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SCHILDERSBROEKEN

SCHILDERSBROEK CORDA®

• Smartphone-zak
• Potloodzak
• Meterzak
• Twee achterzakken met klep
• Kniestukzakken ontworpen voor verstevigde WOLF Line 

kniestukken

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-64

• Smartphone-zak,
• Potloodzak
• Meterzak
• Twee achterzakken met klep
• CORDURA®-kniestukzakken ontworpen  

voor de WOLF Line-kniestukken

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-64

Slijtvaste werkbroek met driedubbele stiksels voor 
schilder en stukadoor. Moderne snit met STRETCH in 
het kruis.
Modern design, uitstekend dagelijks werkcomfort bij 
iedere beweging. Verstelbare rugelastiek.

Duurzame werkbroek met modern design en driedubbele 
stiksels. Uitstekend dagelijks werkcomfort bij iedere 
beweging. De broek heeft veel functionele zakken, 
dijzak, voorzakken en achterzakken. Verstelbare 
rugelastiek.

Ref: 275/01/11/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 64
Ref: 275/01/11/10 + 10 cm - maten: 40 t/m 50
Ref: 275/01/11/09 - 10 cm - maten: 40 t/m 50

Ref: 276/01/11/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 64
Ref: 276/01/11/10 + 10 cm - maten: 40 t/m 50
Ref: 276/01/11/09 - 10 cm - maten: 40 t/m 50

StretchSCHILDERSBROEK PERFECTO

90°

WIT

WIT

90°

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu

Stretch
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SCHILDERSBROEKEN

• Schildersbroek met losse meterzak
• Smartphone-zak

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-62

Ref: 255/01/11/00

SCHILDERSBROEK BASICS

Eenvoudige moderne witte broek met grijze accenten, 
hoog draagcomfort en ideale pasvorm. Verstevigd door 
gestikte naden aan de binnen- en buitenkant van het 
been ter hoogte van het kruis.

Matentabel broeken en bermuda’s

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Lendenomtrek in cm

72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Tussenbeenlengte  82 cm  Maten  1,73 m tot 1,83 m

Tussenbeenlengte (+10 cm)  92 cm   1,84 m tot 1,98 m

Tussenbeenlengte (-10 cm)  72 cm   1,60 m tot 1,72 m

WIT

SCHILDERSBROEK 
PRO PAINT

• Smartphone-zak,
• Potloodzak
• Meterzak
• Twee achterzakken
• Losse materiaalzakken
• Kniestukzakken ontworpen voor verstevigde 

WOLF Line kniestukken

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-60

Duurzame werkbroek modern design met driedubbele 
stiksels. Uitstekend gecombineerd met slijtvast comfort en 
geavanceerde functionaliteit. Moderne snit met STRETCH in 
het kruis. Verstelbare rugelastiek.

Ref: 277/01/11/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 64
Ref: 277/01/11/10 + 10 cm - maten: 40 t/m 50
Ref: 277/01/11/09 - 10 cm - maten: 40 t/m 50

WIT

Stretch

90°

90°

tussenbeenlengte
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SCHILDERSBROEK BERMUDA 
GRAFFITI

Bretelbroek met elastiek op rugzijde om  
optimaal te bewegen.

• Kniezakken
• Borstzak met compartimenten
• Twee extra materiaalzakjes vooraan
• Dijzak met sluitklep
• Hamer-of schaarlits
• Meterzak met compartiment
• Geholsterde achterzakken met drukknop

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen / 245 g/m2

Maten: 36-60

Ref: 448/01/11/00 

Ref: 448/01/11/00 

BRETELBROEK

SCHILDERSBROEKEN

SCHILDERSBROEK BERMUDA
WIT

Blijf koel in de hitte met deze schildersshort, inclusief 
professionele benodigdheden zoals duurzaamheid en 
functionaliteit. Moderne snit met stretch inzet bij het kruis voor 
uitzonderlijke bewegingsvrijheid.

• Holsterzak met gereedschapslussen
• Verstelbare rugelastiek
• Drie-naalds stiksel
• Twee achterzakken met kleppen
• Gereedschapszak
• Penhouder en meterzak
• Hamerlus
• GSM-zak en verborgen ID-kaarthouder

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-62

WIT

WITWIT

SCHILDERSBROEK DAMES

Design uitvoering met aangepaste  
vrouwelijke pasvorm.

