STRETCH WERKBROEK TIM

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

2043-ZWART
Zwart XS - 3XL

€ 49,95

2043-NAVY
Donkerblauw XS - 3XL

Comfortabel (nauw gesneden, stretch werkbroek)
Cordura kniestukken en slijtbestendige stof
Afritsbare multipockets

Uitlegbare dubbele zoom (3cm)
3-voudig gestikte naden

2043-ANTRA
Antraciet Grijs XS - 3XL

De stretch werkbroek Tim van STØRVIK heeft een nauw gesneden pasvorm en dankzij de stretch
kwaliteit, een hoog draagcomfort.

Kijk ook eens op storvik.nl

De werkbroek is gemaakt van sterk 300D Oxford Canvas materiaal (97% katoen, 3% spandex) en heeft Cordura kniestukken die slijtage op de knievlakken van de broek tegengaan. De werkbroek heeft afritsbare multipockets en diverse
opbergzakken waarvan sommige met reflectiedetails aan de voor- en achterzijde van de broek. De TIM stretch werkbroek
heeft eejn duimstokzak, twee heupzakken, twee achterzakken met flap en klittenbandsluiting, pennenzakjes en mobiele
telefoonzakken.

WERKBROEK DAVID

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

2011-BLACK/ANTRA
Antraciet Grijs XS - 3XL

2011-BLACK/NAVY
Donkerblauw XS - 3XL

Drievoudig gestikte naden en uitlegbare zoom (3cm)
Beschikt over een hamerlus en duimstokzak
Afritsbare workerzakken (open- en pennenzakken)
2011-BLACK/BLACK
Zwart XS - 3XL

Kijk ook eens op storvik.nl

€ 34,95

2011-WHITE
Wit XS - 3XL

Elastische taillebandband

De werkbroek David van STØRVIK is ideaal om in te werken op de bouw, in de tuin of tijdens het
klussen in en om het huis.
De stof is slijtvast (65% polyester, 35% katoen) en het gewicht van de broek is 270 gram/m2. Door een uitlegbare dubbele
zoom, kan de David werkbroek 3cm langer gemaakt worden. De werkbroek heeft een elastische tailleband en heeft drievoudig gestikte naden, een hamerlus en grote riemlussen voor een gereedschapsriem, waarvan twee aan de achterkant
met klittenband te openen zijn. De broek heeft ook diverse opbergzakken, namelijk: twee open en twee met klittenband
afsluitbare heupzakken, twee klittenband zakken op de achterzijde en een duimstokzak. Op beide knieën zitten verstevigde kniezakken voor kniestukken. De broek heeft twee afritsbare workerzakken met open zakken, pennenzakken- en
houders.

WERKBROEK DAVID

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 34,95

2011-DOL
Olijfgroen XS - 3XL

Drievoudig gestikte naden en uitlegbare zoom (3cm)
Beschikt over een hamerlus en duimstokzak
Afritsbare workerzakken (open- en pennenzakken)
2011-KHAKI
Khaki XS - 3XL

Kijk ook eens op storvik.nl

Elastische taillebandband

De werkbroek David van STØRVIK is ideaal om in te werken op de bouw, in de tuin of tijdens het
klussen in en om het huis.
De stof is slijtvast (65% polyester, 35% katoen) en het gewicht van de broek is 270 gram/m2. Door een uitlegbare dubbele
zoom, kan de David werkbroek 3cm langer gemaakt worden. De werkbroek heeft een elastische tailleband en heeft drievoudig gestikte naden, een hamerlus en grote riemlussen voor een gereedschapsriem, waarvan twee aan de achterkant
met klittenband te openen zijn. De broek heeft ook diverse opbergzakken, namelijk: twee open en twee met klittenband
afsluitbare heupzakken, twee klittenband zakken op de achterzijde en een duimstokzak. Op beide knieën zitten verstevigde kniezakken voor kniestukken. De broek heeft twee afritsbare workerzakken met open zakken, pennenzakken- en
houders.

CORDURA CANVAS WERKBROEK MARC

4 SEIZOENEN

Sterke en waterdichte bovenbeen-/zitvlakstukken
Cordura kniestukken
Elastische taillebandband met stevige riem

ADVIESPRIJS

€ 59,95

Uitlegbare dubbele zoom (3cm)
3-voudig gestikte naden

2042-ZWART
Zwart XS - 3XL

De robuuste werkbroek Marc van STØRVIK is voorzien van Cordura kniestukken en waterdichte en
verstevigde bovenbeen-/zitvlak-stukken.

