
BOA Kleding

50210.65Maten: XXS – 6XL

Polo korte mouw BOA

Productomschrijving
Deze polo is aan de binnenkant uitgevoerd met Tencel®. Tencel® draagt heerlijk op de huid 
en heeft een groot vocht absorberend vermogen. Daarnaast is de stof veel minder belastend 
voor het milieu t.o.v. standaard katoen. 
De buitenzijde is gemaakt van een stof die vervaardigd is uit gerecyclede PET- flessen. Ook 
hier kiezen wij weer voor een stof die minder belastend is voor het milieu. Daarnaast gaat de 
stof zeer lang mee en behoud het zijn kleur. Zelfs bij intensief gebruik en vele wasbeurten. 

Producteigenschappen
36% Tencel®, 64%secondlife® recycled Polyester
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Voorzien van korte mouwen
Voorzijde afgesloten twee knoopjes met kraag
Afsluitbare borstzak door middel van een ritssluiting
Epauletten in donkerblauw met knoopjes 
Twee spreeksleutellusjes op schouderhoogte 
Zilverreflex striping 30 mm
Reflectie op de rug uitgevoerd in stretch variant
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50220.65Maten: XXS – 6XL

Polo lange mouw BOA

Productomschrijving
Deze polo is aan de binnenkant uitgevoerd met Tencel®. Tencel® draagt heerlijk op de huid 
en heeft een groot vocht absorberend vermogen. Daarnaast is de stof veel minder belastend 
voor het milieu t.o.v. standaard katoen. 
De buitenzijde is gemaakt van een stof die vervaardigd is uit gerecyclede PET- flessen. Ook 
hier kiezen wij weer voor een stof die minder belastend is voor het milieu. Daarnaast gaat de 
stof zeer lang mee en behoud het zijn kleur. Zelfs bij intensief gebruik en vele wasbeurten. 

Producteigenschappen
36% Tencel®, 64%secondlife® recycled Polyester
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Voorzien van lange mouwen met elastiek in manchet
Voorzijde afgesloten twee knoopjes met kraag
Afsluitbare borstzak door middel van een ritssluiting
Epauletten in donkerblauw met knoopjes 
Twee spreeksleutellusjes op schouderhoogte 
Zilverreflex striping 30 mm
Reflectie op de rug uitgevoerd in stretch variant
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50215.65Maten: XXS – 2XL

Polo korte mouw BOA dames

Productomschrijving
Deze polo is aan de binnenkant uitgevoerd met Tencel®. Tencel® draagt heerlijk op de huid 
en heeft een groot vocht absorberend vermogen. Daarnaast is de stof veel minder belastend 
voor het milieu t.o.v. standaard katoen. 
De buitenzijde is gemaakt van een stof die vervaardigd is uit gerecyclede PET- flessen. Ook 
hier kiezen wij weer voor een stof die minder belastend is voor het milieu. Daarnaast gaat de 
stof zeer lang mee en behoud het zijn kleur. Zelfs bij intensief gebruik en vele wasbeurten. 

Producteigenschappen
36% Tencel®, 64%secondlife® recycled Polyester
Pasvorm getailleerde damesmodel
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Voorzien van lange mouwen met elastiek in manchet
Voorzijde afgesloten twee knoopjes met kraag
Afsluitbare borstzak door middel van een ritssluiting
Epauletten in donkerblauw met knoopjes 
Twee spreeksleutellusjes op schouderhoogte 
Zilverreflex striping 30 mm
Reflectie op de rug uitgevoerd in stretch variant
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50225,65Maten: XXS – 2XL

Polo lange mouw BOA dames

Productomschrijving
Deze polo is aan de binnenkant uitgevoerd met Tencel®. Tencel® draagt heerlijk op de huid 
en heeft een groot vocht absorberend vermogen. Daarnaast is de stof veel minder belastend 
voor het milieu t.o.v. standaard katoen. 
De buitenzijde is gemaakt van een stof die vervaardigd is uit gerecyclede PET- flessen. Ook 
hier kiezen wij weer voor een stof die minder belastend is voor het milieu. Daarnaast gaat de 
stof zeer lang mee en behoud het zijn kleur. Zelfs bij intensief gebruik en vele wasbeurten. 

Producteigenschappen
36% Tencel®, 64%secondlife® recycled Polyester
Pasvorm getailleerde damesmodel
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Voorzien van korte mouwen
Voorzijde afgesloten twee knoopjes met kraag
Afsluitbare borstzak door middel van een ritssluiting
Epauletten in donkerblauw met knoopjes 
Twee spreeksleutellusjes op schouderhoogte 
Zilverreflex striping 30 mm
Reflectie op de rug uitgevoerd in stretch variant
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50290,65Maten: XXS – 5XL

Sweater BOA

Productomschrijving
De sweater is gemaakt van een stof die vervaardigd is uit gerecyclede PET- flessen. Door het 
gekozen materiaal krimpt de sweater niet en blijven de kleuren ook bij intensief gebruik als 
nieuws. 
Tevens is de gekozen stof minder belastend is voor het milieu. 

