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model 99044
womens 3 part jacket

 



xplor

Xplor designer, produktudvikler og producerer overtøj til profilbranchen ud 
fra devisen om, at arbejdstøjet skal være slidstærkt, funktionelt og komfor-
tabelt. 

Dette gøres ud fra en kompromisløs strategisk beslutning om ikke at producere 
og levere det billigste, men derimod det bedste produkt. 

Produktudviklingen sker på grundlag af viden fra fokusgrupper og segment-
analyser med fokus på pasform og funktionalitet samt i et tæt samarbejde med 
kunden og slutbrugeren.

Et omfattende lagerprogram i modeller fra størrelse xs-6xl muliggør 
dag til dag -levering og fleksibilitet for vores kunder. 

Vi holder skarpt øje med, hvordan vores leverandørnet behandler såvel ansat-
te som miljø. BSCI, CSR og Code of Conduct er en selvfølge og desuden arbejder vi 
kontinuerligt med at forbedre ressourceforbruget i hele værdikæden  
-fra logistik aktiviteter til at undgå problematisk kemi i produktionen.

Regelmæssige besøg på produktionssteder siKrer overholdelse af de aftalte 
forhold,.

Certificeringer og registreringer kan indhentes i ønsket omfang.

I alle funktioner tænker vi ”Next Practice” for at være på forkant med 
udvikling, produkt, pris og kvalitet. 

.

xplor aps.. Petersmindevej 5-7. dk-8362 Hørning. tel (+45) 70200399. mail: xplor@xplor.dk



yderstof: 100 % polyester,  Inderjakke: 100 % polyester,  Foring: 100 % polyester  
Membran: Pu, Vandtæt: Min 10.000mm,  åndbarhed : min. 10.000g/ m2/24 H, Tape: fuldtapet

Farver: black, navy, lime og aqua

vind- og vandtæt helårsjakke med zip-ind fleece og aftagelig stormhætte   
jakken har komfortabel skæring og mange detaljer. længden gør den ekstra 

funktionel til f.eks.  cyklende personel.

model 99044
womens long 3 part

 



 model 99044
womens 3 part jacket

 



 
model 99045

unisex 3 part jacket

 



vind- og vandtæt helårsjakke med zip-ind fleece og aftagelig stormhætte   
jakken har komfortabel skæring og mange detaljer, hvilket gør den ekstra 

funktionel til fx cyklende personel.

 model 99045
unisex 3 part jacket

 

yderstof: 100 % polyester,  Inderjakke: 100 % polyester,   Foring: 100 % polyester,  
Membran: Pu Vandtæt: Min 10.000mm , åndbarhed : min. 10.000g/ m2/24 H, Tape: fuldtapet

Farver: Black, navy, lime og aqua



yderstof: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester, 

Farver: Black og navy 

kort jakke i Lamineret vandafvisende yderstof med vatteret for og aftagelige 
ærmer. der medfølger løse skulderstropper.

 model 99043
all-year jacket

 



yderstof: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester vaflet
Farver: Black og navy 

  

kort jakke i softshell med aftagelige ærmer, løse skulderstropper
og brystlommer til ID og mobil. Ny teknisk softshell med højere comfort og 

thermo effekt og med Ekstrem høj Uv farveÆgthed 

 model 99055
Tech Softshell 



model 99041
Long Parka coat



yderstof: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester  
Membran: Pu. Vandtæt: Min 3.000mm,  åndbarhed : min. 3.000g/ m2/24 H  Tape: fuldtapet

Farver: Navy

varm Parka coat med KRaftige reflekser, og aftagerlig hætte. Jakken har 
Håndvarmer lommer og store cargo lommer samt quiltet fleecefor i body. 

 model 99041
LONG PARKA COAT 



yderstof: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester  
Membran: Pu. Vandtæt: Min 3.000mm,  åndbarhed : min. 3.000g/ m2/24 H, Tape: semitapet

