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Vragen en advies 
Tel. 085 - 5 362 089 

(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur)

Een modieuze  
gewatteerde regenhoed, 

even warm en  
weerbestendig als een 

functioneel outdoorjack.
Van Loevenich,  

Duitse accessoirespecialist sinds 1960.
Met zijn brede rand had de klassieke 

bucket hat (vissershoed) oorspronkelijk een 
zuiver praktische functie: hij werd meer dan 
100 jaar geleden uitgevonden om vissers 
tegen de regen te beschermen. Vandaag de 
dag is hij echter een geliefd modeaccessoire 
en in deze uitvoering zelfs geschikt voor de 
winter.
Windwerende en waterafstotende 
gewatteerde buitenkant, warme bin-
nenkant van fleece.

De goed doordachte materialenmix is 
gebaseerd op het principe van weerbesten
dige outdoorjacks: de buitenkant laat 
regendruppels of sneeuwvlokken er gewoon 
afparelen en binnenin verwarmt een zachte 
fleecevoering uw hoofd.
Bijzonder duurzaam, omdat hij voor de 
helft van gerecycled pet-plastic is 
gemaakt.

In vergelijking met gewoon polyester 
wordt hierdoor ca. 66% minder energie en 
50% minder water verbruikt plus ca. 33% 
reductie van de CO2uitstoot die anders zou 
ontstaan.
Eén maat, comfortabel aan te passen. Kleur: 
navy. 100% polyester. Handwas.

•      Loevenich gewatteerde regenhoed     
nr. 35118463     € 39,95

Warmer en comfortabeler kan een  
klassieke blouse waarschijnlijk nauwelijks zijn:  

de perfecte winterblouse  
van zachte scheerwoljersey.

Ademend, antibacterieel en machinewasbaar. Van EDELLE.
Blouses in een wolmix die geschikt 

zijn voor de winter zijn al uiterst 
zeldzaam, maar het is veel aangenamer 
als ook een eenvoudige, klassieke 
blouse zacht verwarmt bij koele 
temperaturen. Het Duitse merk Edelle 
heeft de waarschijnlijk ideale blouse 
voor de winter ontworpen – warmer, 
comfortabeler en luxueuzer.
Comfortabel elastische, zachte jersey 
van zuivere, Nieuw-Zeelandse 
scheerwol (ZQ-gecertificeerd – 
mulesing- vrij). In Italië gebreid.

De fijne Italiaanse scheerwoljersey 
is heerlijk comfortabel en biedt 
weldadige warmte. Tegelijkertijd voelt 
hij aangenaam licht aan en is hij van 
nature verfrissend ademend en 
antibacterieel. En in tegenstelling tot 
vele andere scheerwolkwaliteiten is 
deze jersey zelfs wasbaar op een 
wolprogramma. Een blouse, die in de 
winter een echte allrounder is – perfect 
voor werk, chic in het dagelijks 
leven – met een broekpak, kokerrok of 
zelfs casual met jeans en een vest.

EDELLE – hoogwaardige materia-
len, perfecte pasvormen en een 
tijd loze stijl kenmerken het merk.

En kleine maar fijne details ronden 
de creaties af, zoals geweven etiketten 
van pure zijde, gemaakt op Shuttle
loomweefgetouwen, zodat ze zelfs na 
vele wasbeurten niet kriebelen, en van 
een merk voorziene parelmoeren 
knopen uit de Schwäbische Alb.
Getailleerd model. 1-knoopsmanchetten, 
kleine kraag, afgeronde zoom. Lengte in 
mt. 38: 69,5 cm. 100% scheerwol. Bevat 
niet uit textiel bestaande delen van 
dierlijke oorsprong. Fijnwas.

•      EDELLE blouse van woljersey     
€ 239,–

FC
maat lila navy
34 35201763 35202563
36 35201863 35202663
38 35201963 35202763
40 35202063 35202863
42 35202263 35202963
44 35202363 35203063
46 35202463 35203163

  FC maat overeenkomstig de maattabel (zie voorlaatste 
pagina van de catalogus)
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Onzichtbare  
compressie, nu ook 

heerlijk warm.
De thermo-panty met unieke 

binnenkant voorzien van 
pluche. Van Item M6.

Dit exemplaar ziet eruit als 
een heel normale, ondoorzich
tige zwarte panty. Hij is echter 
verwerkt op een speciale 
machine, zodat er aan de 
binnenkant zachte pluche is 
ontstaan, gevormd van dicht 
verwerkte, kleine lussen. Deze 
sluiten veel lucht in en isoleren 
perfect. En: terwijl bij gewoon 
geruwde thermopanty’s het materiaal 
dunner en gevoeliger is, is het bij dit 
exemplaar veel steviger.
Ideaal voor vliegreizen en urenlang 
staan.

Een speciaal ontwikkeld hightechfor
minggaren is toer voor toer exact gedose
erd ingewerkt. Zo ontstaat het aangename, 
naar boven afnemende drukverloop, dat 
voorkomt dat u last krijgt van gevaarlijke 
reistrombose, zware benen of gevoelige 
voeten. Extra voordeel: uw benen zien er 
slanker uit.
Modellerend broekje met hogere 
achterkant.

Werkt flatterend en blijft goed zitten als 
u zit of bukt.
Kleur: zwart. 78% polyamide, 22% elastaan. 
Machinewasbaar.

•      Item M6 thermo-compressiepanty     
€ 59,95

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

 produ
FC centen tot
maat maat 169 cm
36/38 S 32104863
40/42 M 32104963
44/46 L 32107063

 produ
FC centen vanaf
maat maat 170 cm
36/38 S 32107163
40/42 M 32107263
44/46 L 32107363

De perfecte basic rok  
voor vele gelegenheden  

in aantrekkelijke wikkel-look.  
Veel beenvrijheid zonder  

ongewenste inkijkjes.
Van comfortabele, zachte viscose-stretch.  