• Twee achterzakken met klep
• Dijbeenzak
• Potloodzak
• Meterzak, mobiele zak
• Verstelbare rugelastiek
• Normale taillehoogte
• Versteviging aan de knieën

Materiaal: 65% pol. / 35% kat. / 245 g/m2

Maten: 36-50

Ref: 258/01/11/00

Strak design schildersshort met opvallend patroon. 
Moderne snit met stretch inzet bij het kruis voor 
uitzonderlijke bewegingsvrijheid.

• Veiligheidszak met ritssluiting
• Twee ruime achterzakken met  

CORDURA®*-inzetten
• Drienaaldstiksel in contrastkleur
• Verstelbare rugelastiek
• Dijbeenzak met meerdere  

compartimenten, mobiele zak en ruime zak

Materiaal: 65% pol. / 35% kat.
Maten: 36-58

Ref: 647/01/12/00

WIT GRIJS

StretchStretch

90° 90°

90° 90°
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WERKBROEK CONSTRUCTOR

WERKBROEK CONSTRUCTOR

Werkbroek heeft een goed pasvorm met een strak ontwerp, 
een flexibel werkcomfort . Voorzien van superieure 
Cordura® kniezakken. Materiaalzakken en stretch inzet bij 
het kruis voor een optimale bewegingsvrijheid. 

• Losse materiaalzakken
• Versteviging aan de knieën (Cordatex)
• Drienaald stiksel
• Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Verstelbare lenden elastiek
• Regelbare lendenometrek
• Achterversteviging onderaan de broekspijpen

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-60

Deze werkbroek heeft een goede pasvorm met een strak 
ontwerp, een flexibel werkcomfort. Voorzien van superieure 
Cordura® kniezakken. Materiaalzakken en stretch inzet bij 
het kruis voor een optimale bewegingsvrijheid. 

• Losse materiaalzakken
• Versteviging aan de knieën (Cordatex)
• Drienaald stiksel
• Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Verstelbare lenden elastiek
• Regelbare lendenometrek
• Achterversteviging onderaan de broekspijpen

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-60

Ref: 252/01/78/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 60
Ref: 252/01/78/10 + 10 cm - maten: 42 t/m 50
Ref: 252/01/78/09 - 10 cm - maten: 38 t/m 52

Ref: 252/01/79/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 60
Ref: 252/01/79/10 + 10 cm - maten: 42 t/m 50
Ref: 252/01/79/09 - 10 cm - maten: 38 t/m 52

GRIJS

ZWART

WERKBROEKEN
Stretch

Stretch

90°

90°

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu
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WERKBROEK RUFF VOLLEDIG STOF

WERKBROEK SAHARA

Denim werkbroek ontworpen om comfortabel te worden  
gedragen voor dagelijks gebruik en werksituaties.  
De duurzame broek zorgt voor optimale bewegingsvrijheid.  
De kniezakken zijn versterkt met Cordura®. Materiaalzakken  
zijn voorzien van een rits, waardoor je deze kan weghalen.

• Losse materiaalzakken
• Versteviging aan de knieën (Cordatex)
• Drienaald stiksel
• Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Regelbare lendenometrek met elastiek
• Achterversteviging onderaan de broekspijpen

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen / 5% elasthane / 285g/m2

Maten: 36-60

Ref: 251/00/66/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 60

Ref: 278/01/44/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 60
Ref: 278/01/44/10 + 10 cm - maten: 42 t/m 50

JEANS

BEIGE ZWART

90°

Matentabel broeken en bermuda’s

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Lendenomtrek in cm

72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Tussenbeenlengte  82 cm  Maten  1,73 m tot 1,83 m

Tussenbeenlengte (+10 cm)  92 cm   1,84 m tot 1,98 m

Tussenbeenlengte (-10 cm)  72 cm   1,60 m tot 1,72 m

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu

tussenbeenlengte

90°

Werkbroek waarin fantastische pasvorm wordt 
gecombineerd met slijtvast comfort en geavanceerde 
functionaliteit. Moderne snit met stretch inzet bij het kruis 
voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid.

