
STAYCOOL
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Snel, makkelijk en effectief.
Koeling op basis van verdamping voor warme en actieve omstandigheden.
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STAYCOOL

Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de luchtstroom kunt u zich met deze producten  
tot 15°C onder de omgevingstemperatuur afkoelen – en dat tot 8 uur lang.

Voor de warme zomermaanden zorgt verkoelende kleding bij lichamelijk werk voor betere prestaties en 
reduceert hittestress. Het gebruik van verkoelende kleding kan helpen om af te koelen en de verhoogde 
fysiologische belasting te verminderen en overmatig zweten te voorkomen.

UW PERSOONLIJKE VOORDELEN
 Beter thermisch comfort
 Betere concentratie
 Vermindert zweet & transpiratie
 Betere prestatie
 Voorkomt symptomen van hittestress
 Laat hartfrequentie dalen
 Sneller herstel/regeneratie

PRODUCTVOORDELEN
 Gemakkelijk in (her)gebruik 
 Biedt tot 15°C verkoeling onder  
de omgevingstemperatuur
 Wasbaar in machine
 Biedt 4 tot 8 uur koelcomfort
 Met antibacteriële eigenschappen
 Licht
 CE gecertificeerd

 
In water onderdom-

pelen, max. 2 minuten
Voorzichtig overvloedig 

water eruit drukken
Geniet direct van  

verkoelende werking

1. 2. 3.

BEHOUD EEN KOEL HOOFD –
TIJDENS HET WERK BIJ WARME ZOMERMAANDEN DRAAG  

VERKOELENDE KLEDING MET INUTEQ-H200 TECHNOLOGIE EN STAY COOL!

      STAYCOOL 
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WÜRTHMODYF



4



GRIJS/ZWART
M402168…

Vanaf juni leverbaar

GEEL
0997 872 15

Direct leverbaar

    

    

NIEUW

NIEUW

M/ 154	 L/ 155	 XL/ 156	 XXL/ 157

KOELVEST
Licht koelvest met optimaal verkoelend 
comfort dankzij H2O koelfunctie.

100% polyester

• Antibacterieel en machine wasbaar
•  Gemakkelijk te gebruiken en opnieuw  

te gebruiken
• Licht, niet giftig en duurzaam
•  Biedt tot 15°C verkoeling onder  

de omgevingstemperatuur
• Biedt tot 8 uur koelcomfort

BODYCOOL BASIC VEST
Licht koelvest met optimaal verkoelend 
comfort dankzij H2O koelfunctie.

100% polyester

• Antibacterieel en machine wasbaar
•  Gemakkelijk te gebruiken en opnieuw  

te gebruiken
• Licht, niet giftig en duurzaam
•  Biedt tot 15°C verkoeling onder  

de omgevingstemperatuur
• Biedt tot 8 uur koelcomfort
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GRIJS/ZWART
M457104999

GRIJS/ZWART
M457105999

GRIJS/ZWART
M474294…

NEKVERKOELING VOOR AAN HELM
Verkoelende nekbescherming voor aan helm

100% polyester

• Antibacterieel en machine wasbaar
• Gemakkelijk te gebruiken en opnieuw te gebruiken
• Licht, niet giftig en duurzaam
• Biedt tot 15°C verkoeling onder de omgevingstemperatuur
• Biedt tot 8 uur koelcomfort

    

HOOFDKOELING IN HELM
Praktische verkoelende inleg voor helm

100% polyester

• Antibacterieel en machine wasbaar
• Gemakkelijk te gebruiken en opnieuw te gebruiken
• Licht, niet giftig en duurzaam
• Biedt tot 15°C verkoeling onder de omgevingstemperatuur
• Biedt tot 8 uur koelcomfort

    

VERKOELENDE BASEBALL CAP
Moderne Baseball cap met innovatieve koelfunctie.

100% polyester

• Antibacterieel en machine wasbaar
• Gemakkelijk te gebruiken en opnieuw te gebruiken
• Licht, niet giftig en duurzaam
• Biedt tot 15°C verkoeling onder de omgevingstemperatuur
• Biedt tot 8 uur koelcomfort

    
S/M 001	 L/XL 003

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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WORKWEAR 
 

 2021 

Alle prijzen in de catalogus zijn voor de professionele markt. 
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

CREATE YOUR MASTERPIECE

In onze shops kunt u direct de  
schoenen en kleding passen en  

u laten adviseren. 

Heeft u vragen?  
Dan kunt u contact opnemen  

met uw accountmanager. 

LOGOBEDRUKKING
modyf@wurth.nl

INTERNETBESTELLING
www.wurth.nl/MODYF-workwear

WÜRTH NEDERLAND B.V.
Het Sterrenbeeld 35

5215 MK ’s-Hertogenbosch

VOLG WÜRTH NL
op Facebook, Instagram en YouTube
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