Kijk ook eens op storvik.nl

De werkbroek is gemaakt van sterke, stevige polyester/katoen peached 330grams canvas en heeft afritsbare multipockets en andere multifunctionele zakken. De verstevigde bovenbeen en zitvlakstukken , houden regen en vocht tegen tijdens de werkzaamheden. De broek is onder andere ideal voor gehurkte werkzaamheden tijdens regen door de waterdichte
bovenbeen stukken. De werkbroek wordt geleverd met een stevige riem. De werkbroek heeft een elastische tailleband en
draagt comfortabel. Door een uitlegbare dubbele zoom kan deze broek 3cm langer gemaakt worden.

SERVICE WERKBROEK BEN

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 24,95

2023-GRIJS
Grijs XS - 3XL

Stevige en slijtvaste stof
Elastiek in taille
Verstevigde kniezakken voor kniekussens

D-ring, duimstokzak
Heup- en achterzakken, telefoon- en pennenzakken

2023-ZWART
Zwart XS - 3XL

De service werkbroek Ben van STØRVIK is een stevige werkbroek.

Kijk ook eens op storvik.nl

De werkbroek is geschikt voor monteurs, beveiligers, ZZP-ers en doe-het-zelvers. De stof is slijtvast (65% polyester, 35%
katoen) en het gewicht van de broek is 270 gram/m2. De werkbroek heeft een elastische tailleband en heeft verstevigde
kniezakken met klittenbandsluiting voor kniekussens. Aan de rechter riemlus hangt een D-ring. Praktisch zijn de opbergzakken: twee openheupzakken, twee achterzakken met knoopsluiting, een duimstokzak, pennenzakken en mobiele
telefoonzakken.

SOFTSHELL WERKJAS BOAZ

WINTER

Winddicht
Waterafstotend
Warm (teddy voering)

ADVIESPRIJS

€ 99,95

Verstelbare boord en manchetten
Afritsbare en verstelbare capuchon

2067-BA
Antraciet Grijs S - 4XL

De softshell werkjas Boaz van STØRVIK is winddicht, waterafstotend en warm.

Kijk ook eens op storvik.nl

De dikke stof en winddichte voering maken de jas winddicht. Elastische manchetten met duimgaten en klittenband
verstelling zorgen dat de mouwen winddicht afsluiten. De verstelbare taille en kraag en een flap over de rits houden
wind tegen. De werkjas is gemaakt van polyester en is voorzien van een warme gewatteerde voering in body, mouwen en
capuchon. Deze softshell jas heeft praktische opbergzakken: twee borstzakken met en een binnenzak met ritssluiting. Op
de heupen zitten en twee zakken met knopen. Reflectiedetails zijn aangebracht op de armen en capuchon. Deze STØRVIK
winterjas is gemaakt om je warmte en comfort te bieden, ook buiten werktijd.

WERKJAS PARKA THOR

ADVIESPRIJS

WINTER

€ 79,95

2037-NR
Blauw S - 4XL

Waterdicht (o.a. getapete naden langs borstzakken)
Winddicht (o.a. gladde voering)
Reflectiedetails op de rug en borst

Afritsbare capuchon met gewateerde voering

2037-ZWART
Zwart S - 6XL

De werkjas Thor van STØRVIK is ideaal om te werken in koude en natte omstandigheden.

Kijk ook eens op storvik.nl

De jas is waterdicht en winddicht door de getapete naden (langs de ritsen op de borst), een gladde voering en elastische
manchetten waardoor er geen wind in de mouwen komt. Ook zit er over de rits een flap welke wind tegenhoudt. De opstaande kraag heeft een zachte en extra warme voering en de capuchon met gewatteerde voering is afritsbaar en verstelbaar met een elastisch koord. De boord van de body is met klittenband verstelbaar. De Thor bestaat uit 95% polyester en
5% spandex, heeft reflectiedetails en verschillende zakken: twee open heupzakken, twee borstzakken met ritssluiting, drie
open binnenzakken en een afsluitbare binnenzak voor je telefoon. De Thor is een comfortabele en praktische werkjas.

WERKJAS ARON

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 69,95

2010-ANTRA
Zwart met grijs S - 4XL

Winddicht en waterafstotend
Uitneembare teddy voering en nylon binnenvoering
Afritsbare mouwen en manchetten met klittenband

Afsluitbare zakken
Ritssluiting en extra klittenbandsluiting

2010-BLACK
Zwart S - 4XL

In de Aron werkjas van STØRVIK werk je het hele jaar.

