
BARE IT ALL
EXOWEAREXOWEAR

2021



EXOWEAR
WAAROM ZOEKEN WE STEEDS WEER HET WATER OP? 

HET ZIT ONS NU EENMAAL IN HET BLOED - HET IS EEN DEEL VAN ONS.

De nieuwe lijn ExoWear pakken, jacks, tops, broeken, shorts en accessoires beschermt je tegen de elementen zodat je langer in 

het water kunt blijven.  De warmte die je afgeeft, wordt dankzij de OMNIRED™ technologie in het ExoWear-materiaal terug naar 

het lichaam gereflecteerd. En dat betekent: ultieme bescherming in en om het water. 

OF JE NU DUIKT, KAJAKT OF SUPT,  
HET KAN JE NIET LANG GENOEG DUREN.”

DE ULTIEME
BESCHERMENDE
KLEDING

ULTRAWARM



ULTRAWARMEXOWEAR GEEFT BESCHERMENDE KLEDING NIEUWE BETEKENIS

Net als je huid, maar dan nog beter houdt ExoWear het lichaam warm - bescherming, comfort, ademend vermogen en flexibiliteit in laagjes. 

ExoWear doet dit met OMNIRED™ technologie, de beste materialen en een innovatief ontwerp. 

WARMTE

Wetenschappelijk is bewezen dat 

OMNIRED™ technologie meer thermische 

bescherming biedt dan vergelijkbare 

technologie. Thermoreactieve mineralen 

die in het materiaal zijn verwerkt, zetten 

lichaamswarmte om in infrarode energie, 

die vervolgens terug naar het lichaam 

wordt gereflecteerd. 

BESCHERMING

Het ExoWear-materiaal bestaat uit drie 

lagen - een binnenvoering, een membraan 

en een buitenlaag - die samen bescherming 

bieden tegen de elementen. De lagen zijn 

waterafstotend, winddicht, ademend, 

sneldrogend en antimicrobieel.

COMFORT

Bewegingsvrijheid is essentieel in 

het water. ExoWear rekt alle kanten 

op en presteert dan ook beter dan 

standaardmaterialen die twee kanten 

op rekken. Dankzij deze superieure 

eigenschap is ExoWear des te elastischer 

en ventileert het nog beter.
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EXO    WEAR
3-LAAGS-MATERIAAL
TECHNOLOGIE 
ZO WERKT HET
1 BUITENLAAG 

WATERAFSTOTEND

De buitenste laag van ExoWear-kleding is waterafstotend afgewerkt en vormt als het ware een beschermende ‘hoes’ die 

minder water opneemt en de droogtijd verkort.

2 MEMBRAAN 

WINDDICHT

Met ExoWears winddichte en tegelijk ademende membraan ben je op het water voortreffelijk beschermd tegen de wind. 

Dankzij winddichtheidtechnologie wordt de lichaamstemperatuur gereguleerd en wordt afkoeling door de wind voorkomen.

ADEMEND

Of het wel of niet prettig toeven is in en om het water, wordt in grote mate bepaald door het ademende vermogen van 

het ExoWear-materiaal. Wanneer het lichaam transpireert, wordt het zweet in dampvorm via de microvezels van het 

membraan naar buiten afgevoerd. Het ademende vermogen van ExoWear is 10 keer groter dan bij materialen van de 

concurrentie.

1
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FLEECEVOERING

MEMBRAAN

BUITENLAAG
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EXO    WEAR
3 FLEECEVOERING
 

SNELDROGEND EN VOCHTAFVOEREND

De fleecevoering heeft een capillaire werking en trekt het vocht weg van het lichaam richting de buitenste laag van het 

materiaal. Deze laag is waterafstotend, waardoor het materiaal ook sneller droogt.

ANTIMICROBIEEL

Door de Microban antimicrobiële behandeling biedt het materiaal een betere bescherming tegen schadelijke microben zoals 

bacteriën, zodat het pak niet verkleurt of gaat stinken en de kwaliteit niet minder wordt.

