Gebruiksinstructie
sportkleding
Uitvoeringen artikelen pakket sportkleding

Het pakket omvat een trainingsjack, een

Het sportkledingpakket wordt geleverd in een heren -

trainingsbroek, een sportshort, een sportshirt met

en damesuitvoering. De maatvoering is van XS tot

lange en een met korte mouw, sokken en een

XXL en voor sommige artikelen tot XXXL.

zwembroek of zwempak.

Uit de draagproef, alsmede op advies van de
leverancier, kwam duidelijk naar voren dat aparte
modellen voor mannen en vrouwen gewenst zijn: de
anatomie is dusdanig anders dat dit een andere
pasvorm geeft. En zeker bij het actief sporten moet
kleding niet gaan irriteren.

Uitvoering pakket dames

Wat kunt u van dit artikel verwachten?
De artikelen zijn functioneel ingekocht en zijn
gemaakt van materialen die momenteel gebruikelijk
zijn in de sportwereld:
Uitvoering pakket heren
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de sokken zijn van een coolmax kwaliteit en

Gebruiksinstructies

hebben een betere pasvorm waardoor ze

Er zijn geen specifieke instructies voor het gebruik

aangenamer dragen en goed functioneel zijn;

van het sportpakket.

de heren T-shirts zijn gemaakt van een ademend
materiaal genaamd ATDry. Dit helpt om het

Onderhoudsinstructies

transpiratievocht van het lichaam af te voeren;

Om de kleur van uw kleding zo goed mogelijk te

de vrouwenshirts zijn voor een groot deel van een

behouden volgt u de volgende instructies: wassen bij

ander materiaal gemaakt wat minder open is en

voorkeur met gelijke kleuren, binnenste buiten en

daardoor minder doorzichtig. Het shirt is hierdoor

met vloeibaar wasmiddel. Volg de wasvoorschriften

wel iets minder ‘ademend’;

zoals aangegeven in de artikelen.

het trainingspak en de sportshorts zijn gemaakt
van een luchtig, maar winddicht polyester doek en

Contact over dit artikel

ze zijn gevoerd met een mesh voering voor een

Het KPU-bedrijf staat uiteraard open voor uw vragen,

goede afvoer van transpiratievocht. De broeken

suggesties, opmerkingen en klachten. Voor vragen of

hebben in de rug een extra tricot gedeelte dat

klachten met betrekking tot dit artikel kunt u contact

transpiratievocht opneemt omdat men op die plek

opnemen met de afdeling Klantservice van het KPU-

meer transpireert en het vocht snel tot kou kan

bedrijf op nummer 0800 235 8400.

leiden;


het model van de herenshort is een zogenaamd
‘voetbalmodel’, welke langer en iets wijder dan
het oude model is waardoor het comfortabeler
draagt.

Zogenaamde ‘runningmodellen’ zijn, in overleg met
de defensieonderdelen, niet opgenomen in het
sportkledingpakket. Sportschoenen worden eenmalig
bij opkomst verstrekt. Daarna moet voor eigen
rekening sportschoenen gekocht worden. Defensie

Uitvoeringen

Artikelen heren:
Trainingsbroek
Trainingsjack
Sportshort
T-shirt lange mouwen
T-shirt korte mouwen
Zwembroek
Sokken

MNSN
MNSN
MNSN
MNSN
MNSN
MNSN
MNSN

8415-17-120-8692
8415-17-120-8700
8415-17-120-8684
8415-17-120-8717
8415-17-120-8708
8415-17-122-2478
8415-17-122-2517

Artikelen dames:
Trainingsbroek
Trainingsjack
Sportshort
T-shirt lange mouwen
T-shirt korte mouwen
Zwempak
Sokken

MNSN
MNSN
MNSN
MNSN
MNSN
MNSN
MNSN

8415-17-122-2557
8415-17-122-2525
8415-17-121-1750
8415-17-122-2462
8415-17-122-2471
8415-17-122-2510
8415-17-122-2517

heeft een overeenkomst afgesloten met
‘Runnersworld’ waar op vertoon van de
defensiesmartcard 15% korting wordt gegeven aan
alle defensiemedewerkers. Kijk op internet voor het
adres van de filialen van Runnersworld.
Colofon
Draagwijze

Dit is een uitgifte van het KPU-bedrijf

De instructies van de sportinstructeur over

Contact: Communicatieadviseur KPU-bedrijf

draagwijze moeten altijd gevolgd worden. Het tenue
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wordt verder gedragen al naar gelang de aard van de
activiteit en de temperatuur rechtvaardigt.
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