Kijk ook eens op storvik.nl

De warme teddy voering is uitneembaar en de mouwen afritsbaar. De werkjas is winddicht en waterafstotend. De Aron
heeft een dubbele sluiting met rits en klittenbandsluiting. De stofsamenstelling is 65% polyester en 35% katoen. Naast de
uitneembare teddy voering, is de jas voorzien van een nylon binnenvoering. Praktisch zijn de zakken op de jas: afsluitbare
zakken op de heupen en borst en een binnenzak. Op de borst en rug is de werkjas, die ook als bodywarmer gebruikt kan
worden, voorzien van reflective details.

WERKJAS PARKA CATON

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 79,95

2025-NAVY
Donkerblauw S - 6XL

Waterdicht (getapete naden) en winddicht
Uitneembare teddy voering en nylon binnenvoering
Verstelbare boord (koord) en mouwen (klittenband)

Afsluitbare zakken en reflectie details
Ritssluiting en extra klittenbandsluiting

2025-BLACK
Zwart S - 6XL

In de Caton parka werkjas van STØRVIK werk je het hele jaar.

Kijk ook eens op storvik.nl

De werkjas is winddicht en waterdicht. De naden zijn getapet. De warme teddy voering is uitneembaar en de jas is voorzien
van een nylon binnenvoering. De Caton heeft een vaste capuchon. Hierdoor lekt er geen regen door de kraag. De jas heeft
een dubbele sluiting met rits en klittenbandsluiting. De buitenstof is van 300D oxford polyester. Praktisch zijn de opbergzakken: afsluitbare zakken op de heupen en de borst. Op de borst, rug en armen heeft deze jas reflectie details.

WERKJAS PILOTJACK STOCKHOLM

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 55,00

6601-NAVY
Donkerblauw S - 4XL

Winddicht en waterafstotend
Uitneembare teddy voering en nylon binnenvoering
Afsluitbare zakken

Elastisch boord bij body en manchetten

6601-ZWART
Zwart S - 4XL

In de Stockholm pilotjack van STØRVIK werk je het hele jaar.

Kijk ook eens op storvik.nl

De warme teddy voering is uitneembaar en de mouwen afritsbaar. De werkjas is winddicht en waterafstotend. De Stockholm pilotjack heeft een dubbele sluiting met rits en drukknopen. De stofsamenstelling is 50% polyester en 50% katoen.
Naast de uitneembare teddy voering is de jas voorzien van een nylon binnenvoering. De pilotjack heeft verschillende
opbergmogelijkheden: afsluitbare zakken op de heupen, borst en armen.

SOFTSHELL WERKJAS CLIVE

WINTER

Warm (o.a. door teddy voering)
Winddicht (o.a. hoge kraag, windvanger)
Verstelbare body (koord) en mouwen (klittenband)
2539-BLACK
Zwart S - 4XL

Kijk ook eens op storvik.nl

ADVIESPRIJS

€ 69,95

Afritsbare en verstelbare capuchon
Afsluitbare zakken en reflectiedetails

De softshell werkjas Clive van STØRVIK houdt je warm tijdens alle weersomstandigheden.
De Clive heeft namelijk een heerlijke teddy voering in de hele jas. Ook beschermt hij tegen wind en regen door de flap
achter de rits die dient als windvanger, een hoge kraag en (afritsbare en verstelbare) capuchon. De boord op de heupen is
verstelbaar met een elastisch koord en de uiteinden van de mouwen zijn verstelbaar met klittenband. Door deze goed af
te stellen blijft ook wind buiten. Deze softshell draagt comfortabel en bewegingsvrij door de stretchstof (96% polyester
4% spandex) en is ook buiten het werk fijn om te dragen. De jas ademt, waardoor vocht van zweet goed wordt afgevoerd.
De Clive is een functionele werkjas voorzien van reflecterende details op voor- en achterkant en verschillende afsluitbare
zakken op de borst, heupen (met rits) en een binnenzak.

SOFTSHELL WERKJAS NAPIER

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 59,95

2528-ANTRA
Antraciet Grijs S - 6XL

Winddicht
Waterafstotend
Warm (fleece voering)

Ademend
Afritsbare capuchon

2528-BLACK
Zwart S - 6XL

De softshell werkjas Napier van STØRVIK is winddicht.