• Losse materiaalzakken
• Versteviging aan de knieën (Cordatex)
• Drienaald stiksel
• Dijzak met klep, meterzak, telefoonzak
• Verstelbare lenden elastiek
• Regelbare lendenometrek
• Achterversteviging onderaan de broekspijpen

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-60

WERKBROEKEN

Stretch

Stretch
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WERKBROEKEN

WERKBROEK BI-COLOR

Moderne werkbroek met hoog draagcomfort en ideale pasvorm, voorzien van 
kniezakken. Verstevigd door drievoudige gestikte naden aan de binnen- en 
buitenkant van het been ter hoogte van het kruis.

• Twee insteekzakken met contrastkleuren, 2 geholsterde achterzakken, klep 
en velcrosluiting. 

• Linkerdijzak voor werk- en schrijfmateriaal, hamer- of schaarlits. 
• Rechterdijzak in contrastkleur voor meter of borstel,
• Smartphone-zakje met drukknopsluiting. 
• Sleutelhanger aan rechterzijde vooraan.
• Zwarte kniezakken,
• Velcro® links en rechts in de lenden voor de  

WOLF Line-bijhorigheden

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-60

Ref: 257/01/78/00 standaard lengte - maten: 36 t/m 60
Ref: 257/01/78/10 + 10 cm - maten: 42 t/m 50

GRIJS ZWART

WERKBROEK BERMUDA 
CONSTRUCTOR

Extreem duurzame shorts volledig versterkt met extra 
stevige drievoudige naden. Moderne snit met stretch  
inzet bij het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid.  
De holsterzakken hebben een ritsvak. 

• Holsterzakken
• Open achterzakken
• Penhouder en meterzak
• Gereedschaps- en smartphone-zak
• Verstelbare rugelastiek
• Drie-naalds stiksel

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: 36-58

Ref: 648/01/78/00

GRIJS

90°

90°

Stretch

Stretch
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WIT GRIJS

ZWART

MET KAP

MET KAP

JACKET SAMOA

JACKET SAMOA

SOFTSHELL/RIB

SOFTSHELL/RIB

Nieuwe stof in twee lagen softshell en rib ademende 
stof met voering van microfleece aan de binnenkant. De 
werkjas is zowel waterafstotend als winddicht met een 
beschermkap die zorgt voor extra windbescherming. Deze 
jas biedt uitstekende bescherming tegen slecht weer en 
biedt werkcomfort en duurzaamheid.

• Voorzakken en armzak met contrasterende rits in  
fluo groen

• Regelbare polsbanden met Velcro
• Kap met elastische trekkoordsluiting

Materiaal: 
Buitenlaag: 94% polyester / 6% elasthan
Middenlaag: TPU ademende membraanstof 
Binnenlaag: Micro Fleece
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Nieuwe stof in twee lagen softshell en rib ademende 
stof met voering van microfleece aan de binnenkant. De 
werkjas is zowel waterafstotend als winddicht met een 
beschermkap die zorgt voor extra windbescherming. Deze 
jas biedt uitstekende bescherming tegen slecht weer en 
biedt werkcomfort en duurzaamheid.

• Voorzakken en armzak met contrasterende rits in  
fluo groen

• Regelbare polsbanden met Velcro
• Kap met elastische trekkoordsluiting

Materiaal: 
Buitenlaag: 94% polyester / 6% elasthan
Middenlaag: TPU ademende membraanstof 
Binnenlaag: Micro Fleece
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 802/05/11/00

Ref: 802/05/78/00

JACKETS

90°

90°
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WIT GRIJS MET KAP

JACKET LONDON

Een duurzaam werkjack. Het combineert bescherming 
in regenachtige omstandigheden, waterafstotend en 
geïsoleerd om warm en droog te blijven met verwijderbare 
bodywarmer fleece. Verstelbare en afneembare kap. 

• Jacket 3 in 1
• Afritsbare kap
• Uitritsbare Polar Fleece (Bodywarmer)
• Reflecterende strips
• Winddicht / regenbestendig
• Regelbare polsbanden met Velcro
 
Materiaal:
100% polyamide Windproof, duurzaam en waterafstotend
100% polyester, Polar fleece met anti-pilling, 154 g/m².
Maten: XS- S - M - L - XL – XXL – XXXL

Ref: 898/07/11/00

WIT GRIJS

JACKET SANTORINI SOFTSHELL

Nieuwe stof in twee gekleefde lagen, winddichte en 
waterafstotende softshell die een comfort pasvorm combineert 
met slijtvast materiaal.
Bortszak en twee voorzakken met contrasterende rode rits.
 