Producteigenschappen
100%secondlife® recycled PET
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Voorzien van lange met elastiek in het manchet
Voorzijde afgesloten met stivige YKK rits met zipperpuller
Afsluitbare borstzak d.m.v. ritssluiting
Epauletten in donkerblauw met knoopjes 
Twee spreeksleutellusjes op schouderhoogte 
Zilverreflex striping 30 mm
Reflectie op de rug uitgevoerd in stretch variant
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50245.65Maten: 3XS – 5XL

Softshell BOA

Productomschrijving
De softshell zit zeer comfortabel dankzij de 3layer stretch eigenschappen. Hierdoor beweegt 
de stof in de lengte en de breedte mee wat zeer comfortabel aanvoelt. Daarnaast is de 
softshell aan de binnenkant afgewerkt met een gladde stof waardoor de onderkleding niet 
stroopt. 
De gebruikte stof is heerlijk soepel, goed ademend en water en winddicht. 

Producteigenschappen
77% Polyester, 33% Poly urethaan. 
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Voorzijde afgesloten stevige YKK ritsen met zipperpuller
Uitgevoerd met verlengd rugpand
Voorzien van twee afsluitbare steekzakken
Verticale borstzak met rits
Epauletten in donkerblauw met knoopjes 
Twee spreeksleutellusjes op schouderhoogte 
Ventilatierits met mesh voering 
Manchet met klittenbandsluiting en aan een zijde voorzien van reflectie. 
Extra reflectie op de kraag aangebracht
Zilverreflex striping 30 mm
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50250.65Maten: XXS – 5XL

Pilotjack BOA   

Productomschrijving
Deze pilotjack is gemaakt van een soepele lichte stof die perfect beschermt tegen de regen 
en de wind. Verder zorgen de ademende eigenschappen van de stof dat de drager goed 
droog blijft. 
Om de jas door de seizoenen heen te kunnen dragen is deze voorzien van een uitritsbare
voering. 

Producteigenschappen
80% Polyester, 20% Poly urethaan 
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Wind en waterdicht met getapete naden 
Voorzien van stevige YKK rits met zipperpuller en drukkers met kunsstof kap
Dubbele stormflap met waterkering en een verdekte drukknoopsluiting
Twee afsluitbare borstzakken en napoleonzak met rits onder de overslag
Twee ruime combinatie steek/klepzakken en
Verlengd rugpand
Manchet met dubbele lummel en aan een zijde voorzijde van reflectie 
Twee spreeksleutellussen op schouderhoogte
30mm zilverreflectie striping op borst en rugzijde, extra reflectie op de kraag
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50260,65Maten: XXS – 5XL

Parka BOA 

Productomschrijving
Deze parkais gemaakt van een soepele lichte stof die perfect beschermt tegen de regen en 
de wind. Verder zorgen de ademende eigenschappen van de stof dat de drager goed droog 
blijft. 
Om de jas door de seizoenen heen te kunnen dragen is deze voorzien van een uitritsbare
voering. 

Producteigenschappen
80% Polyester, 20% Poly urethaan 
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Wind en waterdicht met getapete naden 
Voorzien van stevige YKK rits met zipperpuller en drukkers met kunsstof kap
Dubbele stormflap met waterkering en een verdekte drukknoopsluiting
Twee afsluitbare borstzakken en napoleonzak met rits onder de overslag
Twee ruime combinatie steek/klepzakken en
Verlengd rugpand
Manchet met dubbele lummel en aan een zijde voorzijde van reflectie 
Twee spreeksleutellussen op schouderhoogte
30mm zilverreflectie striping op borst en rugzijde, extra reflectie op de kraag
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50230Maten: 40 –68 Buikmaten: 22 –29

Worker BOA  

Productomschrijving
De Boa worker is een luxe broek die ontworpen is met functionaliteit in het achterhoofd. Dit 
uit zich in de vele zakken en het feit dat door de extra zoom de broek gemakkelijk te 
vermaken is voor extra lengte. 
Tevens verkrijgbaar in zwart (aangepaste maatvoering) 

Producteigenschappen
63% Polyester, 34% katoen, 3% EOL stretch 
Uitstekende pasvorm
Hoog model 
YKK ritssluiting
Uitgevoerd met riemlussen 
Voorgevormde knie voor extra comfort
Twee steekzakken
Twee dijbeenzakken met klep en drukknoopsluiting
Pennenzak bij rechterdijbeenzak 
Twee achterzakken met klep
Voorzien van extra zoom voor extra lengtematen 
Maatvoering zwart: 42 - 64



