
INTRODUCEERT

ThermoºCool®

TECHNISCHE
THERMOKLEDING
VOOR MOTORRIJDERS
Boxerpower heeft onafhankelijke motorrijders, die dagelijks 
veel kilometers maken op de motor onder alle weers-
omstandigheden, gevraagd ThermoºCool® producten te 
testen. De resultaten hiervan staan op onze website.

De ervaringen van die testrijders zijn zonder uitzon-
dering positief. Uit hun bevindingen blijkt de kleding 
uit te blinken in lichaamstemperatuur regulerende 
werking, pasvorm en draagcomfort. Bovendien is de 
prijs/kwaliteit verhouding dik in orde. Dát zijn eigen- 
schappen die goede thermokleding moet hebben.

Maak nu kennis met het voor motorrijders uitgekiende 
en in de praktijk geteste assortiment.BOXERPOWER ThermoCool®  

– GETEST en ”ZEER GOED” 
bevonden door ervaren 

motorrijders in zomerse en 
winterse omstandigheden –

ThermoºCool® een stukje verbluffende techniek aan je lijf!

 01-2013  © in & out reklame / boxerpower.nl
ontwerp | productie: www.inenout.nl

Het voor motorrijders uitgekiende Boxerpower ThermoºCool® assortiment is exclusief verkrijgbaar bij:

meer info: www.boxerpower.nl    |    www.thermocool.net



1430 VILI
 Shirt lange mouw
 lange hals,
 naadloos gebreid
 maat S t/m XXL

1468 VILI
 Lange broek, deels
 naadloos gebreid
 maat S t/m XXL
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1429 THOR ThermoºCool®

 Shirt lange mouw
 ronde hals 
 maat S t/m XXL

1467 THOR ThermoºCool®

 Lange broek, 
 UNISEX 
 maat S t/m XXL

1475 THOR BALACLAVA
 ThermoºCool® one size fi ts all

1476 THOR CARENAVA
 ThermoºCool®  

 voor lang haar
 one size fi ts all.

1113 VIDAR ThermoºCool®

 Shirt korte mouw 
 maat S t/m XXL

1129 VIDAR ThermoºCool®

 Shirt lange mouw 
 maat S t/m XXL

1467 THOR ThermoºCool®

 Lange broek,
 UNISEX 
 maat S t/m XXL

1109 SAGA LADIES 
 ThermoºCool® shirt
 korte mouw V-hals
 dark grey, maat S t/m XXL
1131 SAGA LADIES 
 ThermoºCool® shirt
 lange mouw ronde hals
 dark grey, maat S t/m XXL

PROFESSIONELE TECHNISCHE THERMOKLEDING VOOR MOTORRIJDERS
ThermoºCool® houdt het lichaam op temperatuur door het toepassen van  technische vezels, die zich aanpassen aan de lichaams- en buitentemperatuur. 
De (onder)kleding neemt geen lichaamsvocht op, droogt snel en voert transpiratievocht af. De antibacteriële fi nish met zilverionen-technologie 
neutraliseert lichaamsgeuren. ThermoºCool® kleding blinkt uit in temperatuurregulatie, pasvorm en draagcomfort.

WINTER | LENTE | ZOMER | HERFST 

  IDEAAL ONDER LEDEREN KLEDING BIJ ZOMERSE TEMPERATUREN!  

WINTER | LENTE | ZOMER | HERFST WINTER | LENTE | ZOMER | HERFST PRINCIPE ThermoCool® 

ThermoºCool® SYSTEEM
De verschillende kledinglagen - layers - beschermen mo-
torrijders tegen warmte, kou en lichaamsvochtproblemen 
en zorgen ervoor dat de lichaamstemperatuur onder alle 
omstandigheden op peil blijft, zowel op de motor, buiten 
op het terras of binnen. Bepalende factoren voor het se-
lecteren van de juiste layer wear zijn de beoogde functie 
en de mate van bescherming tegen koude of warmte.

