Marbin teksten folder Just Away

Kopu herenpolo
Stoere polo van Exxtasy, voor de actieve man die graag aan buitensportactiviteiten doet. Door
de modieuze details als de badges en prints laat de polo zich behalve bij sport ook prima
dragen in de stad. Het kleurechte materiaal (95% polyamide, 5% elasthan) droogt snel en
voert lichaamsvocht vlug af. Zo heeft u steeds een aangename lichaamstemperatuur, zelfs bij
grote inspanning. Bovendien – niet onbelangrijk! – beschermt de stof het lichaam tegen
schadelijke uv-straling.

Guarda Zip trousers
Deze herentravelbroek van Exxtasy is het helemaal. De stevige stof, gemaakt van 70% katoen
en 30% nylon, zorgt voor een sportieve uitstraling. Maar dankzij de vlotte riem en het
modieuze contraststiksel heeft hij ook een citylook. Het hightech materiaal beschermt u tegen
uv-licht. Ook is de stof sneldrogend en vochttransporterend, zodat het lichaam niet oververhit
kan raken. Dragen dus, deze broek, zowel op straat als bij wandel- en andere
buitensportactiviteiten.

Hanka damesshort
Modieus én sportief. In deze short wil elke dame met pit gezien worden. Op het strand, in de
stad, op de fiets, het kan allemaal. Deze korte broek zit lekker dankzij de makkelijke pasvorm.
Het borduursel, de riem en de badges geven het kledingstuk stijl. Ook de katoenlook (de stof
is 70% katoen, 30% nylon), draagt daaraan bij. Het materiaal heeft de hightech eigenschappen
die we kennen van Exxtasy: uv-lichtwerend, sneldrogend en vochtafvoerend.

Auckland fleece damesvest
Wordt het wat frisser? Dan trekt u dit fijne fleece vest van Exxtasy aan. De stof, zacht van
binnen, glad van buiten, maakt het comfortabel bij buitensportactiviteiten. Vooral dankzij het
vochtafvoerende en sneldrogende materiaal (95% polyester, 5% elasthan), dat ervoor zorgt dat
uw lichaamstemperatuur aangenaam blijft. De pasvorm geeft dit vest een sportieve look, maar
de fraaie details zoals het borduurwerk en het contraststiksel maken het ook modieus.
Daardoor kunt u dit vest eigenlijk elke dag wel aan!

Nightcaps damespolo
Modieuze polo voor de actieve vrouw. De verzorgde details, kenmerk van Exxtasy, laten u
goed voor de dag komen bij al uw activiteiten, of dit nu in de stad, tijdens het winkelen of bij
buitensportactiviteiten is. Het hoogwaardige materiaal laat lichaamsvocht vlug verdampen,
zodat u zich ook bij sportieve inspanning comfortabel blijft voelen. Bovendien beschermt de
stof uw lichaam tegen schadelijke uv-straling. Gemaakt van 95% polyester en 5% elasthan.