Van LaSalle Amsterdam.
Eigentijds en toch tijdloos, veelzijdig, ongecompliceerd en supercom

fortabel. Deze rok kan wel eens uw favoriete basic worden. De geraffi
neerde wikkelroklook is wat hem zo uitzonderlijk maakt.
De dubbel verwerkte persplooi zorgt voor de populaire wikkel-look en 
geeft veel bewegingsvrijheid.

Een ‘normale’ rok met een rits opzij – en toch ziet hij er door de 
persplooi met dubbele stof uit als een wikkelrok. De stof zorgt voor veel 
beenvrijheid en bovendien is de rok daardoor warmer. De verplaatste 
knoop voor completeert de look. Een verfijnd model, dat niet openspringt 
en geen ongewenste inkijkjes biedt.

Van zachte viscose-stretch-jersey: 
wasbaar, kreukarm, soepelval-
lend.

De stof is niet alleen 
ongelooflijk comfortabel en 
aangenaam, hij is ook qua 
onderhoud en comfort uiterst 
ongecompliceerd. De rok ziet 
er altijd onberispelijk uit en 
kan in de wasmachine.
Een allround-rok voor 
ontelbare looks in de lente, 
herfst en winter: veelzijdige 
midilengte, ideaal te 
combineren chocobruin.

Bij instappers en shirts, 
truien en laarzen, glamour
tops en pumps, ...
Lichte A-lijn. Lengte in mt. 38: 
76 cm. Kleur: choco bruin. 
66% viscose, 29% polyamide, 
5% elastaan. Machinewas-
baar.

•      LaSalle Amsterdam 
wikkelrok in midi-
lengte     € 159,95

FC
maat nr.
34 35326363
36 35326463
38 35326563
40 35326663
42 35326763
44 35326863
46 35326963

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

Gemakkelijk bestellen:
www.fashionclassics.nl

Tel. 0855 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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Kindermann 
corduroy broek 
pagina 13.

Sneakerlaarzen van lamsleer: 
www.fashion-classics.nl  
Zoeken op bestelnummer 
347-867 of tel. nr. 085-5 362 089.
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Veilig en cool:  
de trendy gebreide beanie-muts 

met helder lichteffect.
Optimaal zichtbaar in het donker –  

door sterk reflecterende vezels.
Overdag een coole beanie in trendy streepjes- look. 

Maar zodra er in het donker licht op valt, licht de muts 
rondom opvallend helder op – tot op 150 m afstand zicht-
baar. Het geheim? De oorspron kelijk voor veiligheids- en 
sportkle ding ontwikkelde vezels in de zoom van de muts. 
Zonder lelijke reflector-applicaties, zonder stroom en 
batterijen. Ideaal voor naar school, de kinder opvang, bij het 
fietsen …
Irriteert niet. Knelt niet. En ziet er goed uit. Populair bij 
peuters, kleuters en schoolgaande kinderen.

Aan de binnenkant is de zoom van de muts gevoerd met 
een 7 cm brede fleece-band (100% polyester). Net als een 
hoofdband beschermt de zachte stof tegen kou en wind. In 
patroon gebreid uit scheerwol (50%) en polyacryl (50%). 
Machinewasbaar. Met reflecterend Twinkle Kid®-logo, in 
2 kleurencombinaties. De naam van het kind kan aan de 
binnenkant op het etiket worden geschreven. Gemaakt in 
Duitsland. 2 maten: 50/52 voor ca. 3 – 5 jaar, 54/56 voor 
ca. 6 – 12 jaar.
•      Twinkle Kid®  

reflector-beanie      
€ 39,95

Een zeldzaam  
origineel, nog altijd 
‘made in England’:  

de peacoat  
van Gloverall.

Zwaarder en dus warmer en 
duurzamer dan de meeste kopieën. 

Voor dames en heren.
Tweerijmodel, brede revers, 

oversized snit, zware wollen stof: de 
klassieke peacoat – oorspronkelijk 
gedragen door zeelieden van de Britse 
en later ook de Amerikaanse marine – 
combineert verschillende actuele trends 
en is daarom terecht teruggekeerd op de 
catwalks.
Gloverall is al meer dan 70 jaar 
gespecialiseerd in modeklassiekers 
‘made in England’.

Het herenmodel is gemaakt van 
zuivere, 750 g/m wollen stof, waardoor 
het winddicht en zeer waterafstotend is. 
Met 620 g/m en het kasjmiergehalte is 
het damesmodel iets lichter en zachter, 
maar net zo weerbestendig. Twee 
opgestikte zakken, twee zijzakken om 
de handen te verwarmen, twee 
binnenzakken en knopen met ankermo-
tief. Afneembare nekriem op het 
damesmodel.
Recht, oversized model. Lengte in mt. 50: 
81 cm (heren) en in mt. 40: 73 cm (dames). 
Kleur: navy. Materiaal: 100% wol (heren) 
en 75% wol, 20% polyamide, 5% kasjmier 
(dames). Voering: 100% katoen, 100% 
acetaat. Stomerij. Gemaakt in Groot- 
Brittannië.

