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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: FS 12 Vest 

 Kleur: zwart, donker blauw, donker grijs 

 Maten: 44-66, 22-32, 94-118 

 Specificaties: 

•  55% polyester - 43% wol 
•  2 knoopsluiting 
•  4 knopen op de mouwen 
 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: FS 13 Gillet 

 Kleur: zwart, donker blauw, donker grijs 

 Maten: 44-66, 22-32, 94-118 

 Specificaties: 

•  55% polyester - 43% wol 
•  5 knoopsluiting 
•  rugstuk uit voering 
 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: FS 14 Pantalon 

 Kleur: zwart, donker blauw, donker grijs 

 Maten: 44-66, 22-32, 94-118 

 Specificaties: 

•  55% polyester - 43% wol 
•  schuine steekzakken 
•  achterzak met knoopsluiting  
 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

prijs op aanvraag 
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Naam: Seattle (zomermodel) 

 Kleur: zwart 

 Maten: S tot 4 XL (men) 

    XS tot 3XL 

 Specificaties: 

•  100% polyester 
•  rits sluiting 
•  waterbestendig 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Naam: Bellington (wintermodel) 

 Kleur: zwart 

 Maten: S tot 4 XL (men) 

    XS tot 3XL 

 Specificaties: 

•  100% polyester 
•  rits sluiting 
•  waterbestendig 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Naam: Eva   

 Kleur: zwart 

 Maten: 48-66 

 Specificaties: 

•  100% polyester 
•  rits sluiting 
•  waterbestendig 
 

 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

prijs op aanvraag 
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: rokkostuum vest en broek 

 Kleur: zwart 

 Maten: 46-66, 23-36 

 Specificaties: 

•  53% polyester - 43% wol - 4% lycra 
 
 
 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: smoking broek en vest 

 Kleur: zwart 

 Maten: 46-66, 23-66 

 Specificaties: 

•  53% polyester - 43% wol - 4% lycra 
•  Zijden rever 
•  Zijden bies, zijkant broek 
 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

prijs op aanvraag 
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: mantel Marcel 

 Kleur: zwart, donkergrijs 

 Maten: 48-66 

 Specificaties: 

•  55% wol 45% polyester 
•  verdoken knoopsluiting 
•  klepzakken 
•  uitneembare wintervoering (optie) 

 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: kepie verschillende modellen  

 Kleur: zwart 

 Maten: maatwerk 

 
 
 
 

 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

  

 Naam: kostuums op maat 

 Kleur: alle kleuren 

 Maten: 42 t/m 70 

 Specificaties: 

•  Keuze model 
•  Keuze stof 
 
 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

prijs op aanvraag 
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: hemden  

 Kleur: alle kleuren 

 Maten: XS tot 6XL 

 Specificaties: 

•  Strijkvrij 
•  100% katoen 
•  Knoop sluiting 
•  Met of zonder manchetten 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: ceremoniehemden  

 Kleur: alle kleuren 

 Maten: XS tot 6XL 

 Specificaties: 

•  Strijkvrij 
•  100% katoen 
•  Verdoken sluiting 
•  Met of zonder manchetten 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
 

 

 

 

 

 

prijs op aanvraag 



 6 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 Naam: handschoenen 

 Kleur: zwart, grijs 

 Maten: S tot XL 

                7 tot 18  

 Specificaties: 

•  100% katoen 
•  unisex 
•  met 3 opnaden 

 

  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

  

 Naam: ceremonieschoenen Sebastian 

 Kleur: bruin, zwart, blauw 

 Maten: 39 - 48 

 Specificaties: 

•  vetersluiting  
 
 
 
 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

  

 Naam: riem Giacomo 

 Kleur: zwart, donkerblauw, donder grijs 

 Maten: 80 - 125 

 Specificaties: 

•  100% leder 
•  aanpasbaar in lengte 
•  grote maten 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

 

 

 

prijs op aanvraag 


