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Aangezien wij als geen ander weten dat het ontvangen van de verkeerde maat broek, 
schoenen, shirt of ander kledingstuk heel vervelend is hebben wij voor de maattabellen van 
alle merken die wij voeren gebundeld. Zo kunt u per merk de juiste maattabel bekijken en 
u maten opnemen om er zeker van te zijn dat u de juiste maat besteld. Per merk, en bij 
sommige merken per kledingsoort, vindt u hieronder de maattabellen. 

 

OVER ONS 

Gear Point, Gear for Professionals, is gespecialiseerd in Tactische en Outdoor uitrustingen voor 
professionals (Militairen, Politie, Beveiliging, etc.) maar ook de sportschutter en airsofter is bij ons aan 
het juiste adres. Wij hebben een uitgebreid assortiment kleding, rugzakken en tal van tactische en 
outdoor producten. Naast het feit dat wij officieel 5.11 TACTICAL, UF PRO, TASMANIAN TIGER, 
SALOMON FORCES, MECHANIX, FENIX LIGHTS, TACTICAL FOODPACK, GLORYFY, RATS MEDICAL en 
WARRIOR ASSAULT SYSTEMS dealer zijn hebben we naast deze topmerken ook tal van andere mooie 
merken in huis. 

Wil je producten komen bekijken/passen of heb je advies nodig over wat het beste bij jouw wensen 
aansluit? Kom dan zeker eens langs en laat je geheel vrijblijvend door één van onze mensen adviseren 
en/of informeren. 

Heb je vragen over onze producten, aarzel dan niet en neem contact met ons op, of kom naar onze 
Gear Point winkel te Amersfoort waar je terecht kunt voor het bekijken/passen van producten. 
Uiteraard kunnen wij je ook voorzien van een vakkundig en eerlijk advies. Het afhalen van jouw online 
bestelling is natuurlijk ook mogelijk. 

Woon je niet in Nederland maar wilt u wel iets bestellen, dan is dat uiteraard geen enkel 
probleem, Gear Point verzendt wereldwijd! 
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UF Pro – JASSEN EN SHIRTS MAATTABEL (CM’s) 
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UF Pro – BROEKEN MAATTABEL (CM’s) 
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UF Pro –LINNING MAATTABEL (CM’s) 
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UF Pro – CAPS & BOONIES MAATTABEL (CM’s) 
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5.11 TACTICAL – HEREN KLEDING MAATTABEL (INCHES) 

 

  



GEAR POINT | GFP B.V.                     
KLEDING MAATTABELLEN v2.0 

Dit document is eigendom van Gear Point | GFP B.V. en kunt u gebruiken voor het bepalen van de juiste kleding maat. 8 

5.11 TACTICAL – HEREN KLEDING MAATTABEL (CM’s) 
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5.11 TACTICAL – DAMES KLEDING MAATTABEL (INCHES) 
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5.11 TACTICAL – DAMES EN HEREN SCHOENEN MAATTABEL 
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5.11 TACTICAL – HANDSCHOENEN MAATTABEL 

 

 

 

5.11 TACTICAL – RIEMEN MAATTABEL (INCHES) 
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SALOMON FORCES – SCHOENEN MAATTABEL 
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MoG – Masters of Gloves  – HANDSCHOENEN MAATTABEL 
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MECHANIX WEAR – HANDSCHOEN MAATTABEL (CM’s) 
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TASMANIAN TIGER & TATONKA – DAMES EN HEREN MAATTABEL (CM’s) 
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HELIKON-TEX – KLEDING MAATTABEL (CM’s) 
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CLAW GEAR – KLEDING MAATTABEL (CM’s) 
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INVADER GEAR – KLEDING MAATTABEL (CM’s) 
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