Kijk ook eens op storvik.nl

De Napier is winddicht. De onderkant van de jas is verstelbaar d..m.v. een koord en de mouwen met klittenband. De werkjas
is gemaakt van polyester en is voorzien van een warme fleece-voering. Dez softshell jas heeft praktische opbergzakken:
een borst- en twee heupzakken met ritssluiting en twee binnenzakken (een open zak en een telefoonzakje.

SOFTSHELL WERKJAS ZEUS

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

Winddicht
Waterafstotend
Fleece voering

€ 45,00

Ademend
Reflectie op de rug

2013-BLACK
Zwart S - 3XL

De softshell Zeus van STØRVIK is praktisch, winddicht en waterafstotend.

Kijk ook eens op storvik.nl

Dit maakt de stoere softshelljas geschikt om het hele jaar door te dragen. De jas heeft elastische manchetten, die de wind
tegenhouden. De jas is voorzien van een fleece-voering en is gemaakt van polyester met stretch, waardoor je comfortabel
beweegt in de jas. De boord van de body is verstelbaar met een koord en op de rug zitten reflectie details. De jas heeft drie
ritszakken: twee op de heup en een op de borst. Aan de binnenzijde zit een grote open zak en een telefoonzakje.

WERK BODYWARMER (FLEECE VOERING) MARCUS

Winddicht en waterafstotend
Afsluitbare zakken
Nylon binnenvoering

4 SEIZOENEN

ADVIESPRIJS

€ 45,00

Ritssluiting en extra knoopsluiting

2014-BL/ANTRA
Zwart met grijs S - 4XL

De bodywarmer Marcus van STØRVIK is praktisch, winddicht en waterafstotend.

Kijk ook eens op storvik.nl

De stofsamenstelling is 65% polyester en 35% katoen, de binnenvoering is van nylon. De bodywarmer heeft een kraag
welke is afgewerkt met fleece. De bodywarmer kan afgesloten worden met een rits en drukknopen. De bodywarmer heeft
praktische opbergzakken: op de heupen, borst en aan de binnenkant. Op de borst en rug is de werk bodywarmer voorzien
van reflectie details.

WERK BODYWARMER POCKET

4 SEIZOENEN

ADVIESPRIJS

€ 37,95

6420-NAVY
Donkerblauw S - 3XL

Winddicht en waterafstotend
Afsluitbare zakken
Nylon binnenvoering

Ritssluiting en extra knoopsluiting

6420-ZWART
Zwart S - 3XL

De bodywarmer Pocket van STØRVIK is praktisch en draagt comfortabel.

Kijk ook eens op storvik.nl

De stofsamenstelling is 65% polyester en 35% katoen, de binnenvoering is van nylon. De bodywarmer heeft een dubbele
sluiting met rits en drukknopen. Praktisch zijn de vele afsluitbare opberzakken op de heupen, borst, binnenzijde, naast 4
kleinere open opbergzakken. Kortom, een heerlijke, praktische bodywarmer om in te werken.

WERKOVERALL THOMAS

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 27,95

1801-GROEN
Groen 46 - 64

260 gram/m2
Elastische taillebandband
Drukknoopsluiting

Open zakken: 2 heupzakken en 1 achterzak
Afsluitbare zakken: 2 borstzakken en 1 achterzak

1801-NAVY
Blauw 46 - 64

De Thomas werkoverall van STØRVIK is gemaakt van 65% polyester en 35% katoen en weegt 260
gram/m2.

Kijk ook eens op storvik.nl

De overall is voorzien van een elastische tailleband, drukknoopsluiting en verschillende zakken: twee borstzakken met
een flap en drukknoopsluiting, twee open heupzakken, twee achterzakken (een met drukknoop en een open), en een smal
bovenbeenzakje.

WERKOVERALL NIGEL

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

1820-ORA
Oranje 46 - 60

1820-PINK
Roze 46 - 60

€ 34,95

1820-GROEN
Limegroen 46 - 60

Tweewegritssluiting
Elastische taillebandband
Zes heup-, achter- en borstzakken
1820-ZWART
Zwart 46 - 64

De Nigel rally overall van STØRVIK is gemaakt van 100% katoen en heeft een elastische taille, wat
de overall bewegingsvrij maakt.
Kijk ook eens op storvik.nl

De Nigel is voorzien van een tweewegritssluiting en diverse opbergzakken,: twee open heupzakken, twee achterzakken
met drukknoopsluiting en twee ritszakken op de borst.