• De kraag is voorzien van een fleece voering en beschermt 

tegen wind.
• Wind- en waterbestendige buitenstof
• Ripstop-stof en binnenkant gecoat voor extra duurzaamheid

Materiaal: 
Buitenlaag: 94% polyester / 6% elasthan
Middenlaag: TPU ademende membraanstof 
Binnenlaag: Micro Fleece
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 894/00/11/00

JACKETS

90°

90°

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu
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ZWARTGRIJS

WINTERJACKET SOFTSHELL

Deze softshell jas in waterdichte, winddichte en ademende 
stof met fleece voering. Beschermt u optimaal tegen wind 
en koude. Draag hem met of zonder kap en regel zelf de 
taille met de elastische koord. De kraag is voorzien van een 
fleece voering en beschermt tegen wind.
 
• Afneembare kap
• Twee Voorzakken met drukknop
• Twee Binnenzakken met ritssluiting
• Reflecterende veiligheidstrips
• Regelbare velcro sluiting aan de polsen
• Waterdichte ritsen

Materiaal: Softshell stof, waterafstotende afwerking 
en winddichte, de binnenzijde is een polar fleece en de 
tussenlaag is waterdicht ademend.
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 803/01/78/00

WIT GRIJS

WINTERJACKET SOFTSHELL

Deze softshell jas in waterdichte, winddichte en ademende 
stof met fleece voering. Beschermt u optimaal tegen wind 
en koude. Draag hem met of zonder kap en regel zelf de 
taille met de elastische koord. De kraag is voorzien van een 
fleece voering en beschermt tegen wind.
 
• Afneembare kap
• Twee Voorzakken met drukknop
• Twee Binnenzakken met ritssluiting
• Reflecterende veiligheidstrips
• Regelbare velcro sluiting aan de polsen
• Waterdichte ritsen

Materiaal: Softshell stof, waterafstotende afwerking 
en winddichte, de binnenzijde is een polar fleece en de 
tussenlaag is waterdicht ademend.
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 803/05/11/00

JACKETS

90°

90°
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JACKETS

WIT

BLAUW

GRIJS

JACKET CAPRI

JACKET BODYWARMER MONACO

Gevoerde jas met mooie contrasterende rits, strak 
gesneden voor zowel mannen als vrouwen. Het jack heeft 
twee voorzakken en elastische manchetten voor een trendy 
look. Door de zachte voering en het lichte gewicht is deze 
jas extra comfortabel. Een kledingstuk dat je graag draagt!

Materiaal: 
Buitenmateriaal: 100 % nylon
Binnenlaag: 100% polyester
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Dit lichtgewicht warme geïsoleerde werkjack is comfortabel 
en warm, terwijl de normale pasvorm zowel professioneel 
als gemakkelijk te dragen is. Mouwen en kap zijn voorzien 
van een rits, waardoor je deze kan weghalen.

• Afritsbare mouwen / kap
• 3M Thinsulate
• Winddicht / regenbestendig

Materiaal: 
Buitenmateriaal: 100 % polyester
3M thinsulate voering
Binnenlaag: 100% nylon
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 897/07/66/00

Ref: 896/07/11/00

90°

90°

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu
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ZWARTGRIJSWIT GRIJS

BODYWARMER SOFTSHELL

Deze softshell Bodywarmer in waterdichte, winddichte en 
ademende stof met fleece voering. Beschermt u optimaal 
tegen wind en koude. Draag hem met of zonder kap en 
regel zelf de taille met de elastische koord. De kraag is 
voorzien van een fleece voering en beschermt tegen wind.
 
• Afneembare kap
• Twee voorzakken met drukknop
• Twee binnenzakken met ritssluiting
• Reflecterende veiligheidstrips
• Waterdichte ritsen

Materiaal: Softshell stof, waterafstotende afwerking 
en winddichte, de binnenzijde is een polar fleece en de 
tussenlaag is waterdicht ademend.
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

BLAUWDONKERGRIJSGRIJS

JACKET JERSEY

Aangenaam warm en ademend jas. Elastisch materiaal 
met een perfect trendy ontwerp. Ideaal om te dragen als 
een middenlaag. Zachte structuur aan de binnenkant voor 
aangenaam draagcomfort.
 