•      Gloverall peacoat voor 
heren     € 549,–

FC producenten-
maat maat nr.
48 S 351-696-63
50 M 351-697-63
52 L 351-698-63
54 XL 351-699-63
56 XXL 351-701-63
58 3XL 351-702-63
60 4XL 351-703-63

•      Gloverall peacoat voor 
dames     € 529,–

FC producenten-
maat maat nr.
36 XS 351-689-63
38 S 351-690-63
40 M 351-691-63
42 L 351-693-63
44 XL 351-694-63
46 XXL 351-695-63

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

Maat  pastel  blauw
50/52 nr. 229-346-63 nr. 229-367-63
54/56 nr. 229-347-63 nr. 229-368-63
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Schotse lamswollen 
accessoires  
die nog echt  

‘made in Scotland’ zijn.
Uit het traditierijke breiatelier 

Robert Mackie, sinds 1845.
Zodra u deze accessoires voor het 

eerst aan-, op- of omdoet, zult u zich 
realiseren: Lamswol is net zo warm, 
maar voelt veel zachter aan dan gewone 
schapenwol. Aangezien de haren nog 
nooit geschoren zijn, zijn de punten nog 
rond en liggen ze dus bijzonder zacht 
tegen de huid.
Muts en sjaal zijn gebreid in de 
zeldzame ‘pineapple-stitch’.

De structuur is niet alleen interessant 
om te zien, maar laat ook de warmte- 
isolerende eigenschappen van het chique 
natuurmateriaal bijzonder mooi tot zijn 
recht komen.
Robert Mackie werd in 1845 opgericht 
als fabrikant van Schotse hoofd-
deksels.

Hoewel de traditionele firma nog 
steeds de typische mutsen produceert 
voor clans en doedelzakspelers over de 
hele wereld, is het merk tegenwoordig 
vooral bekend om zijn chique gebreide 
accessoires ‘made in Scotland’.
Eén maat. De sjaal meet 180 x 22 cm. 100% 
scheerwol. Handwas. Vervaardigd in 
Groot-Brittannië.

Liu Jo jeans Bottom up,  
High Waist  
pagina 7  
en Werner sporty  
chelsea-boots  
pagina 59.

Robert Mackie lamswollen muts, 
uniseks     € 39,95
•      natuur nr. 352-701-63
•      navy nr. 352-702-63
•      roest nr. 352-703-63

Robert Mackie lamswollen 
handschoenen, heren     € 29,95
•      natuur nr. 352-697-63
•      navy nr. 352-696-63
•      roest nr. 352-695-63

Robert Mackie lamswollen 
handschoenen, dames     € 29,95
•      natuur nr. 352-699-63
•      navy nr. 352-700-63
•      roest nr. 352-698-63

107Fashion Classics

Robert Mackie lamswollen sjaal, 
uniseks     € 59,95
•      natuur nr. 352-692-63
•      navy nr. 352-693-63
•      roest nr. 352-694-63
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Mist u een product  
uit eerdere catalogi?

www.fashion-classics.nl
of:

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

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 fa mi lie be drijf gestarte, 
Servische atelier IVKO breit op machines die speciaal 
zijn ingesteld op veelkleurige jacquard. Een niche 
waarmee het zich tot op heden zeer succesvol internatio-
naal op de kaart zet.
Gemaakt van fijne merinoswol.

Aangenaam licht, elastisch en met een mooi regelma-
tig oppervlak. 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 knopenlijst 
zijn dubbel verwerkt en blijven daardoor mooi in model.
Tijdloos dessin. Goed te combineren kleuren.

Het paisleydessin in blauwe tinten met groen, beige 
en oranje ziet er folkloristisch en toch modern uit. De 
gebreide plooien aan de achterkant zijn ingenieus. Het 

vest past net zo 
goed bij jeans en 
sportieve chino’s 
als bij elegante 
jurken en rokken. 
De knopenlijst is 
voorzien van 
6 knopen.
Licht getailleerd 
snit. Lengte in 
mt. 38: 60 cm. 
Kleur: blauw, 
groen, beige, 
oranje tinten. Van 
100% wol. 
Handwas. Bevat 
niet uit textiel 
bestaande delen 
van dierlijke 
oorsprong (hoorn 
knoop). Gemaakt in 
Servië.

•      IVKO 
jacquardvest 
Paisley Blue      
€ 249,–

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

FC
maat nr.
36 341-171-63
38 341-172-63
40 341-173-63
42 341-174-63
44 341-175-63
46 341-176-63

Werner 
chelsea-boots 
pagina 59.
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De originele Silver Jeans uit Canada: perfecte pasvorm. Unieke stijl.
Meer dan 100 jaar ervaring en veel ambachtelijk vakmanschap maken deze broek zo uniek.

Michael Silver is afkomstig uit een oude denim-dynastie. 
Sinds 1921 vervaardigt de familie jeans in het premiumsegment – 
voor vele bekende labels. Maar pas sinds 1991 bestaat de collectie 
onder zijn eigen naam.
Onmiskenbare wassing.

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

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

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

zakken aan de confectiemaat van de jeans.
Sexy maar comfortabel.

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

•      Silver skinny-jeans Avery      
€ 149,95

FC producenten-
maat maat nr.
34 26/31″ 320-684-63
34/36 27/31″ 320-685-63
36 28/31″ 320-686-63
38 29/31″ 320-687-63
38/40 30/31″ 320-688-63
40 31/31″ 320-690-63
40/42 32/31″ 320-691-63
42 33/31″ 320-692-63

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

Waarom vraagt de hele wereld naar het shirt uit Oostenrijk?
Van het allerfijnste, gemerceriseerde katoen.

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

Ze zijn weliswaar wat 
duurder, maar ze hebben 
een perfecte pasvorm, 
houden hun model en 
kleur en overleven 
generaties van goedkope-
re shirts. U zult enthou-
siast zijn! Het shirt is 
gemaakt van zijde zachte, mat 
glanzende jersey van hoog-
waardig gemerceriseerd 
katoen. Licht ge tail leerd ziet 
het er veel eleganter uit dan 
gewoon rechte shirts. Een 
uitstekende basic die solo of 

als ondershirt veelzijdig is te combineren met een blazer, een pak, 
met een leren jack of met een jeansjack. Heerlijk koel in de zomer, 
warm genoeg voor de winter.
Smal model met elegante ronde hals en 3⁄4-mouwen die modieus kunnen 
worden omgeslagen. Bijzonder vormvast en kleurecht. Lengte in mt. 38: 
57 cm. 100% katoen. Machinewasbaar. Van Wolff/Oostenrijk.