WERKOVERALL NIGEL

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 34,95

1820-ROOD
Rood 46 - 64

Tweewegritssluiting
Elastische taillebandband
Zes heup-, achter- en borstzakken
1820-KOREN
Blauw 46 - 64

De Nigel rally overall van STØRVIK is gemaakt van 100% katoen en heeft een elastische taille, wat
de overall bewegingsvrij maakt.
Kijk ook eens op storvik.nl

De Nigel is voorzien van een tweewegritssluiting en diverse opbergzakken,: twee open heupzakken, twee achterzakken
met drukknoopsluiting en twee ritszakken op de borst.

KINDEROVERALL NICKY

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

1821-ORA
Oranje 68 - 176

Elastische tailleband
Tweewegritssluiting
Zakken op de heup, achterzijde en borst

1821-PINK
Roze 68 - 176

€ 19,95

1821-GROEN
Limegroen 68 - 176

250 gsm

1821-BLACK
Zwart 68 - 176

De Nicky kinder rally overall van STØRVIK is gemaakt van 100% katoen.

Kijk ook eens op storvik.nl

Ideaal voor kinderen om over de kleding aan te trekken zodat deze niet vuil wordt met bijvoorbeeld buiten spelen. De overall heeft een elastische tailleband en kinderen bewegen zich gemakkelijk in de Nicky kinder rally overall. De kinder overall
heeft een tweewegritssluiting en is geschikt voor alle seizoenen.

KINDEROVERALL NICKY

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

1821-ROOD
Rood 68 - 176

Elastische tailleband
Tweewegritssluiting
Zakken op de heup, achterzijde en borst

€ 19,95

1821-OL
Olijfgroen 68 - 176

250 gsm

1821-KOREN
Blauw 68 - 176

De Nicky kinder rally overall van STØRVIK is gemaakt van 100% katoen.

Kijk ook eens op storvik.nl

Ideaal voor kinderen om over de kleding aan te trekken zodat deze niet vuil wordt met bijvoorbeeld buiten spelen. De overall heeft een elastische tailleband en kinderen bewegen zich gemakkelijk in de Nicky kinder rally overall. De kinder overall
heeft een tweewegritssluiting en is geschikt voor alle seizoenen.

THERMO FLEECE BLOUSE (MET FLEECE COL) STANLEY

WINTER

ADVIESPRIJS

€ 34,95

089-W1.2
Antraciet Grijs M - 3XL

Stevig (100%) geruwd katoen
Zeer warm en winddicht (gladde polyester voering)

Opstaande fleece kraag

089-W1.1
Blauw M - 3XL

De thermoblouse Stanley van STØRVIK is gemaakt van fleece en houdt heerlijk warm.

Kijk ook eens op storvik.nl

Een gladde polyester voering in body en mouwen maakt de thermoblouse winddicht. Ook de hals blijft heerlijk warm en
windvrij door een hoge fleece kraag. Deze winterwerkblouse heeft een ritssluiting en vier zakken:twee open heupzakken en
twee borstzakken met knoopsluiting. De thermoblouse valt over de heupen en is gemaakt van polyester fleece. Manchetten zijn verstelbaar met een knoop.

THERMO BLOUSE (MET FLEECE COL) VANCOUVER

WINTER

ADVIESPRIJS

€ 34,95

096-W1.2
Bordeaux Rood / Blauw M - 3XL

Warmhoudend
Winddicht
Opstaande fleece kraag

Afsluitbare zakken (rits)

096-W1.1
Olijfgroen / Blauw M - 3XL

De thermoblouse Vancouver van STØRVIK is winddicht en gemaakt van 100% polyester.

Kijk ook eens op storvik.nl

Een gladde polyester voering houdt wind buiten en zorgt ervoor dat je warm blijft. Ook de hals blijft heerlijk warm en windvrij door een hoge fleece kraag. Deze kraag is stevig door de dubbele fleece laag. De Vancouver heeft met knoop verstelbare manchetten, een ritssluiting en vier zakken: twee open heupzakken en twee gesloten borstzakken. De thermoblouse
valt over de heupen. Doordat de rits niet helemaal tot onder loopt kun je hierin vrij bewegen.