• Borstzak en twee zijzakken met elk een rits
• Lange rits met kinbescherming

Materiaal: 95% polyester / 5% elastane
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

of of

of

JACKETS

90°

90°

Ref wit:  320/05/11/00
Ref grijs:  320/05/78/00

Ref grijs:  793/00/78/00
Ref donkergrijs:  793/00/79/00
Ref blue:  793/00/66/00
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VESTEN
VEST ZONDER MOUWEN

• Twee gecompartimenteerde voorzakken met 
drukknoppen

• Twee wegsteekbare materiaalzakken vooraan
• Twee grote steekzakken vooraan
• Hamer- of schaarlits
• Reflecterende veiligheidstrips voor- en achteraan

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 317/01/11/00 

90°

WIT GRIJS

Matentabel vesten - gilets

S M L XL XXL XXXL

Borstomtrek in cm

102 110 118 126 134 140

VEST MET MOUWEN

• Twee gecompartimenteerde voorzakken met 
drukknoppen

• Twee wegsteekbare materiaalzakken vooraan
• Twee grote steekzakken vooraan
• Hamer- of schaarlits
• Reflecterende veiligheidstrips voor- en achteraan
• Aansluitende drukknoppen aan de mouwen

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 324/01/11/00 

90°

WIT GRIJS

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu
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90°

Ref: 324/01/11/00 

• Twee zakken vooraan
• Twee borstzakken met compartimenten, 
• Stevige ritssluiting 
• Verlengde rug met materiaalzakken

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

GILET
WIT GRIJSof DONKERGRIJS

STOFJAS

Klassiek Lab-vest met een ingekeepte kraag, twee ruime 
opgestikte zakken en een borstzak, met de geventileerde 
rug. Geschikt voor professionals, scholen, magazijnwerk, 
labo.

• Twee voorzakken 
• Twee borstzakken met compartimenten 
• Smartphone-zakje

Materiaal: 65% polyester / 35% katoen / 245 g/m2

Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 631/01/11/00 

WIT

90°

VESTEN
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POLAR FLEECE

POLAR FLEECE SOFTSHELL

Een winddichte en waterafstotende softshell die een 
superieure pasvorm combineert met slijtvast materiaal.
De kraag is voorzien van een fleece voering beschermend 
tegen wind.

• Bortszak met rits 
• Twee voorzakken met rits. 
• Contrasterende kleurenstrip
• Stormoverslag aan de binnenzijde.

Materiaal: Winddicht, waterafstotend en  
ademend softshell
100% polyester / 300g/m²
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref wit:  795/00/11/00
Ref grijs:  795/00/78/00

WIT

WIT

GRIJS

GRIJS

POLAR FLEECE 
WINDBRIDGE

Aangename warme, lichte en rekbare stof. 
Soepele en comfortabele polar fleece, gemaakt 
van geavanceerde high-loft fleece voor superieure 
isolatie en een zachter gevoel. Eigentijds ontwerp en 
moderne snit voor maximale bewegingsvrijheid.
 
• Soepel werkcomfort door de zacht geborstelde 

fleece aan de binnenkant.
• Voorzakken met rits en borstzak,en armzakje met 

rits voor het opbergen van accessoires.
• Zachte en comfortabele kraag. Vochtwerende 

schouderstukken. Verstevigde ellebogen

Materiaal: 100 % polyester
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref: 804/00/11/00

ofWIT GRIJS

90°

90°

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu
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TRUI - SWEATERS

DONKERGRIJSBEIGE

WINTERTRUI

PERFORMANCE 
HOODED SWEATER

• Wollen sweater met halve rits voor een echte warme  
en comfortabele. 

• Zeer vochtabsorberend en ademend voor een  
comfort van wol.

Materiaal: 68% polyester / 2% melange / 30% polyacryl
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

De comfortabele Jacket met kap met moderne stijl. 
Losse casual pasvorm. Blijf warm in zachte fleece aan 
de binnenkant gecombineerd met een verstelbare 
capuchon voor een comfortabele pasvorm en warm 
gevoel wanneer afkoelt.