•      Shirt van Wolff     € 69,95

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

FC
maat groen rood navy denim geel wit zwart
36 324-313-63 467-167-63 456-566-63 467-365-63 331-139-63 712-000-63 447-698-63
38 324-314-63 467-175-63 456-574-63 467-373-63 331-141-63 712-018-63 447-706-63
40 324-315-63 467-183-63 456-582-63 467-381-63 331-142-63 712-026-63 447-714-63
42 324-316-63 467-191-63 456-590-63 467-399-63 331-143-63 712-034-63 447-722-63
44 324-317-63 467-209-63 456-608-63 467-407-63 331-144-63 712-042-63 447-730-63
46 324-318-63 467-217-63 456-616-63 467-415-63 331-145-63 712-059-63 447-748-63
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Stoere look – modieuze uitvoering.  
En echt ‘Made in Ireland’.

Klassiek raglanvest met ingewerkte schouderpassen.  
Van breimodespecialist Fisherman out of Ireland.

Het Ierse graafschap Donegal, met uitzicht op de Atlantische 
Oceaan, is de thuisbasis van Fisherman out of Ireland. Deze 
traditionele onderneming stelt zich ten doel de rijke kennis op 
het gebied van de verwerking van wol en de vervaardiging van 
truien te combineren met modieuze aspecten.
Alle modellen zijn ontworpen, gebreid en afgewerkt in 
Ierland.

Het geheim van dit vest zit hem in de raglanmouwen met 
schouderpas, de visgraatinzet en het ingetogen ribbreiselmotief. 
Daardoor zit het vest perfect, zit het nergens strak en tekent het 
ondanks het motief niet af.
De traditie van Fisherman houdt onder andere in dat alleen 
100% natuurvezels worden gebruikt.

En dat merkt men direct. De chique mix van warme 
merinowol en kasjmier maakt het vest bijzonder robuust en 

heel warm en kriebelvrij. De halsboord is mooi hoog gebreid, 
zodat hij u ook bij wind aangenaam warm houdt.

Lengte in mt. 50: 70 cm. Kleur: grijs. 95% scheerwol, 5% 
kasjmier. Knopen van teakhout. Handwas. Gemaakt in Ierland. 
Exclusief bij Fashion Classics.

•      Fisherman 
gebreid  
raglanvest     
€ 229,–

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

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 322-392-63
50 L 322-393-63
52 XL 322-394-63
54 XXL 322-395-63
56 3XL 322-397-63

De traditionele vissersmuts – 
nu van edel kasjmier.

De Schotse vissers trekken al generaties lang de 
nauw aansluitende muts tot diep over hun oren – als 
bescherming tegen wind en 
water op zee. Het origineel is 

echter van kriebe lige, geolie-
de wol. Johnstons maakt deze 

luxemuts echter in Schotland 
van wollig aanvoelend, zacht, 

Mongools kasjmier.
Rond gebreid, zonder enige 

storende naad.
U slaat de rand zo breed om als 

u dat zelf wilt. Het gepatenteerde 
breisel is zeer elastisch, zodat de 

muts voor alle maten past.
100% cashmere. Handwas.

Johnstons kasjmier vissermuts     
€ 89,95
•      grijs  nr. 345-798-63
•      blauw-grijs nr. 352-452-63
•      rood  nr. 347-261-63
•      zwart  nr. 347-249-63
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FC
maat blauw wit grijs
  25 334-147-63 235-515-63 336-569-63
  26 334-148-63 235-523-63 336-570-63
  27 334-149-63 235-531-63 336-571-63
  28 334-160-63 235-549-63 336-572-63
  29 334-161-63 235-556-63 336-573-63
  48 334-162-63 235-564-63 336-574-63
  50 334-163-63 235-572-63 336-575-63
  52 334-164-63 235-580-63 336-576-63
  54 334-165-63 235-598-63 336-577-63
  56 334-166-63 235-606-63 336-578-63
  58 334-167-63 235-614-63 336-579-63
  60 334-168-63 235-622-63 336-580-63
  98 334-170-63 235-630-63 336-581-63
102 334-171-63 235-648-63 336-582-63
106 334-172-63 235-655-63 336-583-63

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

 
Geen uitlubberen.  

Veel minder zitplooien.  
En de volgen de morgen droog.

De zeer elastische T400® -vezel wmaakt het mogelijk.
T400® veredelt traditioneel denim zodanig dat het zelfs voor 

de broek van de zakenman kan worden gebruikt. De elastische 
vezels bezitten een moleculaire structuur die meteen na 
uittrekking weer haar oorspronke lijke vorm aanneemt. Knieën 
en zitvlak van deze jeans lubberen ook uren later nog niet le-lijk 
uit en de gebruikelijke zitplooien bij de heupen en knieholtes 
verdwijnen al snel. De permanente stretchvezel maakt de broek 
supercomfortabel en biedt optimale bewe gings vrij heid.
Denim met T400® droogt 3x sneller dan traditionele jeans-
stof.

Als uw jeans ’s avonds gewassen is, kunt u deze de volgende 
dag weer dragen. Ondanks de revolutionaire eigenschappen van 
T400® voelt het aangenaam zacht aan en ziet het er net zo 
verzorgd en hoogwaardig uit als waardevol katoen.
Modern 5-pocketsmodel. Met smalle pijpen. Binnenbeenlengte in 
mt. 50: 84 cm. Voetwijdte: 40 cm. 92% katoen, 8% elastomultiester. 
Machinewasbaar.