BOA Kleding

50234Maten: 42 –68 

Worker BOA (winter) 

Productomschrijving
De Boa worker is een luxe broek die ontworpen is met functionaliteit in het achterhoofd. Dit 
uit zich in de vele zakken en het feit dat door de extra zoom de broek gemakkelijk te 
vermaken is voor extra lengte. 
Door de zwaardere stof is deze broek beter bestand tegen de kou

Producteigenschappen
63% Polyester, 34% katoen, 3% EOL stretch 
Uitstekende pasvorm
Hoog model 
YKK ritssluiting
Uitgevoerd met riemlussen 
Voorgevormde knie voor extra comfort
Twee steekzakken
Twee dijbeenzakken met klep en drukknoopsluiting
Pennenzak bij rechterdijbeenzak 
Twee achterzakken met klep
Voorzien van extra zoom voor extra lengtematen 



BOA Kleding

50231,65Maten: 40 – 66

Biker broek BOA

Productomschrijving
De bikerbroek is ideaal voor de beambte die veel op de fiets toezicht houdt. Dankzij de 
elastische stof wordt de bewegingsvrijheid niet belemmerd. Ook is de broek zeer slijtvast wat 
betekent dat zelfs bij intensief gebruik de broek een lange levensduur heeft. 
Dankzij de slanke pasvorm heeft de broek een sportieve uitstraling die past bij de 
beroepsgroep. Dit terwijl de functionaliteit van de broek niet in het gedrang komt. Er is volop 
ruimte om het e.e.a. mee te nemen. 

Producteigenschappen
100% Cordura polyamide met stretch 
Voorgevormde knie in beenpijp
Voorzien van riemlussen 
Elastische tailleband 
Twee achterzakken voorzien van klep 
Twee dijbeenzakken met klep en drukknoop voorzien van telefoonzak 
Pennenzak bij rechterdijbeenzak 
Afsluitbare broekspijp met klittenband
Afneembare lussen onder aan de broekspijp 



BOA Kleding

50235,65Maten: XS – 5XL

Regenbroek BOA

Productomschrijving
Het kledingpakket BOA is niet compleet zonder de regenbroek.
Hoog draagcomfort dankzij de ademende stof. Wind en waterdicht dankzij de getapete 
naden  

Producteigenschappen
100% Polyester met poly-urethaan coating
Wind en waterdicht
Getapete naden 
Onderzijde voorzien van spie en afsluitbaar met 20cm YKK rits
Gemakkelijk aan en uittrekken over de onderkleding en schoenen dankzij de spie
Voorzien van elastische tailleband 
Rondom striping 25mm op de broekspijp 



BOA Kleding

50280,65Maten: XXS – 5XL

Regenjas BOA

Productomschrijving
Het kledingpakket BOA is uitstekend uit te breiden met de regenjas. 
Door de gekozen stof is de jas toch nog ademend zonder concessies te doen op het 
draagcomfort. 

Producteigenschappen
100% Polyester met poly-urethaan coating
Kleurstelling donkerblauw met lichtblauwe jukstukken
Wind en waterdicht met getapete naden 
Opstaande kraag met koord en capuchon
Epauletten in donkerblauw met drukknopen
Twee zijritsen in de taille met dubbele loper
Binnenzijde gevoerd met mesh voering
Verlengd rugpand
Twee afsluitbare steekzakken
Twee afsluitbare binnenzakken, linker binnenzak voorzien van dubbele pennenzak 
Twee speeksleutellussen op schouderhoogte
30mm zilverreflectie striping op borst en rugzijde, extra striping op de kraag
BOA Emblemen op de mouwen 
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst



BOA Kleding

50275.65Maten: XXS – 5XL

Hoes BOA tbv steekwerkend vest

Productomschrijving
Voor de veiligheid van de BOA beambte is er deze hoes. De hoes wordt gedragen over de 
kleding. De panelen voor die steekwrende of kogelwerende eigenschappen hebben zijn niet 
meegeleverd. 
De binnenzijde is voorzien van mesh voering waardoor het geheel comfortabel draagt. Dit 
zorgt ervoor dat de onderkleding minder stroopt. 

Producteigenschappen
80% Polyester, 20% Poly-urethaan. 
Mesh binnen voering 100% Polyester 
Ruime verstelmogelijkheden op de schouders en taille zodat het vest perfect past
Aan de voorzijde afsluitbaar met stevige YKK rits
Twee grote afsluitbare zakken met klittenband 
Voorzien van twee pennenzakjes
Twee spreeksleutellussen op schouderhoogte
30mm zilverreflectie striping op borst en rugzijde
Handhaving logo’s op rug en borst
Handhaving logo’s uitgevoerd in zilverreflex tekst


