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OVER KINGSPOWER 

 
  

Extreme temperaturen, het komt steeds vaker voor, periodes van temperaturen tot ver 
onder 0ºC worden snel afgewisseld door periodes met temperaturen van boven de 
20ºC. Jezelf aanpassen aan deze temperaturen is nodig, niet alleen om gezond te 

blijven, maar ook om je dagelijkse leven op een normale manier te blijven leven. 
 

KingsPower helpt mensen zich aan te passen aan de extreme temperaturen. Zomerse 
of winterse werkzaamheden in de buitenlucht, in een loods of magazijn of andere 
werkplekken met extreme temperaturen zijn geen probleem voor de kleding van 

KingsPower. 
 

Missie 
KingsPower staat voor comfort en nieuwe mogelijkheden. Hieronder verstaan wij het 

overwinnen van te warme en koude temperaturen die je belemmeren in wat je het liefst 
wilt doen. 

 
Visie 

Ons doel is dat het voor iedereen in Europa mogelijk is om te warme/koude 
temperaturen te trotseren zonder dat hier al te veel moeite voor gedaan moet worden. 

 



 

 

KOELVESTEN 
AC-120 

Water verkoelende koelvest die 5-10 uur 
meegaat. Verstelbare maat d.m.v. het 

klittenband aan de zijkanten van het vest. 
Dubbelzijdig te dragen voor verkoeling en een 

fris gevoel. Reflecterende rand voor 
zichtbaarheid in het donker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiaal: PVA Plastic 
Prijs excl. BTW: €61,98 

  Verkrijgbaar in de kleur blauw 



 

 

BODYWARMERS 
 

HC-228 
Water- en winddichte bodywarmer die zowel de 
voorkant als de achterkant verwarmd d.m.v. 4 

verwarmde zones. Hiervoor zijn er 3 verschillende 
warmtestanden, los van elkaar te bedienen via de 

knop op de borst. 
Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 55ºC 8-10 uur 
Materiaal: polyester & katoen 

Prijs excl. BTW: €90,90 
 
 
 
 

HC-232 
Water- en winddichte bodywarmer met 
capuchon die zowel de voorkant als de 

achterkant verwarmd d.m.v. 4 verwarmde zones. 
Hiervoor zijn er 3 verschillende warmtestanden, 

te bedienen via de knop op de borst. 
 
 
 
 
 
 
 
Materiaal: polyester & elastaan 
Prijs excl. BTW: €107,43 

 
 
 

HC-237 
Luchtige en duurzame bodywarmer met 8 

verwarmde zones aan de voor- en achterkant. 
Deze zijn te bedienen met de knop (rechts, 

onder de zak), tussen 3 standen. 
 

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 55ºC 8-10 uur 
 

Materiaal: polyester & eenden dons 
Prijs excl. BTW: €132,22 

  

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 55ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleuren grijs/zwart en 
roze/zwart 

Verkrijgbaar in het zwart 

Verkrijgbaar in het zwart 



 

 

 
 

HC-251 
Luchtige en duurzame bodywarmer met 

capuchon en 11 verwarmde zones aan de voor- 
en achterkant. Deze zijn te bedienen met de knop 

(rechts, onder de zak), tussen 3 standen. 
Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 
 
Materiaal: polyester & katoen 
Prijs excl. BTW: €115,69 
 
 

  

Verkrijgbaar in de kleuren, zwart, wit, blauw 
en roze 



 

 

GILETS 
HC-201 

Water- en winddichte gilet die enkel de 
achterkant verwarmd d.m.v. 5 verwarmde 

zones. Hiervoor zijn er 3 verschillende 
warmtestanden, te bedienen via de knop op de 

borst.  
Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 
 

Materiaal: elastaan & polyester 
Prijs excl. BTW: €165,28 

 
 
 

 
HC-240 

Luchtige gilet dat niet kreukelt. Zowel de 
voorkant als de achterkant worden 

verwarmd d.m.v. 8 verwarmde zones. 
Hiervoor zijn er 3 verschillende 

warmtestanden, Deze zijn te bedienen 
met de knop (rechts, onder de zak). 

Materiaal: polyester & elastaan 
Prijs excl. BTW: €90,90 

 
 

  

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleur grijs 

Verkrijgbaar in de kleur zwart 



 

 

JASSEN 
 

HC-160 
Winddichte jas met capuchon die zowel de 

voorkant als de achterkant verwarmd 
d.m.v. 3 verwarmde zones. Hiervoor zijn er 

3 verschillende warmtestanden te 
bedienen via de knop op de borst. 
Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 
 

Materiaal: polyester 
Prijs excl. BTW: €123,96 

 
  

Verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en rood. 



 

 

BROEKEN 
HC-407 

Water- en winddichte broek die zowel de 
voorkant als de achterkant verwarmd 

d.m.v. 6 verwarmde zones. Hiervoor zijn er 
3 verschillende warmtestanden te 

bedienen via de knop rechts, onder de 
elastische band. 