HOUTHAKKERSBLOUSE (LANGE MOUW) DAWSON

ADVIESPRIJS

WINTER

050-W1.2
Blauw M - XL

050-W1.3
Groen / Blauw M - XL

€ 24,95

050-DES1.4
Olijfgroen / Zwart M - XL

Flannel: zacht en warm
Ademend
Stevig materiaal (100% geruwd katoen)
050-W1.1
Rood / Blauw M - XL

De Dawson flanellen werkblouse van STØRVIK is zeer stevig, zacht en warm.

Kijk ook eens op storvik.nl

De blouse is gemaakt van 100% geruwd katoen en daarmee zeer sterk en comfortabel. Het ademend vermogen van de
katoenen stof zorgt ervoor dat vocht van zweet wordt afgevoerd. De Dawson heeft twee borstzakken met knoopsluiting
en de manchetten zijn verstelbaar met een knoop. Deze flanellen blouse draag je comfortabel tijdens werk en in vrije tijd.
Geschikt voor zowel de herfst als ook de winter.

HOUTHAKKERSBLOUSE (LANGE MOUW) DAWSON

WINTER

ADVIESPRIJS

€ 24,95

Flannel: zacht en warm
Ademend
Stevig materiaal (100% geruwd katoen)
050-DES 2 - 2
Donkerblauw / Rood M - 4XL

De Dawson flanellen werkblouse van STØRVIK is zeer stevig, zacht en warm.

Kijk ook eens op storvik.nl

De blouse is gemaakt van 100% geruwd katoen en daarmee zeer sterk en comfortabel. Het ademend vermogen van de
katoenen stof zorgt ervoor dat vocht van zweet wordt afgevoerd. De Dawson heeft twee borstzakken met knoopsluiting
en de manchetten zijn verstelbaar met een knoop. Deze flanellen blouse draag je comfortabel tijdens werk en in vrije tijd.
Geschikt voor zowel de herfst als ook de winter.

SCHIPPERSTRUI PERTH

ADVIESPRIJS

WINTER

€ 29,95

8100-NAVY
Donkerblauw S - 3XL

Warm en ademend
Hoge opstaande kraag
Elastische kraag, boord en manchetten
8100-BLACK
Zwart S - 3XL

De grof gebreide schipperstrui Perth van STØRVIK is warm en ademend.

Kijk ook eens op storvik.nl

De Perth is gemaakt van 100% acryl. De kotterstrui heeft een hoge kraag en is voorzien van een ritssluiting. De opstaande
kraag, boord en manchetten zijn elastisch en sluiten daardoor mooi aan. Een fijne trui om te dragen tijdens het werk en
daarbuiten. Geschikt voor zowel de herfst als ook de winter.

SCHIPPERSTRUI AUGUSTA

ADVIESPRIJS

WINTER

€ 49,95

8110-NAVY
Donkerblauw S - 2XL

Warm en ademend
Hoge opstaande kraag
Elastische kraag, boord en manchetten
8110-BLACK
Zwart S - 2XL

De fijn gebreide schipperstrui Augusta van STØRVIK is warm en ademend.

Kijk ook eens op storvik.nl

De Augusta bestaat uit 50% acryl en 50% wol. De kotterstrui heeft een hoge kraag voorzien van een ritssluiting. De opstaande kraag, boord en manchetten zijn elastisch en sluiten daardoor mooi aan. Een fijne trui om te dragen tijdens het
werk en daarbuiten. Geschikt voor zowel de herfst als ook de winter.

SCHIPPERSTRUI BRISBANE

ADVIESPRIJS

WINTER

€ 45,00

8170-NAVY
Donkerblauw S - 3XL

Warm en ademend
Hoge opstaande kraag
Elastische kraag, boord en manchetten
8170-ANTRA
Antraciet S - 3XL

De grof gebreide schipperstrui Brisbane van STØRVIK is warm en ademend.

Kijk ook eens op storvik.nl

De Brisbane bestaat uit 70% acryl en 30% wol. De kotterstrui heeft een hoge kraag voorzien van een ritssluiting. De opstaande kraag, boord en manchetten zijn elastisch en sluiten daardoor mooi aan. Een fijne trui om te dragen tijdens het
werk en daarbuiten. Geschikt voor zowel de herfst als ook de winter.

COMMANDO TRUI MELBOURNE

WINTER

ADVIESPRIJS

€ 39,95

8140-NAVY
Donkerblauw S - 2XL

Warm en ademend
Elastische kraag, boord en manchetten
Versteviging schouders en ellebogen/onderarmen

Zakje linkerborst
Epauletten met klittenbandsluiting

8140-ZWART
Zwart S - 2XL

De grof gebreide commando trui Melbourne van STØRVIK is warm en ademend.