De indeling van onze productrange is dan ook een 
gemiddelde uitkomst van gebruikservaringen van 
motorrijders en -rijdsters.

COOL    Houdt het lichaam koel en droog, maar zorgt ook 
onder iets koudere omstandigheden dat het lichaam op een 
comfortabele temperatuur blijft. Lichte, functionele (onder)
kleding voor ’stop & go’ activiteiten.

WARM   Houdt het lichaam warm en droog, maar zorgt 
ook onder warmere omstandigheden dat het lichaam op 
temperatuur blijft. Warme, functionele (onder)kleding voor 
alle activiteiten onder koude weersomstandigheden. 
Uitstekende warmte-isolatie en vocht regulatie zorgen voor 
een optimaal lichaamsklimaat.

COMFORT Voor warme zomerse dagen zijn de produc-
ten in de blauwe kolom bijzonder geschikt om de lichaams-
temperatuur onder lederen kleding comfortabel te houden, 
bovendien wordt voorkomen dat het leer aan de huid kleeft.

Meer informatie? www.boxerpower.nlw w w . o d i n w e a r . e u

9 39,95 9 44,95
9 52,95

9 39,95 9 44,95

9 44,95
9 19,95 9 39,95

9 39,95 9 19,95

Naadloos ingebreide speciale 
stof, op plaatsen die comfor-
tabel warm moeten blijven. 
Hierdoor zal het lichaam op die 
plaatsen minder snel afkoelen.

Speciale stof op plaatsen waar 
door het lichaam transpiratie-
vocht afgevoerd wordt.

Perfecte pasvorm,
hoog draagcomfort

ThermoºCool® BOXERPOWER ThermoCool®  

– GETEST en ”ZEER GOED” 

bevonden door ervaren 

motorrijders in zomerse en 

winterse omstandigheden –

BOXERPOWER.NL is als enige geauthoriseerd door ODIN WEAR B.V. om ODIN 
ThermoºCool® producten te leveren aan de tweewielerbranche gerelateerde 
bedrijven in Nederland, België en Luxemburg.

1482 THOR ThermoºCool®

 TOUCHSCREEN GLOVES
 one size fi ts all. 
 Gegarandeerd probleemloos 
 te gebruiken op touchscreen 
 GPS, smartphones en dergelijke.

9 69,95

1444 VILI
 Shirt lange mouw
 lange hals, 
 THERMO-COMFORTRITS,
 naadloos gebreid
 maat S t/m XXL

 lange hals
 THERMO-COMFORTRITS,
 naadloos 
 maat S t/m XXL
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THERMOKLEDING
VOOR MOTORRIJDERS
Boxerpower heeft onafhankelijke motorrijders, die dagelijks 
veel kilometers maken op de motor onder alle weers-
omstandigheden, gevraagd ThermoºCool® producten te 
testen. De resultaten hiervan staan op onze website.

De ervaringen van die testrijders zijn zonder uitzon-
dering positief. Uit hun bevindingen blijkt de kleding 
uit te blinken in lichaamstemperatuur regulerende 
werking, pasvorm en draagcomfort. Bovendien is de 
prijs/kwaliteit verhouding dik in orde. Dát zijn eigen- 
schappen die goede thermokleding moet hebben.

Maak nu kennis met het voor motorrijders uitgekiende 
en in de praktijk geteste assortiment.BOXERPOWER ThermoCool®  

– GETEST en ”ZEER GOED” 
bevonden door ervaren 

motorrijders in zomerse en 
winterse omstandigheden –

ThermoºCool® een stukje verbluffende techniek aan je lijf!

 01-2013  © in & out reklame / boxerpower.nl
ontwerp | productie: www.inenout.nl

Het voor motorrijders uitgekiende Boxerpower ThermoºCool® assortiment is exclusief verkrijgbaar bij:

meer info: www.boxerpower.nl    |    www.thermocool.net