•      T400®-Jeans     € 99,95

Geniaal comfortabele leren riem:  
traploos verstelbaar en elastisch.

Perfect voor vrijetijds- en businesskleding.  
Handgevlochten in Spanje. Van Possum®.

Deze leren riem is veel eleganter dan 
gangbare elastische riemen van stretch-
stof. En daarbij is hij net zo comfortabel. 
Reepjes van zacht, speciaal behandeld – 
en hierdoor bijzonder flexibel en slijt-
vast – rundleer ommantelen een elastische 
kern van rubber. De riem is zodanig 
ontwikkeld, dat hij meegeeft zonder na 
verloop van tijd te verslappen. Hij is 
bijzonder comfortabel, zit altijd stevig 
vast en drukt nooit – ook niet als u zit.
Ademt. En past altijd.

Het leren vlechtwerk is luchtdoorla-
tend en voorkomt onaangename warmteo-
phoping bij de band. Riemogen zijn 
overbodig. Steek de doorn precies daar 
waar u wilt door het vlechtwerk – zo past 
de riem altijd perfect.
Verbazingwekkend voordelig voor deze 
kwaliteit.

De leren reepjes zijn volledig met de 
hand gevlochten. Zo vast en gelijkmatig 
als u het bij machinaal vervaardigde 
riemen bijna niet kunt verwachten.
De massieve metalen gesp is van mat 
zilverkleurig gegalvaniseerd messing. 
Rundleer met rubberen kern. Breedte: 3 cm. 
Vervaardigd in Spanje.

•      Elastische leren vlechtriem      
€ 99,95

taille-
maat
in cm zwart bruin cognac
  85 373-647-63 373-829-63 373-738-63
  90 373-654-63 373-837-63 373-746-63
  95 373-662-63 373-845-63 373-753-63
100 373-670-63 373-852-63 373-761-63
105 373-688-63 373-860-63 373-779-63
110 373-696-63 373-878-63 373-787-63
115 373-704-63 373-886-63 373-795-63
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Gegarandeerd de laagste prijs
Veel van de Pro-Idee artikelen zult u nergens anders zien. Mocht dit 
toch het geval zijn, dan profiteert u meteen van de Pro-Idee prijsgarantie: 
mocht een door u aangeschaft product binnen 3 maanden na ontvangst 
elders in Nederland bij een detaillist voordeliger worden aangeboden, 
dan adviseren wij u contact op te nemen met de Pro-Idee klantenservice. 
Wij zullen dan samen met u naar een faire oplossing zoeken. U hebt 
dan tevens het recht om het artikel dat in uw bezit is gratis te retourneren 
en de volledige aankoopprijs terug te vragen.

Eenvoudig laten bezorgen

Betaal op de voor u eenvoudigste wijze
• Per iDEAL: met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk  
 uw onlineaankopen afrekenen. Met internet-bankieren kunt u direct   
 gebruikmaken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te  
 melden.  
 Deelnemende banken: ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank,  
 ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en  
 Van Lanschot Bankiers.

• Per automatische incasso: het totaalbedrag wordt 10 dagen na de  
 factuurdatum van uw rekening afgeschreven.

• Per PayPal: in onze webshop kunt u gemakkelijk met PayPal   
 betalen.

• Per creditcard: wij verrekenen met Visa, Diners Club of Mastercard.  
 Pas bij verzending van de artikelen wordt het bedrag afgeboekt   
 van uw creditcard.

• Per factuur: bij uw bestelling ontvangt u ook de factuur, die binnen  
 10 dagen moet worden voldaan. Maak uw betaling over naar het  
 rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.

Shoppen bij Pro-Idee:  eenvoudig & aangenaam.

Gemakkelijk retourneren
Bij Pro-Idee kunt u binnen Nederland gratis retourneren.  
Voor uw bestellingen geldt uiteraard de wettelijke herroepingstermijn 
van 14 dagen.

3 jaar landurige Pro-Idee-garantie zonder 
meerprijs
Pro-Idee biedt een garantie van drie jaar op de kwaliteit van de geleverde 
producten. De Pro-Idee langetermijn-garantie geldt in Nederland  
voor alle artikelen die bij Pro-Idee worden gekocht 3 jaar vanaf de 
datum van de rekening. Uw wettelijk garantierecht blijft ongewijzigd. 
Het gebruik maken van deze wettelijke regeling bij gebreken is 
kosteloos. Als het door u gekochte artikel, ondanks correct gebruik, 
kwaliteits-gebreken heeft, dan zorgen wij voor gratis reparatie, 
vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. Dit geldt niet voor 
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Stuur het defecte artikel 
samen met een kopie van de factuur naar de garantiegever. Fabrieks-
garantie valt buiten onze garantievoorwaarden en biedt geen basis voor 
eventuele vorderingen tegen 
Pro-Idee GmbH & Co. KG.
Pro-Idee, Antwoordnummer 10002, 6130 XS Sittard
Wij zorgen voor al het andere.
En altijd geldt: ook na de garantieperiode staan wij voor u klaar.
De Pro-ldee klantenservice zorgt voor snelle reparatie tegen een faire 
prijs. Wat er ook met uw eigendom gebeurt, bel gewoon Pro-Idee op 
085 - 5 362 089 (ma - vr 8 tot 20 uur).

