
  

HP01 COOLMAX® fabric Zeem/Chamois 
 
De HP01 zeem is speciaal ontworpen door Rogelli en bestaat uit meerdere lagen, die een thermo-
regulerende werking hebben. Het hoogwaardige materiaal is van COOLMAX® fabric en zorgt voor 
een uitstekende afvoer van het transpiratievocht en een perfecte vochtregulatie. 
- Anatomisch gevormd design 
- Naadloos waardoor geen irritaties ontstaan 
- Antibacteriële behandeling, die een uitstekende bescherming biedt tegen bacteriën en kiemen 
- Deze zeem is eenvoudig te wassen in de wasmachine op 30˚C en heeft een lange levensduur. 
 
HP01 is a Multilayer, thermoregulating pad. The external fabric is made of COOLMAX® fabric for an 
excellent moisture transport and a perfect regulation fluid. 
- Ergonomic design, seamless to protect against irritations 
- Anti-bacterial treatment, providing an excellent protection against bacteria and germs 
- This chamois is easy to care, machine washable at 30˚C. and with long life  
 
 

HP02 COOLMAX® fabric Zeem/Chamois 
 
 
De HP02 zeem is speciaal ontworpen door Rogelli en bestaat uit meerdere lagen, die een thermo-
regulerende werking hebben voor een maximum aan comfort. Het hoogwaardige materiaal is van 
COOLMAX® fabric en zorgt voor een uitstekende afvoer van het transpiratievocht, een perfecte 
vochtregulatie en heeft een natuurlijke langdurige antibacteriële werking. Een perfecte pasvorm door 
toepassing van een innoverend design met een verschillende vorm voor de anatomie van mannen en 
vrouwen. De variabele dikte van de zeem verhoogt het zitcomfort door extra bescherming op de 
drukpunten en dunnere lagen op de plaatsen waar de zeem dun moet zijn. Deze zeem is eenvoudig te 
wassen in de wasmachine op 30˚C en heeft een lange levensduur. 
 
HP02 COOLMAX® fabric Pad is a high performance, thermoregulating chamois/pad for maximum 
comfort.  
The external fabric is made of COOLMAX® fabric for an excellent moisture transport, a perfect 
regulation of fluid and a natural long anti-bacterial working. Innovating design with a different shape 
adapted to the anatomy of men and women for a perfect fit. The different density of the foamlevel is 
modified to obtain the best protection and the lowest compression in the critical areas. This charmois 
is easy to care, machine washable at 30˚C and with long life. 
 
 
 



 

HP04 COOLMAX® fabric Zeem/Chamois 
 
 
De HP04 zeem is speciaal ontworpen door Rogelli en bestaat uit meerdere lagen, die een thermo-
regulerende werking hebben voor een maximum aan comfort. Het hoogwaardige materiaal is van 
COOLMAX® fabric en zorgt voor een uitstekende afvoer van het transpiratievocht, een perfecte 
vochtregulatie en heeft een natuurlijke langdurige antibacteriële werking. Een perfecte pasvorm door 
toepassing van een innoverend design met een verschillende vorm voor de anatomie van mannen. De 
variabele dikte van de zeem verhoogt het zitcomfort door extra bescherming op de drukpunten en 
dunnere lagen op de plaatsen waar de zeem dun moet zijn. In de zeem is Silicone verwerkt voor het 
verkrijgen van nog beter zitcomfort. Deze zeem is eenvoudig te wassen in de wasmachine op 30˚C en 
heeft een lange levensduur. 
 
HP04 COOLMAX® fabric is a high performance, thermoregulating chamois/pad for maximum 
comfort.  
The external fabric is made of COOLMAX® fabric for an excellent moisture transport, a perfect 
regulation of fluid and a natural long anti-bacterial working. Innovating design with a different shape 
adapted to the anatomy of men for a perfect fit. The different density of the foamlevel is modified to 
obtain the best protection and the lowest compression in the critical areas. The pad with inside also 
silicone is processed to obtain still even greater comfort. This charmois is easy to care, machine 
washable at 30˚C and with long life. 
 

 

 