OMNIRED™ TECHNOLOGIE is de nieuwe generatie infraroodtechnologie. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze 

technologie staat voor warmte, bescherming en sneller herstel onder alle omstandigheden.
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EXOWEAR-KLEDING IS MODULAIR. JIJ KUNT JE  FAVORIETE KLEDINGSTUKKEN COMBINEREN 
EN AFSTEMMEN OP JE PERSOONLIJKE STIJL OF ACTIVITEIT IN EN OM HET WATER. 

ZOALS JIJ HET WILT
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HERENPAK - FULL

De rits op de rug beschermt je volledig tegen de elementen. Dankzij de 

voetbandjes trek je er des te makkelijker een natpak over aan en blijft het pak 

goed zitten als je in warm water of op het water alleen het ExoWear-pak draagt.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op hals, polsen en enkels voor extra 

comfort en een betere afdichting

• Extralang ritskoord met reliëfprint voor een betere grip

• Aangenaaide, stevige halssluiting met reliëfprint voor grip

• Met voetbandjes zodat het pak goed blijft zitten

• Platgestikte naden

• Maten: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL (MLS, MLT, LS, LT, XLS, XLT, 2XLS)

HERENTOP MET LANGE MOUWEN

In deze top ben je uitstekend beschermd tegen kou en de zon, of je hem nu op 

zichzelf of onder een natpak draagt.  Ook te combineren met de broek of een 

short.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op hals en polsen voor extra comfort en 

een betere afdichting

• Mooi afgewerkt met band op de boord

• Platgestikte naden

• Maten: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Adviesprijs ¤ 279,-

Adviesprijs ¤ 169,-
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HERENBROEK - PANT

Deze multifunctionele broek heeft een hoge taille met neopreen 

tailleband. De voetbandjes voorkomen dat de pijpen omhoog kruipen. 

Draag de broek met een top of vest zodat je nog beter beschermd bent.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op taille en enkels voor comfort 

en afdichting. Hoge taille zodat broek niet afzakt

• Met voetbandjes zodat de broek goed blijft zitten

• Platgestikte naden

• Maten: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

HERENSHORT

In deze korte broek met hoge taille blijf je warm tijdens activiteiten in 

en om het water. Met neopreen boorden op taille en pijpen zodat de 

short goed blijft zitten. Draag de broek met een top of vest zodat je 

nog beter beschermd bent.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op taille en pijpen voor comfort 

en afdichting. Hoge taille zodat de short op zijn plaats blijft

• Platgestikte naden

• Maten: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Adviesprijs ¤ 149,-

Adviesprijs ¤ 99,-
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HERENJACK MET FRONTRITS

Voor warmte en bescherming doe je de rits dicht en je trekt hem open om je 

lichaamstemperatuur te reguleren. Dit multifunctionele jack is ideaal onder 

wisselende omstandigheden en kan op zichzelf worden gedragen of in combinatie 

met een vest of een top met lange mouwen. 

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op hals en polsen voor extra comfort en een 

betere afdichting

• Met duurzame 53 centimeter lange YKK frontrits om het jack snel aan en uit te 

trekken en de lichaamstemperatuur te reguleren.

• Platgestikte naden

• Maten: S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

VEST (UNISEKS)

In dit vest is je bovenlichaam goed beschermd en heb je dankzij de 

grote armsgaten maximale bewegingsvrijheid. Je kunt het op zichzelf 

dragen of -voor een betere bescherming tegen de kou- onder een 

natpak.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• Grote armsgaten voor optimale bewegingsvrijheid en comfort

• Platgestikte naden

• Maten: XS, S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Adviesprijs ¤ 189,-

Adviesprijs ¤ 99,-
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DAMESPAK - FULL

De rits op de rug beschermt je volledig tegen de elementen. Dankzij de voetbandjes 

trek je er des te makkelijker een natpak over aan en blijft het pak goed zitten als je 

in warm water of op het water alleen het ExoWear-pak draagt.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm volledig elastisch Elastek-neopreen op hals, polsen en enkels voor extra 

comfort en een betere afdichting

• Extralang ritskoord met reliëfprint voor een betere grip

• Aangenaaide, stevige sluiting met reliëfprint voor grip

• Met voetbandjes zodat het pak goed blijft zitten

• Platgestikte naden

• Maten: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, (4T, 6T, 8T, 6+, 8+, 10+, 12+)

