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REGENPAK
Laat je niet afschrikken door het weer, met 
deze oerdegelijke regenpakjes zijn de kindjes 
beschermd tegen nat en vuil!
Kenmerken: Standaard geleverd in blauw, 
op vraag ook leverbaar in andere kleuren en 
uitvoeringen.

RG15000L Large (24-36 m)    € 44,95    
RG15000M Medium (18-24 m)    € 44,95    
RG15000S Small (12-18 m)    € 44,95    

MET Z'N ALLEN NAAR BUITEN  
OOK ALS HET WEER NIET OPTIMAAL IS!

REGENPONCHO
Nu kan het regenen! Met deze superlichte regenjas kom je altijd droog 
door de regen met je kinderen. Niet nodig? Dan kan je ze heel klein 
opvouwen en in de voorzak steken.
Kenmerken: Wind- en waterbestendig. Opvouwbaar in voorzakje. 
Voorzien van reflectoren. Hoogwaardig PU. Gelaste naden. Verkrijgbaar 
in 3 kleuren en 2 maten.

XU2237BL.M Blauw, mt M    € 29,99    
XU2237BL.S Blauw, mt S    € 29,99    
XU2237GL.M Geel, mt M    € 29,99    
XU2237GL.S Geel, mt S    € 29,99    
XU2237GR.M Groen, mt M    € 29,99    
XU2237GR.S Groen, mt S    € 29,99    

REGENBROEK
Voor kinderen die ook bij regen niet zonder de speeltuin willen. De regen-
broek met voering is ideaal om over te trekken, zodat de broek er ook goed 
onder past. De regenbroek heeft brede elastische bretels die verstelbaar 
zijn en praktische kliksluitingen. De wijdte van de broek is te verstellen met 
drukknopen aan de zijkant en groeit als het ware met je kind mee.
Kenmerken: Met enkele jersey voering. Wind- en waterdicht dankzij 
gelaste naden. Reflectoren voor veiligheid in het donker of bij slecht 
weer. De wijdte is te verstellen met drukknopen rechts en links van de 
taille. In lengte verstelbaar met elastische banden en rubber aan de 
uiteinden van de voeten. Lichtgewicht materiaal voor maximaal comfort 
dat ook in de kou lekker zacht blijft. Gemakkelijk wasbaar in de 
wasmachine tot 40°C.

XV2239GL.M Geel, mt M    € 29,99    
XV2239GL.S Geel, mt S    € 29,99    
XV2239MA.M Marine, mt M    € 29,99    
XV2239MA.S Marine, mt S    € 29,99    

REGENPONCHO
Gemakkelijk over het hoofd te trekken, onmiddellijk bescherming tegen 
regen en wind.

CK766001 92-98 cm, groen    € 14,99    
CK766002 92-98 cm, geel    € 14,99    
CK766003 104-110 cm, groen    € 14,99    
CK766004 104-110 cm, geel    € 14,99    
CK766005 116-122 cm, groen    € 14,99    
CK766006 116-122 cm, geel    € 14,99    