Cadeauservice
• Cadeauverpakking
 Op uw verzoek verpakken wij vrijwel elk artikel  
 voor u in met het exclusieve cadeaupapier van  
 Pro-Idee. Voor slechts € 4,–.
• Cadeauzending – zonder extra kosten
 Je geschenk wordt verzonden wanneer je wilt onder dezelfde   
 voorwaarden als een eenvoudige levering.
• Cadeaubon 
 Met een e-cadeaubon van Pro-Idee kunt u altijd iemand een plezier doen.  
 Kiez de waarde van de bon (€ 25,-, € 50,-, € 75,-, € 100,-, € 150,-,  
 € 200,- en € 500,-) en het design online (www.proidee.nl/cadeaubon).  
 Voltooi de transactie en print zelf de e-bon uit.

Ervaar Pro-Idee 'live'
Probeer het uit, pas het aan en neem het direct mee. Bezoek de 
Pro-Idee stores in de Königsallee in Düsseldorf en in Aaken.

Wij zitten voor u klaar:  
Tel. 085 - 5 362 089 of e-mail service@proidee.nl

Alleen uw tevredenheid telt.

Dieter Junghans

Levering binnen Nederland
• Standaardlevering binnen 1-3 werkdagen 
 Verzendkosten (porto- en verpakkingskosten) bedragen € 4,95*

 • Artikelen die door een speciale pakketdienst bezorgd worden,  
 worden geleverd binnen 3 werkdagen tot op de stoep 
 - Voorzien van een         in de catalogus bijdrage in de  
    verzendkosten € 14,95* 
 -  De leveringsdatum wordt met u afgestemd 
 -  Let op de verdere leveringsinstructies onder 
     www.proidee.nl/levering.
*Per bestelling, onafhankelijk van het aantal verzendigen.

Levering buiten Nederland 
• Levering in EER-landen incl. Andorra, Monaco,  
 Vaticaanstad, Zwitserland 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten) 
 bedragen € 14,95.

• Levering in andere landen* 
 Verzendkosten (porto-, verzekerings- en verpakkingskosten)  
 bedragen € 40,–.
 *Albanië, Argentinië, Australië, Bahama's, Bahrein, Barbados, Bosnië-Herzegovina,  
 Brazilië, Brunei, Canada, Chili, China, Filipijnen, Japan, Kaapverdië,   
 Koeweit, Maleisië, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noord- 
 Macedonië, Oman, Peru, Qatar, Servië, Singapore, Thailand, Turkije, Uruguay,  
 Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, VS, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

• Grote artikelen (voorzien van een         ) en niet voor pakket-  
 post geschikte artikelen (*) leveren wij alleen binnen Nederland
 - Leveringsvoorwaarden voor Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland  
   en Frankrijk zijn te vinden op de volgende adressen

   www.proidee.at/lieferung www.proidee.ch/lieferung
   www.proidee.ch/livraison www.proidee.de/lieferung  
   www.proidee.fr/livraison

      * Als u vragen heeft over bezorgopties in het buitenland,   
     kunt u ons bereiken via tel.nr. 085 - 5 362 089 
        (ma - vr 8 tot 20 uur) of per e-mail via service@proidee.nl.

Zie voor de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring de bijgevoegde informatie en de webshop: www.proidee.nl/abv.
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Van de meesterparfumeur met 250 jaar ervaring: 
het jubileumparfum van Yardley/Londen.

Limited edition.
Yardley staat al eeuwenlang bekend 

om zijn voortreffelijke geuren en zepen – 
weinig parfumeurs ter wereld hebben een 
langere geschiedenis. Een typisch kenmerk 
van de traditionele firma uit Londen is 
Engelse lavendel. Deze geur komt ook 
terug de gelimiteerde jubileumeditie. Het 
damensparfum met zijn fijne topnoot van 
mandarijn, bergamot, cassis, oranjebloe-
sem en lavendel is aanvankelijk citrusfris. 
De volgende hartnoot is meer bloemig met 
het aroma van lelie, Arabische jasmijn, 
neroli, viooltjesblad en Bulgaarse roos. 
Balsemspar, sandelhout, patchoeli, vetiver, 

vanille, tonkaboon en muskus vormen de 
sensuele basis van deze geur.
     
•      Yardley ‘250 for her’ 

eau de parfum, 100 ml 
nr. 348-130-63     
€ 29,95
(Prijs per liter: € 299,50)

Ingredients (eau de parfum voor 
dames): alcohol denat, parfum, aqua, 
limonene, linalool, benzyl salicylate, 
hydroxycitronellol, coumarin, 
geraniol, citronellol, citral, alpha-iso-
methyl ionone, benzyl alcohol, 
farnesol, benzyl benzoate.

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

 

Het kunstwerk uit de Andes.
Gebreid vest van kostbaar alpaca.  

Schitterend Jacquard-patroon in florale koloniaalstijl.
Temidden van veel supermodieuze gebreide jasjes is dit een heel 
bijzonder exemplaar waar u nog tientallen jaren plezier van zult 

hebben. De korte, licht getailleerde 
jack past zowel bij strakke als bij 
wijde broeken en ook bij korte en 
lange rokken. Door de kraag hoog 
te knopen is uw hals beschermd 
als bij een coltrui. Geopend komt 
een qua kleur passend T-shirt 
prachtig tot zijn recht. En: Het 
jasje wordt traditie getrouw 
gemaakt van kostbaar alpaca-
wol op met de hand bediende 
breimachines. Zelfs goede 
breiers hebben een aantal 
dagen nodig om een dergelijk 
jasje te vervaardigen.
Bijna zo zacht als kasjmier, 
maar sterk als katoen.

Het hoogwaardige haar 
van alpaca’s draagt wollig 
zacht als kasjmier, is licht en 
warm, voelt soepel aan en heeft een glinsterende glans. Het 
is bovendien uitermate sterk en vormvast, en dat jarenlang.
Licht getailleerde snit. Lengte in mt. 38: 60 cm. Kleur: zwart/
bunt. 100% alpaca. Handwas. Vervaardigd in Peru. Exclusief bij 
Fashion Classics.

