
Voor elke collectie kiest Life-Line een 
wandelgebied als inspiratiebron voor de 
productontwikkeling. De namen van de actuele 
zomercollectie zijn afgeleid van wandelgebied 
Drakensbergen in Zuid Afrika. Op golifeline.nl 
vind je meer informatie over deze en andere 
kleding uit de zomercollectie!

Anti-natte-kont-broek
Dit voorjaar komt Life-Line met een 
echte wandelinnovatie: de anti-
natte-kont-broek. In het zitvlak is 
een waterdicht membraan (TPU film) 
geïntegreerd, waardoor je prima op 
een natte ondergrond kunt gaan zitten 
zonder een natte kont te krijgen. De 
TPU film zit aan de binnenkant van de 
broek en is van buiten niet zichtbaar. Het 
zitvlak heeft een waterkolom van 3000wc 
en is ademend (3000mc). De afritsbare 
broeken zijn gemaakt van waterafstotend 
4-weg-stretchmateriaal. Damesmodel 
Rosetta heeft 2 steekzakken met ritssluiting 

op de bovenbenen en herenmodel Mohale 
heeft een extra zak met ritssluiting op de 
achterzijde. De broek is er in het grijs voor een 
adviesprijs van €79,95.

Fleecevest in  
zomerse kleuren
Dit zachte fleecevest 
komt in frisse zomerse 
kleuren. Fleece is een 
materiaal dat uitstekend 
isoleert en een goed 
ademend vermogen 
heeft; het is daarom 
ideaal als tweede laag uit 

het laagjessysteem. Dit lichtgewicht fleecevest 
is voorzien van 2 zakken met ritssluiting, 
een verstelbare capuchon en elastische 
mouwuiteinden. De adviesprijs is € 69,95 voor 
herenmodel San (kleuren blauw, grijs en groen) 
en € 59,95 voor damesmodel Themeda (kleuren 
turkoois, rood en grijs).

T-shirts met bamboe 
Volgens Life-Line is dit het ultieme 
wandelshirt. Het materiaal is zacht 
en door het gebruik van viscose 
die verkregen is uit bamboe, is het 
ook milieuvriendelijk en duurzaam. 
Het shirt geeft een koelend effect 
op warme dagen en houd je warm 
op koude dagen. Bovendien is het 
sneldrogend, lichtgewicht, UPF50+, 
anti-insect en anti-micro – tegen transpiratiegeur 
en verkleuring. Het herenmodel Sungabala is er 
met een borstzakje (kleuren rood en cobalt) of 
met een klein printje op de borst (kleuren groen 
en blauw). Het damesmodel Ukahlamba heeft 
een subtiel bloemenprintje op de voorkant, 
is verkrijgbaar in de zomerse kleuren rood en 
turkoois. De adviesprijs is € 29,95. 

Het Nederlandse familiebedrijf Life-Line ontwikkelt al ruim 40 jaar kleding voor de 

outdoor markt. Sinds enkele jaren is de focus volledig toegespitst op de wandelsport, 

een sport en vrijetijdsbesteding die steeds meer liefhebbers trekt. Functionele kleding in 

een goede prijs-kwaliteitsverhouding, dat valt bij veel Nederlanders in de smaak!
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Tip: draag laagjes
Draag laagjes, dat is lekker flexibel. Krijg je het warm of 
koud? Doe je een laag uit of aan. Het laagjessysteem 
bestaat uit: onderlaag (vochtregulering, eerste verwarming), 
tussenlaag (warmte-opslag, vochtafvoer) en buitenlaag 
(bescherming tegen wind, regen, sneeuw, zon).
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