DAMESTOP MET LANGE MOUWEN

In deze top ben je uitstekend beschermd tegen de kou en de zon, of je hem nu 

op zichzelf of onder een natpak draagt.  Ook te combineren met de broek of 

een short.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op hals en polsen voor extra comfort en 

een betere afdichting

• Mooi afgewerkt met band op de boord

• Platgestikte naden

• Maten: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Adviesprijs ¤ 279,-

Adviesprijs ¤ 169,-
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DAMESJACK MET FRONTRITS
Voor warmte en bescherming doe je de rits dicht en je trekt hem open om je lichaamstemperatuur te 

reguleren. Dit multifunctionele jack is ideaal onder wisselende omstandigheden en kan op zichzelf 

worden gedragen of in combinatie met een vest of een top met lange mouwen. 

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op hals en polsen voor extra comfort en een betere afdichting

• Met duurzame 53 centimeter lange YKK frontrits om het jack snel aan en uit te trekken en de 

lichaamstemperatuur te reguleren.

• Platgestikte naden

• Maten: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

DAMESSHORT
In deze korte broek met hoge taille blijf je warm tijdens activiteiten in en om het water. Met 

neopreen boorden op taille en pijpen zodat de short goed blijft zitten.  Draag de short met een 

top of vest zodat je nog beter beschermd bent.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op taille en pijpen voor comfort en afdichting.  

Hoge taille zodat de short goed blijft zitten

• Platgestikte naden

• Maten: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

DAMESBROEK - PANT 
Deze multifunctionele broek heeft een hoge taille met neopreen tailleband. De voetbandjes 

voorkomen dat de pijpen omhoog kruipen. Draag de broek met een top of vest zodat je nog beter 

beschermd bent.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen op taille en enkels voor comfort en afdichting. Hoge taille 

zodat de broek niet afzakt

• Met voetbandjes zodat de broek goed blijft zitten

• Platgestikte naden

• Maten: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Adviesprijs ¤ 189,-

Adviesprijs ¤ 149,-

Adviesprijs ¤ 99,-
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HANDSCHOENEN
Deze ‘Box-cut'-handschoenen voor elke watersporter hebben op de handpalm een 

enkele laag Amara zodat je meer gevoel hebt en je vingers beter kunt bewegen. 

Dankzij de lange schacht aan de binnenzijde trek je ze zonder moeite aan.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• Box-cut’- model met enkele laag Amara op handpalm

• Platgestikte naden 

• Maten: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL

KAP
Je hoofd is goed beschermd en blijft extra warm bij activiteiten in koud water.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• 2 mm Elastek full-stretch neopreen gelaatseal voor comfort en afdichting

• Lang halsstuk zodat kap goed en comfortabel blijft zitten

• Platgestikte naden

• Maten: XS, S, M, L, XL, 2XL

SOKKEN
In deze sokken blijven je voeten heerlijk warm. Je kunt ze los dragen of in schoentjes.

• 3-laags-materiaaltechnologie

• Reliëfprint op voetzool voor meer grip

• Platgestikte naden

• Maten: 2XS – XS, S – M, L – XL, 2XL – 3XL

Adviesprijs ¤ 42,50

Adviesprijs ¤ 39,-

Adviesprijs ¤ 47,50



EXOWEAR
MAATTABEL
EXOWEAR HEREN

GEWICHT KG 61-70 68-79 72-84 77-88 79-91 82-93 86-98 88-100 91-102 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125

LENGTE CM 168-173 173-178 168-173 178-183 183-188 170-175 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193