Kijk ook eens op storvik.nl

De Melbourne is gemaakt van 100% acryl en heeft een ronde hals. De kraag, boord en manchetten zijn elastisch en sluiten
daardoor mooi aan. Op de schouders en ellebogen/onderarmen zijn verstevigende vlakken aangebracht (polyester / katoen). De commando trui heeft epauletten met klittenbandsluiting. Op de linkerborst bevindt zich een zakje met klittenbandsluiting. Een fijne trui om te dragen tijdens het werk en daarbuiten. Geschikt voor zowel de herfst als ook de winter.

COMMANDO TRUI DAMPIER

ADVIESPRIJS

WINTER

€ 55,00

8120-NAVY
Donkerblauw S - 2XL

Warm en ademend
Elastische kraag, boord en manchetten
Versteviging schouders en ellebogen/onderarmen

Zakje linkerborst
Epauletten met klittenbandsluiting

8120-BLACK
Zwart S - 2XL

De fijn gebreide commando trui Dampier van STØRVIK is warm en ademend.

Kijk ook eens op storvik.nl

De Dampier bestaat uit 50% acryl en 50% wol en heeft een ronde hals. De kraag, boord en manchetten zijn elastisch en
sluiten daardoor mooi aan. Op de schouders en ellebogen/onderarmen zijn verstevigende vlakken aangebracht (polyester / katoen). De commando trui heeft epauletten met klittenbandsluiting. Op de linkerborst bevindt zich een zakje met
klittenbandsluiting. Een fijne trui om te dragen tijdens het werk en daarbuiten. Geschikt voor zowel de herfst als ook de
winter.

FLEECE WERKVEST RAMON

4 SEIZOENEN

ADVIESPRIJS

€ 34,95

7135-NAVY
Donkerblauw S - 6XL

Warm en winddicht
Verstelbare boord en elastische manchetten
Afsluitbare zakken
7135-BLACK
Zwart S - 6XL

Het gebreide vest Ramon van STØRVIK is winddicht en geschikt voor het hele jaar.

Kijk ook eens op storvik.nl

Dit fleece vest is geschikt voor alle seizoenen. De Ramon heeft twee heupzakken en een binnenzak met rits. De boord is
verstelbaar met een elastisch koord. De opstaande kraag en elastische manchetten sluiten mooi aan. Een praktisch vest
om te dragen tijdens het werk, en daarbuiten.

HOODED SWEATVEST HEDMARK

4 SEIZOENEN

ADVIESPRIJS

€ 29,95

2027-GREY MEL
Grijs M - 3XL

Geschikt om het hele jaar door te dragen
Ademend
Capuchon met koord

Elastische boord en manchetten
Kangeroezak voorzijde

2027-BLACK
Zwart S - 3XL

De hooded sweater Hedmark van STØRVIK is een werktrui die je ook prima draagt in je vrije tijd.

Kijk ook eens op storvik.nl

De sweater bestaat uit 50% katoen en 50% polyester. Ademende stof zorgt ervoor dat je bij inspanning een prettig en
droog gevoel houdt. De Hedmark heeft een capuchon met koord en een open zak op de buik. Deze sweater is geschikt
voor alle seizoenen.

WERK SWEATER TORINO

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

3602-ANTRA
Grijs M - 3XL

€ 22,50

3602-NAVY
Donkerblauw M - 3XL

Geschikt om het hele jaar door te dragen
Ademend
Elastische boord en manchetten
3602-ZWART
Zwart M - 3XL

De sweater Torino van STØRVIK is een werktrui met een ronde hals.

Kijk ook eens op storvik.nl

De trui bestaat uit 50% katoen en 50% polyester. Ademende stof zorgt ervoor dat je bij inspanning een prettig en droog
gevoel houdt. De opstaande kraag, boord en manchetten zijn elastisch en sluiten daardoor mooi aan. Deze sweater is
geschikt voor alle seizoenen en draag je ook prima in je vrije tijd.

POLO SWEATER NAPOLI

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

3603-ANTRA
Grijs M - 3XL

Geschikt om het hele jaar door te dragen
Ademend
Elastische boord en manchetten

€ 24,95

3603-NAVY
Donkerblauw M - 3XL

Verstelbare kraag (met knopen)

3603-ZWART
Zwart M - 3XL

De polo sweater Napoli van STØRVIK is een werktrui met een halfopstaande kraag met knoopsluiting.