Farver: Navy

varm vinter Parka coat i kraftig pique, med aftagelig hætte. 
Jakken har Håndvarmer lommer med fleece for og store cargo lommer. bryst-

lommer med lyn og Id lomme. Skulderstropper, regulerbar talje.
varmt quiltet fleece indvendig i body. 

 model 99039
Heavy winter PARKA   



yderstof: 100 % polyester  Inder jakke: 100 % polyester   
Foring: 100 % polyester  Padding: 100 % polyester  

Membran: Pu, Vandtæt: Min 3.000mm,  
åndbarhed : min. 3.000g/ m2/24 H  Tape: fuldtapet

Farver: Black og Navy

3 i en jakke i oxford vævet stof, med aftagelig hætte, skjulte lynlås lommer, 
og mange detaljer , 

refleks piping på ryg og på ærme 

 model 99040
unisex 3 part jacket   



yderstof: 100 % polyester    
Foring: 100 % polyester  Padding: 100 % polyester  

Membran: Pu, Vandtæt: Min 3.000mm,  
åndbarhed : min. 3.000g/ m2/24 H  Tape: fuldtapet

Farver: Navy/red  og  Black/red

Kraftig jakke/ vest i oxford vævet stof,  
med kontrastfarvede vendbare ærmer. 

refleks piping for og på ryg.

 model 99050
functional jacket   



model 99050
FUNCTIoNAL jacket



model 99058   
limo quilt jacket

 



yderstof: 100 % polyester  Foring: 100 % polyester

farver: navy og Black  
 

quiltet jakke med vandafvisende finish. jakken har justerbar rygvidde og 
skulderstropper, som kan gemmes væk i skuldersøm. Indvendige stormmanchet-

ter. Tovejs lynlås midt for, og stolpe bag lynlåsen.

 model 99058
Limo quilt jacket 



yderstof: 100 % nylon  Foring: 100 % polyester Padding: 100 % polyester  
Membran: Pu, Vandtæt: Min  8.000mm,  åndbarhed : min. 5.000g/ m2/24 H  Tape: fuldtapet!

Farver: Black og Navy

Konsulentens jakke er en vind- og vandtæt klassikker med skjult hætte
 i DKKaven og disDKKet tone i tone refleks ved manchetter og DKKave. jakken 

har quiltet inder-for og stor indvendig lomme. 

model 99060
Coach jacket 



model 99060     
coach jacket



model 99068  
all-round jacket



kald den vagt- køre- funktionsjakke eller  bare allround jakke - denne jakke 
har flere detaljer og er brugbar til mange funktioner. Jakken er lavet i slid-

stærk nylon og har mange lommer. Jakken kan åbnes i sidesøm og har aftagelig 
ID lomme

 model 99068
all-round jacket 

yderstof: 100 % nylon  Foring: 100 % polyester Padding: 100 % polyester  
Membran: Pu, Vandafvisende: Min  8.000mm,  åndbarhed : min. 5.000g/ m2/24 H  Tape: semitapet  

Farver: Black og Navy



model 99064
shell jacket



yderstof: 100 % polyester,  Foring: 100 % polyester  
Membran: Pu, Vandtæt: Min 10.000mm,  åndbarhed : min. 10.000g/ m2/24 H, Tape: fuldtapet

Farver: Black og navy

lang vandtæt skal-jakke i Lamineret yderstof, Jakken har disDKKet tone i tone 
refleks piping på skulder og på ærmer. udvendige Lommer med lynlåse samt  

napoleon-lomme. Aftagelig stormhætte, slim fit  

 model 99064
womens shell jacket 



yderstof: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester  
Membran: Pu, Vandtæt: Min 10.000mm,  åndbarhed : min. 10.000g/ m2/24 H, Tape: fuldtapet

Farver: Black og navy

let vind- og vandtæt skal- jakke med  aftagelig stormhætte   
jakken har disDKKet tone i tone refleks på skulder og manchetter.