•      Gebreid jack van alpaca Flowers     € 299,–

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

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 798-769-63
38 M 798-777-63
40 L 798-785-63
42 XL 798-793-63
44 XXL 798-868-63
46 3XL 799-866-63

 Pro-Idee • Randwycksingel 20 (C03) • 6229 EE Maastricht • Tel.: 085-5 362 089 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) • www.proidee.nl • service@proidee.nl • DE811198527
Pro-Idee GmbH & Co. KG • Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken, Duitsland 

Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRA 4027 • Persoonlijk aansprakelijke vennoten: Fairway GmbH · Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken 
 Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5224 • Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann 

Pro-Idee Geschäftsführungs-GmbH • Hoofdkantoor van de maatschappij: Aken • Registergerecht: Amtsgericht Aachen, HRB 5994 • Bedrijfsleiders: Dieter Junghans, Ulf Bergjohann
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De juiste maat.
Zo vermijdt u onnodig passen en terugsturen.

(Goed voor u, goed voor ons en goed voor het milieu.)
Bijna elke producent gebruikt zijn eigen maattabellen. 
Het is dan ook vaak erg moeilijk om op basis hiervan 
de juiste maat te vinden. Om die reden hebben wij 
de Fashion Classics-maat (FC-maat) bedacht. Deze 
komt overeen met de officiële maattabel (onder) en 
vergemakkelijkt uw keuze – op wat voor manier de 

producent zijn maten ook definieert. Soms noemen 
wij bij productbeschrijvingen ook de ‘producenten-
maat’. Dat is de maat die de producent aan zijn 
product heeft gegeven. Dit is vooral handig wanneer 
u bekend bent met de maten van een bepaalde 
producent. Positief effect: het retourpercentage ligt 

bij Fashion Classics-artikelen beduidend lager dan 
het gemiddelde in de branche.

Vragen over pasvorm en maten?
Telefoon: 085 - 5 362 089; 
op werkdagen van 8.00 – 20.00 uur

Borstomvang: 
Over het breedste deel van de 
borst horizontaal rond het 
lichaam de maat nemen.

Omvang onder de 
borst.

Taillemaat: 
Zonder te vast aan te 
trekken rondom de taille 
meten.

Heupomvang: 
Over het breedste deel 
van de heupen meten.

Lichaamslengte: 
Zonder schoenen de 
totale lichaamslengte 
meten.

A B C D E

Bepaal uw maat aan de hand van het onderstaande overzicht (aan het lichaam gemeten)

    78 -   81 64-66     88 -   91     34  17 68
    82 -   85 67-70     92 -   95     36  18 72
    86 -   89 71-74     96 -   98     38  19 76
    90 -   93 75-78     99 - 101     40  20 80
    94 -   97 79-82   102 - 104     42  21 84
    98 - 102 83-87   105 - 108     44  22 88
 103 - 107 88-93   109 - 112     46  23 92
 108 - 113 94-99   113 - 116     48  24 96

FC-maat (Bestelmaat)
Normale maat

(E) 
165 - 172 cm

Breedtemaat
(E) 

onder 165 cm

Lengtemaat
(E) 

boven 172 cm

(A) 
Borst- 

umfang

(D) 
Heup-  

omvang

 Dames
(C) 

Taille-  
maat

(A) Borstomvang (cm)
Cup A Cup B Cup C Cup D

(B) Omvang 
onder de borst 

(cm)

Internationale 
maatom- 

rekening voor  
cupmaten

68-72 70   82-  84   84-  86   86-  88     88-  90 
73-77 75   87-  89   89-  91   91-  93     93-  95 
78-82 80   92-  94   94-  96   96-  98     98-100 
83-87 85   97-  99   99-101 101-103   103-105 
88-92 90 102-104 104-106 106-108   108-110 
93-97 95 107-109 109-111 111-113   113-115

Breedte- 
maten 

Normale- 
maten

Lengte- 
maten 

  166-170   94-  97   86-  89   98-101   24
  169-173    98-101   90-  93 102-105   25
  172-176 102-105   94-  97 106-109   26
  175-178 106-109   98-101 110-113   27
  177-180 110-113 102-106 114-118   28 
  179-182 114-117 107-111 119-123   29 
  181-183 118-121 112-115 124-127   30
  166-170   86-  89   74-  77   90-  93   44
  168-173   90-  93   78-  81   94-  97   46
  171-176   94-  97   82-  85   98-101   48
  174-179   98-101   86-  89 102-105   50
  177-182 102-105   90-  93 106-109   52
  180-184 106-109   94-  99 110-113   54
  182-186 110-113 100-104 114-117   56
  184-188 114-117 105-108 118-121   58
  185-189 118-121 109-113 122-125   60 
  180-184   91-  94   78-  81   94-  97   94 
  182-186   95-  98   82-  85   98-101   98
  184-188   99-102   86-  89 102-105 102  
  187-191  103-106   90-  94 106-110 106

Heren (E) Lengte 
in cm

(A) Borst- 
omvang

(C) Taille- 
maat

(D) Heup- 
omvang

(FC-maat) 
Bestelmaat

Neem een centimeterband en meet de omvang 
van uw hoofd direct boven de wenkbrauwen. 
Bestel uw hoofd-deksel overeenkomstig het  
meetresultaat. Mocht het door u gemeten aantal 
centimeters tussen twee maten liggen, bestelt u 
s.v.p. de grootste maat.

Hoofdomvang

Lengte broekband = riemmaat

Om de gewenste lengte van een riem te meten, 
meet u de broekband van een ‘goed passende’ 
pantalon. De lengte van de broekband geeft dan 
een van de vermelde maten van de riemen weer.