Kijk ook eens op storvik.nl

De trui bestaat uit 50% katoen en 50% polyester. Ademende stof zorgt ervoor dat je bij inspanning een prettig en droog
gevoel houdt. De opstaande kraag, boord en manchetten zijn elastisch en sluiten daardoor mooi aan. Deze sweater is
geschikt voor alle seizoenen en draag je ook prima in je vrije tijd.

REGENJAS UPPSALA

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 49,95

6370-OLIVE
Olijfgroen S-3XL

Grote waterdichtheid (getapete naden)
Bewegingsvrij (stretchstof)
Winddicht

Capuchon (verborgen in opstaande kraag)
Taille en capuchon zijn met een koord verstelbaar

6370-NAVY
Donkerblauw S-3XL

De regenjas Uppsala van STØRVIK heeft een hoge waterdichtheid.

Kijk ook eens op storvik.nl

De regenjas heeft getapete naden en de stof bestaat uit 70% polyester en 30% polyurethan. De stof is stretch waardoor
je je vrij kunt bewegen. De Uppsala weegt 210 gram/m2. De capuchon is op te bergen in de opstaande kraag en de boord
van de jas is verstelbaar met een koord. De jas heeft twee heupzakken met knoopsluiting en dubbele sluiting.

REGENBROEK VARBERG

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 29,95

6372-OLIVE
Olijfgroen M - 3XL

Waterdicht
Elastische taillebandband
Winddicht

Twee open heupzakken

6372-NAVY
Donkerblauw M - 3XL

De regenbroek Varberg van STØRVIK heeft een hoge waterdichtheid.
Kijk ook eens op storvik.nl

De stof is van hoge kwaliteit 100% coated PU en weegt 210 gram/m2. De Varberg heeft een elastische tailleband en twee
met klittenband afsluitbare heupzakken.

REGENOVERALL VAASA

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

€ 59,95

6371-OLIVE
Olijfgroen M - 3XL

Grote waterdichtheid (getapete naden)
Winddicht en bewegingsvrij (stretchstof)
Dubbele sluiting (rits en knopen)

Vaste capuchon
Twee heupzakken met knoopsluiting

6371-NAVY
Donkerblauw M - 3XL

De regenoverall Vaasa van STØRVIK heeft een hoge waterdichtheid.

Kijk ook eens op storvik.nl

De overall heeft getapete naden en de stof bestaat uit 70% polyester en 30% polyurethaan. De stof is stretch waardoor
je je vrij kunt bewegen. Deze regenoverall weegt 210 gram/m2. Functionaliteiten zijn de dubbele sluiting (rits en knopen),
twee heupzakken met knoopsluiting en een vaste capuchon.

VEILIGHEIDSHESJE VESTFOLD

4 SEIZOENEN

ADVIESPRIJS

€ 9,95

2024-FLUO YELLOW
Geel One size

Reflectie op borst en rug
Waterafstotend en snel drogend
Ademend
2024-FLUO ORANGE
Oranje One size

Met het multifunctionele reflecterende veiligheidshesje Vestfold van STØRVIK ben je goed zichtbaar.
Kijk ook eens op storvik.nl

Het polyester verkeersregelaars hesje is ademend en droogt snel waardoor damp van zweet goed wordt afgevoerd. Hierdoor draagt het hesje comfortabel tijdens inspanning.

WORKCAP ANDOR

ADVIESPRIJS

4 SEIZOENEN

100% katoen
Stevig
Verstelbaar
2012-BLACK/ANTRA
Grijs One size

De stevige Andor werkcap van STØRVIK is gemaakt van 100% katoen.
Kijk ook eens op storvik.nl

Aan de achterzijde is de cap verstelbaar.

€ 9,95

KNIEBESCHERMER MOLDE

4 SEIZOENEN

ADVIESPRIJS

€ 9,95

Ergonomisch vormbaar
Verstelbaar
Hoog impact absorberend vermogen
2050-ANTRA
Grijs One size

De flexibele kniebeschermers Molde van STØRVIK zijn licht van gewicht en vormen zich eenvoudig
naar je knie.
Kijk ook eens op storvik.nl

De kniebeschermers voelen daardoor prettig aan bij harde en onregelmatige oppervlakten. De Molde is gemaakt van
100% polyethyleen.