 
Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 
 
 

 
Materiaal: Polyester, katoen, elastaan 

Prijs excl. BTW: €165,28 
 

 
  

Verkrijgbaar in de kleur grijs 



 

 

TRUIEN 
HC-163 

Winddichte hoodie die zowel de voorkant als de 
achterkant verwarmd d.m.v. 5 verwarmde 

zones. Hiervoor zijn er 5 verschillende 
warmtestanden te bedienen via de knop op de 

borst. 
Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5-5,5 uur 
Groen 60ºC 5,5-7 uur 
Blauw 55ºC 6,5-7 uur 

Wit 50ºC 7-9,5 uur 
Geel 45ºC 9,5-10 uur 

Materiaal: Polyester, katoen, elastaan 
Prijs excl. BTW: €82,64 

 
 

 
 

HC-310 
Winddichte hoodie die zowel de voor- 

en achterkant verwarmd d.m.v. 2 
verwarmde zones. Hiervoor zijn er 3 

verschillende warmtestanden te 
bedienen via de knop op de borst. 

 
 
 
Materiaal: wol & katoen 
Prijs excl. BTW: €90,90 

 
 

 
 
  

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleuren, lichtgrijs, donkergrijs 
en blauw 

Verkrijgbaar in de kleur zwart 



 

 

ONDERKLEDING 
 

HC-501 
Thermo broek en trui, die die zowel de 
voorkant als de achterkant verwarmen 

d.m.v. 8 verwarmde zones bij de trui en 8 
verwarmde zones bij de broek.  

 
Hiervoor zijn er 3 verschillende 

warmtestanden voor de broek te 
bedienen via de knop rechts, onder de 
elastische band, en voor de trui via de 

knop rechtsonder op heuphoogte. 

 
Materiaal: Polyester 

Prijs excl. BTW: €161,15 
 
 
 
  

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleuren, grijs, zwart en paars 



 

 

HANDSCHOENEN 
 

HC-621 
Motorhandschoenen met reflecterende 

strip en beschermende glasvezelplaat op 
de knokkels. De bovenkant van de 

handschoenen worden verwarmd d.m.v. 
één verwarmde zone. Hiervoor zijn er 3 

verschillende warmtestanden te 
bedienen via de knop op de pols. 

Materiaal: Polyester & nylon 
Prijs excl. BTW: €148,75 

 
 

 
 HC-623 

Water- en winddichte handschoenen met 
touchvinger in een anti-slibdesign. De 

bovenkant van de handschoenen worden 
verwarmd d.m.v. één verwarmde zone. 

Hiervoor zijn er 3 verschillende 
warmtestanden te bedienen via de knop 

op de pols. 

Materiaal: Acryl & katoen 
Prijs excl. BTW: €136,36 
 

 
HC-625 

Waterdichte handschoenen met touchvinger en 
extra grip. De bovenkant van de handschoenen 
worden verwarmd d.m.v. één verwarmde zone. 

Hiervoor zijn er 3 verschillende warmtestanden te 
bedienen via de knop op de pols. 

 
 
 

 

 
Materiaal: Polyester 

Prijs excl. BTW: €132,22 

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleur zwart 

Verkrijgbaar in de kleur zwart 

Verkrijgbaar in de kleur zwart 



 

 

SJAAL 
 

HC-650 
Verwarmde camouflage sjaal die in de nek 

verwarmd d.m.v. één verwarmde zone. 
Hiervoor zijn er 3 verschillende 

warmtestanden te bedienen via de knop op 
de aan het uiteinde van de sjaal. 

 
 

Materiaal: Polyester 
Prijs excl. BTW: €57,84 

 
 
 
 
  

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleuren paars, grijs, rood, turquoise, 
roze, camouflage (bruin/grijs & blauw/wit). 



 

 

SOKKEN 
 

HC-618P 
Antibacteriële en antislip sokken die de 
voeten verwarmd d.m.v. de verwarmde 

zone aan de bovenkant van de voet. 
Hiervoor zijn er 3 verschillende 

warmtestanden te bedienen via de 
bijgeleverde afstandsbediening. 

 
 

Materiaal: Katoen 
Prijs excl. BTW: €103,30 

 
 

 
 
  

Stand Temperatuur Batterijduur 
3 stippen 50ºC 4,5 uur 
2 stippen 45ºC 5,5 uur 

1 stip 40ºC 6,5 uur 

Verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart 



 

 

MUTS 
HC-660 

Luchtige verwarmde muts die het hoofd 
warm houdt d.m.v. de 2 verwarmde zones 
aan de zijkanten van de muts. Hiervoor zijn 

er 3 verschillende warmtestanden te 
bedienen via de knop aan de voorkant. 

 
 
 
 

Materiaal: viscose, nylon & polyester 
Prijs excl. BTW: €107,43 

 
 
 

 
 
  

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleur grijs 



 

 

WARMTEBANDEN 
HC-614 

Verwarmde band die om de middel kan 
worden gedragen voor verwarming van de 
core, inclusief massagefunctie. De band 
verwarmd d.m.v. de verwarmde zone aan 

de voorkant. Hiervoor zijn er 3 verschillende 
warmtestanden te bedienen via de knop 

aan de voorkant. 

 
 

Materiaal: PU leer & neopreen 
Prijs excl. BTW: €74,37 

 
 
 

  

Stand Temperatuur Batterijduur 
Rood 65ºC 5,5-6,5 uur 
Wit 55ºC 6,5-7,5 uur 

Blauw 45ºC 8-10 uur 

Verkrijgbaar in de kleur zwart 



 

 

POWERBANKS 
 

Alle kleding wordt geleverd met de 
benodigde, type en hoeveelheid, powerbank 

die nodig is voor gebruik.  