• Lange ritssluiting
• Tweelaagse kap regelbaar met koord
• Twee steekzakken
• Elastische band- en mouwafsluiting

Materiaal: 60% katoen / 40% polyester (ca. 300 g/m²) 
Maten: S-M-L-XL-XXL

Ref: 801/00/78/00

WIT of GRIJS

Ref wit:  2796/00/11/00
Ref grijs:  2796/00/78/00

90°

90°
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JOGGING BROEK RUNNER

Moderne uitstraling, slijtvast en goed comfort voor 
alledaags werk.

• Twee zij zakken
• Twee achter zakken
• Trekkoord

Materiaal: 100% katoen
Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

WIT GRIJS ZWART BLAUW

SWEATER

Gemaakt van zachte stof en zachte fleece aan de 
binnenkant voor de hele dag comfortabel en warm gevoel.

• Ronde hals en zachte voering
• Elastische band en mouwafsluiting
• Versterking ellebogen 

Materiaal: 60 % katoen / 40 % polyester (ca. 300 g/m²).
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

of of of

WIT

Ref wit:  254/00/11/00 

Ref wit:  796/00/11/00
Ref grijs:  796/00/77/00
Ref zwart:  796/00/79/00
Ref blauw:  796/00/66/00

90°

90°

TRUI - SWEATERS

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu
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TRUI - SWEATERS

HALF ZIP SWEATSHIRT

Biedt optimaal comfort en warmte tegen kou en wind.

• Korte ritssluiting
• Elastiche band en mouwafsluiting

Materiaal: 70% katoen, 30% polyester (+/-280 g/m²)
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

WIT GRIJS ZWART BLAUWof of of

Ref wit:  792/00/11/00
Ref grijs:  792/00/77/00
Ref zwart:  792/00/79/00
Ref blauw:  792/00/66/00

90°

HALF ZIP SWEATSHIRT 
FASHION

Het is een moderne versie van het klassieke 
sweatshirt met halve rits. Fijn gebreide trui met 
contrasterende rits en bies.

• Kortere ritssluiting
• Elastische band and mouwafsluiting
• Modieus halfopen gebreid patroon

Materiaal: 70% katoen, 30% polyester  
(+/- 280g/m²)
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

GRIJSorWIT

Ref wit:  1792/00/11/00 
Ref grijs:  1792/00/77/00 

90°
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T-SHIRTS
WIT ZWART

T-SHIRT @WORK

T-shirt met ronde hals combineert tijdloze 
contrasterende kleuren met hoogwaardig 
katoencomfort.

• Contrastkleurige naden
• Casual uitstraling door de rechte lijnen in 

gebruikelijke lengte.

Materiaal: 95 % katoen, 5% elasthane,  
180 g/m²
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

of of

Ref wit:  790/00/11/00
Ref zwart:  790/00/77/00
Ref beige:  790/00/79/99

WIT GRIJS ZWART BLAUW

T-SHIRT

Klassiek T- Shirt met ronde hals combineert zachte stof met 
katoen comfort.

• Casual uitstraling  door de rechte lijnen in gebruikelijke 
lengte

Materiaal: 100% katoen, 185 g/m²
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

of of of

Ref wit:  790/00/11/00
Ref grijs:  790/00/77/00
Ref zwart:  790/00/79/99
Ref blauw:  790/00/66/00

BEIGE

90°

90°

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu



T-SHIRTS
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WIT ASGRIJS

T-SHIRT AIRFIT

Dit t-shirt is ontworpen om koel en droog te blijven tijdens 
het intense werk.

• Contrastkleurige inzetten aan de zijkant.

Materiaal: micro perfo AIRFIT
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

of of

Ref wit:  789/21/11/00
Ref asgrijs:  789/21/78/00
Ref blauw:  789/21/66/00

BLAUW

WIT ASGRIJS

T-SHIRT V-NECK

Klassiek V-hals T-shirt combineert een zacht aanvoelend 
katoen voor geweldig comfort tijdens warme seizoenen. 
slim fit met contrastkleurige naden.

Materiaal: 100% katoen
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

of

Ref wit:  788/00/11/00
Ref asgrijs:  788/00/77/00

WIT ASGRIJS ZWART

POLO PIQUE

Klassieke polo met 3 borstknoopjes. Ademend en 
aangenaam confort voor de hele werkdag.