Riemlengte

De juiste maat van de handschoen meet u door een 
centimeterband niet te strak over de knokkels van uw hand, 
zonder de duim, te leggen. Overeenkomstig het meetresul-
taat in cm bepaalt u nu de maat van uw handschoen.

Handschoenmaten

17,5 19,0 20,5 22,0 23,0 24,0 26,0 27,0 28,0 
 6,5  7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

Hand- 
omvang
Hand- 
schoen- 
maat

A

B

C

D

A

C

D

E
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Gemakkelijk bestellen:
www.fashion-classics.nl

Tel. 085-5 362 089
op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
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De pyjama van  
Donna Karan New York.

 Supertrendy highfashionmodel.
Basic, recht model. Jasje in overhemdstijl. Broek in culottemodel. 

Met tekst. Labelling: hier zijn maar liefst 5 belangrijke modetrends in 
verwerkt. Details als de doorlopende rand bij de revers en knoopsluiting 
zijn nog meer opvallende modieuze accenten.
De fijne viscose voelt glad en koel aan op de huid.

Door het hoge absorptievermogen van de cellulosevezels geniet u 
ook in warme nachten van een een prettig droog lijf. De stof valt soepel 
en is bijna kreukvrij. Jasje met korte mouwen. Broek met elastische 
band en rijgkoord. 
Lengte jasje in mt. 36: 61 cm, 
binnen been lengte broek: 53,5 cm. 
Voetwijdte: 60 cm. Kleur: zwart/wit. 
100% viscose. Machinewasbaar. 

•      Pyjama DKNY Newspaper      
€ 119,95

Heerlijk zacht, zeer modieus  
en handgemaakt op Menorca  

volgens een oude traditie.
Originele Avarcas-pantoffels  

van heerlijk warme pluche. Van RIA.
Fashionista’s dragen deze bijzondere pantoffels zelfs op 

straat – warme en zachte pluche is momenteel een belangrijke 
trend. Het traditionele bedrijf RIA combineert het modieuze 
mate riaal met de klassieke vorm van de Menorca-sandaal: de 
voorste opening bedekt de tenen, maar laat nog steeds genoeg lucht 
bij de voeten. Het hielriempje is naadloos verwerkt en zit daarom 
comfortabel zonder druk. De lichte zool van schuimrubber zorgt 
altijd voor veilige grip.
RIA maakt sinds 1947 zorgvuldig met de hand gemaakte 
items – nu in de derde generatie.

Terwijl veel fabrikanten vandaag de dag vergelijkbaar uitziende 
schoenen in massa produceren, produceert 
het familiebedrijf sandalen nog steeds in de 
eigen fabriek op Menorca.
Bovenwerk, voering en binnenzool: textiel. 
Loopzool: schuimrubber. Kleur: creme. 
Gemaakt in Spanje.

•      Avarcas pluchen pantoffels      
€ 49,95

schoen-
maat nr.
36 341-307-63
37 341-308-63
38 341-309-63
39 341-310-63
40 341-311-63
41 341-312-63

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

FC producenten-
maat maat nr.
36 S 348-169-63
38 M 348-200-63
40 L 348-202-63
42 XL 348-203-63
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Gerecyclede microshell- 
stof. Membraan van  

maïssuiker.  
Wattering van warme 

Lavalan®-wol.
Het Spaanse merk Loreak Mendian  
stelt nieuwe duurzaamheidsnormen  

voor functionele jassen.
Outdoorjassen die even functioneel als 

duurzaam zijn, zijn moeilijk te vinden: het 
lichte, regenwater afstotende materiaal aan 
de buitenkant is gemaakt van gerecycled 
polyester – en spaart dus veel meer hulpbron-
nen dan nieuw geproduceerd polyester.
Het wind- en waterdichte membraan 
wordt gemaakt van biomassa uit maïssui-
ker in plaats van aardolie.

De lichte vulling is ook gemaakt van 
hernieuwbare grondstoffen: het wolvlies van 
Lavalan®  is afkomstig van Latxa-schapen 
die oorspronkelijk uit Baskenland komen. 
Milieuvriendelijker dan gewoon polyester 
en diervriendelijker dan veel donsvullingen. 
Het isoleert niet alleen uw lichaamswarmte, 
maar neutraliseert zelfs geurtjes.
Loreak Mendian is al meer dan 25 jaar 
gespecialiseerd in duurzame functionele 
kleding.

De puristische mode van het Baskische 
label is al lang verkrijgbaar in de beste 
warenhuizen in Spanje en Frankrijk – in ons 
land is het echter nog moeilijk te vinden. 
Met twee zijzakken met rits en een binnen-
zak met rits.
Comfortabel, ruim model. Kleur: donkerblauw. 
Lengte in mt. 50: 95 cm. Materiaal: 100% 
polyester. Voering: 100% polyamide. Vulling: 
100% wol. Machinewasbaar.

•      Lavalan-jas     € 519,–

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

FC producenten-
maat maat nr.
48 M 351-807-63
50 L 351-808-63
52 XL 351-810-63
54 XXL 351-811-63

QR-code scannen

Bestelnummers invoeren

Bestelling versturen

Mandant: PI 

Land: NL 

Sortiment: FC 

Beilage/Katalog: Katalog 

Saison: Frühjahr 

Name: 2023QRPINLFCKatalog63Frühjahr10 

URL: https://www.proidee.nl/snel-bestellen?H=02_NL_75_O-00010361 

 

De snelste manier  
om te bestellen

Randwycksingel 20 (C03)
6229 EE Maastricht
www.fashion-classics.nl
service@proidee.nl
Telefoon: 085 - 5 362 089
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur) 
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