Napoleon lomme på brystet. jakken er slim fit  

 model 99065
mens shell jacket 



model 99065
shell jacket



yderstof og foring: 100 % nylon  Padding: 100 % polyester
  

Farver: Navy og  Black

Tætsiddende letvægtsjakke vatteret på for- og bagstykke. Ærmer og sideparti 
er svedtransporterende og har  børstet inderside. Jakken har tone i tone 

reflekser foran ved lommer samt bag ved DKKave. 
Jakken er ideel som mellemlag fordi den er isolerende, let og fylder minimalt. 

 model 99070
THERMO jacket 



yderstof: 100 % nylon, fleece-foring: 100 % polyester  

Farver: Black

Lang quiltet fleece med fleece på indvendige side, glat faldskærms nylon 
på ydersiden, for at undgå fleecens efterhånden lidt “trætte” udseende

og samtidig bibeholde fleecen varmende effekt
Jakken har kænguru lomme udvendigt og indvendig lynlås lomme. 

Jakken er ideel som mellemlag: glider let inde i en jakke og isolerer

 model 99071
unisex hybrid jacket 



 model 99072
Womens hybrid jacket 

yderstof: 100 % nylon, Fleece-foring: 100 % polyester  

Farver: Black

Lang quiltet fleece med fleece på indvendige side, glat faldskærms nylon 
på ydersiden, for at undgå fleecens efterhånden lidt “trætte” udseende

og samtidig bibeholde fleecen varmende effekt
Jakken har kænguru lomme udvendigt og indvendig lynlås lomme. 

Jakken er ideel som mellemlag - fordi den er isolerende og friktionsfri



yderstof: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester  
Membran: Pu, Vandtæt: Min 10.000mm,  åndbarhed : min. 10.000g/ m2/24 H, Tape: alle sømme

Farver: sort

vandtæt overtræks buks med gennemgående lynlås  og refleks i siden
og med en ekstra refleks på bagsiden af benet. Elastisk justerbar talje.

 model 95541
waterproof pants 



 model 99062
Womens Tech COAT

yderstof: 100 % taslon  Padding: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester, 
Membran: Pu, Vandtæt: Min 15.000mm,  åndbarhed : min. 8.000g/ m2/24 H, Tape: alle sømme

Inderjakke: 100 % nylon, Padding: 100 % polyester, Foring: 100% Nylon
 

Farver: Black

Dame tre-part tech coat, med stor aftagelig hætte og indvendig justerbar talje.
Frakken består af to dele som kan sammenlynes. Den har lynlåslommer og 

gummi detaljer langs lynlås og ved lommer, Magnetiske trykknapper.
Længde er tilpasset uniformskjoler og jakken kan bæres udenpå evt habitjakke

Jakken er vind- og vandtæt og åndbar.
Den indvendig quilt frakke har lynlåslommer og indvendig brystlomme med lyn. 



model 99062
womens Tech coat 
 



model99063
Mens tech coat 



 model 99063
Mens Tech COAT

Herre 3-part tech coat, vind-, vandtæt og åndbar.
Frakke bestående af to dele som kan sammenlynes. Ydderjakken med aftagelig 

hætte, lommer med magnet lukke og napoleonslomme med lynlås på brystet. 
gummi detaljer langs lynlås og ved lommer, 

Magnetiske trykknapper på overfald midt for.
jakken er tilpasset så den kan bæres uden på evt habitjakke

Inderjakke i ultralet quilt med lynlåslommer i side, samt indvendig lomme med lyn

yderstof: 100 % taslon  Padding: 100 % polyester, Foring: 100 % polyester, 
Membran: Pu, Vandtæt: Min 15.000mm,  åndbarhed : min. 8.000g/ m2/24 H, Tape: alle sømme