Materiaal: 100 % katoen
Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL

of of of

Ref wit:  798/21/11/00
Ref asgrijs:  798/21/77/00
Ref zwart:  798/21/79/00
Ref blauw:  798/21/66/00

BLAUW

90°

90°

90°
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PENTURA S1 P LOW PENTURA S1 P HIGH
• Draaiknop sluiting, geen veters
• Kevlar zool bescherming 
• Anti-slip zool en polyester cap teen 

bescherming 
• Hoog comfort door ademende binnen 

afwerking

Maten: 36 t/m 47

• Hoog model met veters 
• Kevlar zool bescherming 
• Anti-slip zool en polyester cap teen bescherming 
• Hoog comfort door ademende binnen afwerking

Maten: 36 t/m 47

• Ultra-licht en soepel en toch stevig 

Maten: 38 t/m 46

• Ultra-licht en soepel en toch stevig 

Maten: 38 t/m 46

• TECHSHELL, innovatieve en extreem stevige  
stof, slijt- en scheurbestendig, waterafstotend  
en ademend

• Polyurethaan / TPU
• Niet-metalen APT-PLAAT
• BOA® Fit-systeem, DGUV 112 - 191, neusbescherming 

Maten: 35 t/m 48

WERKSCHOENEN

• TECHSHELL, innovatieve en extreem stevige  
stof, slijt- en scheurbestendig, waterafstotend  
en ademend

• Polyurethaan / TPU met lage elektrische weerstand
• Neuskap ALUMINIUM 200 J
• Niet-metalen APT-PLAAT - Kevlar

Maten: 35 t/m 48

SPIDER S1 P LOW

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu

SPACER SAFE S1 P
• Lage moderne schoen
• Overneus bescherming 
• 100% metaalvrij
• Kevlar zool

Maten: 36 t/m 48

• Suède en ademend textiel
• Polyurethaan met dubbele dichtheid
• FIBERGLASS CAP, 100% metaal vrij 

Maten: 39 t/m 47

NEW IONIAN S1 P SRC
• Suède en ademend textiel
• Polyurethaan met dubbele dichtheid
• FIBERGLASS CAP, 100% metaal vrij 

Maten: 39 t/m 47

NEW ADRIATIC S1 P SRC

SUPPORTERS S3 ESD SRC

CHARGER S3 SRC

SPIDER S1 P HIGH
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WERKSCHOENEN

DRAFT S3 MONTI S3 SRC

CONFERENCE S3

SPINNING S3 SRC COACH S3 SRC

ALEGRO S1 P LOW YELLOW

STEAL S3 SRC

ALEGRO S1 P 
GREEN SANDAL • Stevige sneaker schoen met nubuck leder

• Afgewerkt met CORDURA®
• Waterafstotend en antistatisch
• Schokabsorberend 
• Kevlar zool

Maten: 39 t/m 47

• TECHSHELL, innovatieve en extreem 
stevige stof 

• Slijt- en scheurbestendig 
• Waterafstotend en ademend
• Een sportieve veiligheidsschoen met de 

looks van een running-schoen

Maten: 35 t/m 48

• Sneaker hoog nubuck leder
• Soepel
• Waterbestendig
• Kevlar zool

Maten: 36 t/m 47

• TECHSHELL, innovatieve en extreem 
stevige stof 

• Slijt- en scheurbestendig 
• Waterafstotend en ademend

Maten: 36 t/m 48

• Waterafstotend nubuck
• Twee densiteiten PU loopzool
• Metaalvrije tussenzool.
• Bovendeel is van waterafstotend 

nubuck leer
• Ademende, antibacteriële voering

Maten: 36 t/m 47

• Sport en luchtig model
• Kevlar zool
• Overneus bescherming

Maten: 36 t/m 48

• Waterdicht nubuck
• Leer en ademend, absorberend en  

de-absorberende, slijtvast
• Dual-density polyurethaan

Maten: 39 t/m 47

• Sport model met verluchting
• Anatomisch afgewerkt
• Kevlar zool

Maten: 36 t/m 48

ROSTER S3 SRC
• Sneaker laag nubuck leder
• Soepel
• Waterbestendig
• Kevlar zool

Maten: 39 t/m 47
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WERKSCHOENEN

