
Functionele details 
Regenkleding van HappyRainyDays is uitgevoerd met goede functionele details als:  

Naamlabel  

   

Alle jassen, trenchcoats en broeken zijn voorzien van een naamlabel aan de binnenkant van 
het kledingstuk. U kunt zelf uw naam of dat van uw kind erop schrijven.   

Compleet open te ritsen regenbroeken  

    

De gevoerde regenbroeken zijn voorzien van ritsen aan de buitenzijde van beide 
pijpen. Van taille tot aan de enkel, zodat de (natte) broek in een flits wordt uitgeritst, 
zonder uw schoenen uit te doen!  

Voor de kinderbroeken begint de rits 20 cm vanaf de bovenkant, omdat zij minder 
vaardig zijn in het in elkaar zetten van ritsen. Vanaf maat 152 is in de taille een 
extra rits toegevoegd voor extra aan- en uittrekcomfort.  

De tailleband is voorzien van elastiek en extra verstelbaar koord.  

   

Reflectors en verstelbare pijp van klittenband. Aan de onderkant en aan de zijkant van 
de pijpen is de broek voorzien van reflecterend materiaal voor de veiligheid.  

De onderkant bevat ook een verstelbare band met klittenband, zodat u zelf 
bepaalt hoe strak de broek om de enkel zit. Bij de kindermodellen is de onderkant 
voorzien van elastiek.  
 

 



 

De jacks  

 

De mouwen van alle jacks zijn voorzien van een extra mouweinde van nylon, met 
elastiek om inregenen (denk aan handen aan het stuur) te voorkomen.  

 

   

Alle jacks bevatten een capuchon die is op te bergen in de kraag.  Deze capuchon is 
alleen bij de dames af te nemen. De capuchons zijn op maat van het hoofd te 
verstellen. Voor de kinderen  t/m maat 152 zijn ze voorzien van standaard elastiek. 
Hierdoor hangen er ook geen losse koordjes aan en voldoen de jacks aan de 
Europese regelgeving.  

De kinderjacks zijn aan de achterzijde voorzien van een reflecterende streep voor de 
veiligheid.  

De zakken van kinderen zitten vaak vol met (voor hen belangrijke) kleine dingetjes 
die ze verzamelen. De zakken zijn daarom voorzien van een rits.  

De rits van het jack is afgedekt met een strook, zodat er geen regen via de rits naar 
binnen kan.  
 

   
De jongensjacks zijn onderin verstelbaar, zodat je ze aan kan snoeren.   

 

 

 

 



 

 

Trenchcoats   

    

De kraag van de trenchcoat kan geheel dicht tot onder aan de kin. Op deze wijze is 
fietsen met een trenchcoat een stuk comfortabeler.   

   

De mouw van de trenchcoat is aan de onderzijde verstelbaar. U kunt indien gewenst de mouw 
wat smaller maken.  

 Opvouwbare regenhoed    

   

De regenhoed kan worden opgevouwd in zijn eigen buidel. Zo houdt u een plat pakketje over 
van 15 bij 15 cm en past het altijd in uw tas of zak.  

 