Inderjakke: 100 % nylon, Padding: 100 % polyester, Foring: 100% Nylon
 

Farver: Black



certificeret EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1, og  EN 1149-5:2008
special produktion:
T-shirt med langt ærme, long johns, hjelmhue / balaclava 
og halsedisse.  



yderstof: 45 % Cotton, 30 % Polyacryl,14 % Uld, 11 % Polyamid

thermo undertøj 
Xplor thermo undertøj  er udviklet med fokus på dem, som synes at uld Kradser, 

men som fortsat ønsker uldens isolerende og svedtransporterende effekt. 
Kombinationen af DE FORSKELLIGE FIBRE giver et holdbart thermo 

produkt, som holder Kroppen varm og tør når vejret bider fra sig.

model 601
ThermAL LONG JOHNS W FLY

model 600
ThermAL LONG JOHNS

model 603
ThermAL T-SHIRT W. ZIP

model 602
ThermAL T-SHIRT  



ekstra tyk uld frotte´sok med forstærkNING I FODEN.

den unikke SammensætninG af MERINO-ULD MED ANDRE 
fibRE resulterer i en STRØMPE MED HØJ SLIDSTYRKE, SOM ER  

hurtigtørrende  svedtransporterende og temperatur 
regulerende i  både varme og kolde klimaer 

frotte´Sålen  er tyk OG GIVER PUDE EFFEKT. 

model 500
ULDFROTTé

model501 Dri-release light
model 502 dri-release heavy

Xplor bruger Dri-release patenteret blanding af synte-
tiske og naturlige fibre, der giver  en behagelig sok, som 
både ER SVEDTRANSPORTERENDE, HURTIGTØRRENDE, LUGT-ELI-

MINERENDE OG MED INDBYGGEDE kompressions punkter
Strømpens fibre er behandlet med Freshguard, der 

nærmest eliminerer al lugt, og er permanent.

model503 work sock low
model 504 worksock tall

arbejdsstrømpe med ekstra forstærkning i form af 
frotté på den indvendige side af sål, tå og hæl.

Udviklet for maksimum komfort  og har gode tempera-
tur-  og fugtregulerende funktioner. frotté sålen giver 

følelsen af at gå på en pude.

ønsker du egen logo indvævet på strømperne er 500 stk minimum, heraf 100 per størrelse.  

500: 64 % merino uld, 32 % polyamid, 4 % elastan

501: 73 % dri-release, 18 % lycra, 5 % polyamid, 4 % elastan
502: 85 % dri-release, 7 % lycra, 4 % polyamid, 4 % elastan

503: 39 % polypropylene, 24 % acryl, 24 % merino uld, 11 % polyamid
1 % lycra, 1 % elastan

504: 60 % polypropylene, 14 % acryl, 14 % merino uld, 10 % polyamid
1 % lycra, 1 % elastan



Logo  

Spar besværet med at  sende jakker til print, lad os klare opgaven.
Vi samarbejder med Europas førende logoproducenter og sørger for 

påsætning af logo på vores lagerartikler 

Logo føres både i farvet refleks, transfer, digitalprint, væv, laser cut film, 
gummi og meget mere, og tilpasses det enkelte produkt

Ved specialproduktioner håndterer vi logopåsætning  på produktionsstedet 

Vi løser opgaver med logo zipper pullers  eller zipper pullers i din profil farve !
 



COPYRIGHTS: xplor aps.. Petersmindevej 5-7. dk-8362 Hørning. tel (+45) 70200399. mail: xplor@xplor.dk

 Specialmodeller og konceptudvikling

Vi tilbyder design af specialmodeller under hensyn til brugerens funktion og 
virksomhedens profil. I tæt samarbejde med kunden, designer og udvikler vi 

både enkeltstående produkter og komplette beklædningskoncepter.  
 

Opstart af produktion starter allerede ved 400 stk. Vi undersøger dog gerne 
mulighederne for produktion ved ethvert antal og opgave. 