EXAGON S3 SRC WHITE S3 SRC BLITZ S1 P

ASSIST S3 SRC FLAMENG S1 P SRC

• TECHSHELL, innovatieve en extreem 
stevige stof 

• slijt- en scheurbestendig, waterafstotend 
en ademend

• Een sportieve veiligheidsschoen met de 
looks van een running-schoen

Maten: 36 t/m 48

• TECHSHELL, innovatieve en extreem 
stevige stof 

• Slijt- en scheurbestendig 
• Waterafstotend en ademend

Maten: 36 t/m 48

• Sport look model
• Schacht: Microfiber 
• Hoge slijtvastheid
• Licht in gewicht
• Anti-slip antistatisch

Maten: 36 t/m 47

• Waterbestendig leder
• Ademend, absorberend en  

de-absorberend, bestand tegen slijtage

Maten: 39 t/m 47

• Jogging model microtech
• Uiterst licht en soepel

Maten: 39 t/m 47

NEW SKY S1 P

TULLUS S2 ALICE S3 SRC

• Instapper, daim
• Hoge hiel voor meer comfort
• Goede binnenvoering
• Kevlar zool

Maten: 39 t/m 47

• Witte vollederen instapschoen.
• Zool: - anti-statisch,- anti-detergent, 

anti-slip, anti-bacterie

Maten: 36 t/m 48

• Damesschoen
• Waterafstotende nubuck
• Anti slip zool

Maten: 36 t/m 41

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu
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ZWARTGRIJS

GRIJS GRAFFITI

RUGZAK WOLF Line

MATERIAALZAK WOLF Line

BEHANGSCHORT

• Rugzak met isothermisch compartiment en -zijzak voor 
blikje. 

• Meerdere compartimenten waaronder plek voor laptop 
en agenda. 

• Mogelijkheid om digitale oortjes te gebruiken via 
afgewerkte opening. 

• Smartphone-zakje aan de buitenkant. 
• Zachte rugzijde voor optimaal draagcomfort.

• Deze voorbinder kan langs beide 
zijden gebruikt worden, gemakkelijk 
te bevestigen aan de riem.

• Een groot compartiment met veel 
ruimte.

• Deze voorbinder kan langs beide 
zijden gebruikt worden, gemakkelijk 
te bevestigen aan de riem.

• Een groot compartiment met veel 
ruimte.

of

ofof

Ref grijs:  140/10/78/00
Ref zwart:  140/10/79/00

Ref wit:  138/01/11/00
Ref grijs:  138/01/78/00
Ref graffiti:  138/01/12/00

Ref: 139/05/11/00

WIT

WIT

ACCESSOIRES
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DONKERGRIJS

KNIESTUKKEN WOLF Line

WERKSOKKEN WOLF Line

BROEKSRIEM WOLF Line 
FASHION

BROEKSRIEM WOLF Line 
STRETCH

• Lichtgewicht en slijtvaste kniebeschermers
• Ergonomisch ontworpen
• Ontworpen om te passen in de werkbroek van WOLF Line®
• Gecertificeerd volgens EN14404: 2010
• Getest op penetratie niveau 1

• Supercomfortable, naadloze werksokken. Coolmax-
katoen, verstevigde hiel en dubbele zool, verlengde 
elastiek om afspannen van het onderbeen te vermijden.

Maten: 39-42 en 43-46

• Gewoven broeksband met metalen gesp

Breedte: 40 mm
Maten: 105-125 cm

• Voor WOLF Line® broeken
• Stevige kwaliteit
• Elastisch

Breedte: 40 mm
Materiaal: 83 % polypropylene / 17 % elasthane

90°

Ref: 138/01/11/00

WIT WITGRIJS BLAUWZWART ZWARTof ofof of

ACCESSOIRES

Ref wit:  159/01/11/105
Ref zwart:  159/01/79/105
Ref grijs:  159/01/78/105

Ref wit:  158/01/11/105
Ref zwart:  158/01/79/105
Ref blauw:  158/01/66/105

Meer info en promo’s 
www.wolfline.eu

Ref: 114/450

GRIJS
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Nijverheidstraat 2C - 1800 Vilvoorde - Belgium
Tel: +32 2 466 59 62
info@wolfline.eu

www.wolfline.eu

Authentic workwear

Uw verdeler