BORST- 

OMVANG
CM 89-94 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124

TAILLE CM 74-79 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109

HEUP- 

OMVANG
CM 89-94 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124

ROMP CM 70 72 70 75 78 71 76 79 71 78 81 72 79 81

INSEAM CM 70 72 70 75 78 71 76 79 71 78 81 72 79 81

JOUW MAAT S M MLSHORT ML MLTALL LSHORT L LTALL XLSHORT XL XLTALL 2XLSHORT 2XL 3XL



ULTRAWARM
GEWICHT KG 61-70 68-79 72-84 77-88 79-91 82-93 86-98 88-100 91-102 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125

LENGTE CM 168-173 173-178 168-173 178-183 183-188 170-175 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193

BORST- 

OMVANG
CM 89-94 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124

TAILLE CM 74-79 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109

HEUP- 

OMVANG
CM 89-94 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124

ROMP CM 70 72 70 75 78 71 76 79 71 78 81 72 79 81

INSEAM CM 70 72 70 75 78 71 76 79 71 78 81 72 79 81

JOUW MAAT S M MLSHORT ML MLTALL LSHORT L LTALL XLSHORT XL XLTALL 2XLSHORT 2XL 3XL



EXOWEAR DAMESEXOWEAR
MAATTABEL

LENGTE CM 157-163 160-165 165-170 163-168 168-173 163-168 165-170

BORST- 

OMVANG
CM 76-81 81-86 81-86 86-91 86-91 94-99 91-97

TAILLE CM 58-64 64-69 64-69 69-74 69-74 84-89 74-79

HEUP- 

OMVANG
CM 84-89 98-94 89-94 94-99 94-99 109-114 99-104

INSEAM CM 75 77 81 79 84 79 81

JOUW MAAT 2 4 4TALL 6 6TALL 6+ 8

LENGTE CM 175-180 165-170 168-173 168-173 170-175 170-175 173-178

BORST- 

OMVANG
CM 91-97 99-104 97-102 104-109 102-107 109-114 107-112

TAILLE CM 74-79 89-94 79-84 94-99 84-89 99-104 89-94

HEUP- 

OMVANG
CM 99-104 114-119 104-109 119-125 109-114 125-130 114-119

INSEAM CM 86 81 82 82 84 84 85

JOUW MAAT 8TALL 8+ 10 10+ 12 12+ 14



ExoWear is ontworpen vanuit de gedachte dat jij optimaal beschermd moet zijn tegen de elementen en je de kleding jarenlang 
met plezier moet kunnen dragen. Maar ook jij kunt iets doen om te zorgen dat je nieuwe pak aan de hoge normen voor 
bescherming en comfort blijft voldoen. We hebben een paar tips voor je.  

WASSEN  

• Handwas in koud leidingwater.  

• Als je de kleding toch in de wasmachine doet, 

was dan met koud water, centrifugeer op een 

laag toerental en gebruik nu en dan een mild 

wasmiddel.  

• Reinig de ritsen na gebruik en behandel ze 

regelmatig met geschikte wax. 

DROGEN  

• Hang de kleding na gebruik binnenstebuiten en 

uit de zon op een beklede kunststof of houten 

kleerhanger. 

• Zodra het kledingstuk droog is, hang je het op een 

beklede hanger weg of leg je het plat neer.  

ALGEMEEN  

• Gebruik geen agressieve wasmiddelen, 

bleekmiddel en wasverzachter.  

• Gebruik geen chloor.  

• Uit de zon houden. 

• Uit de buurt van klittenband houden.  

• Niet in de wasdroger, niet strijken en niet 

laten stomen. De kleding zal krimpen en zijn 

soepelheid verliezen.  

• Uit de buurt houden van scherpe voorwerpen 

en ruwe oppervlakken. 

• Met zorg aan- en uittrekken. Geen pluizen 

verwijderen en geen spanning op het materiaal 

zetten.  

Op je BARE Sports ExoWear zit ÉÉN JAAR BEPERKTE GARANTIE op materiaal- en productiefouten vanaf de dag van 

eerste aankoop bij een erkende BARE Sports-dealer. Op ritsen zit 90 dagen garantie.

Ga voor meer informatie over garantie naar www.baresports.com.

LOVE & 
CARE VOOR EXOWEAR

GARANTIE
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