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Wereldwijd 
sinds 130 jaar

Alsco in cijfers, gegevens, feiten
• Oprichting in 1889 in Lincoln Nebraska (VS) onder 

de naam van American Linen Supply Company, 
ofwel ALSCO

• Familiebedrijf waarbij alweer de 4e generatie aan 
het roer staat

• Alsco is een van 's werelds grootste bedrijven op  
het gebied van textielleasing

• 180 bedrijven op vijf continenten bedienen met 
15.000 medewerkers 355.000 klanten.

• In 1956 in Duitsland gestart
• Vandaag de dag bedienen 1.500 medewerkers op 

22 locaties met 250 servicevoertuigen ongeveer 
21.000 klanten 

• Op maat gemaakte oplossingen op de gebieden:
  - Bedrijfskleding voor industrie en handwerk 
  - Persoonlijke beschermingsmiddelen
  - Zakelijke kleding
  - Hotel- en gastronomiekleding en -textiel
  - Hygiëneservice
  - Mattenservice en vloeronderhoud
  - Cleanroom-kleding

Geachte klanten,
Professionele werkkleding moet tegenwoor-
dig aan veel eisen voldoen. Zij dient een hoge 
functionaliteit te hebben, moet duurzaam 
zijn, comfortabel zitten en ook nog eens bij 
uw corporate identity passen om zo de team-
geest en dus de motivatie van uw medewer-
kers te verhogen.

Daarom kunt u het beste op een sterke partner vertrouwen! ALSCO 
biedt u zorgvuldig geselecteerde werkkleding van merkfabrikanten die  
pas na een hele reeks interne tests in ons assortiment wordt opgenomen. 
Wij bieden bijvoorbeeld met de nieuwe CONCEPT-collectie vanaf pagi-
na 14 een productserie die aan alle genoemde eisen voldoet en zelfs nog 
door bijpassende persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden gecom-
pleteerd.

Wij helpen u echter niet alleen bij de keuze van het geschikte textiel, maar 
zorgen ook voor een perfect onderhoud en de levering en de inzameling 
in uw bedrijf. Om ervoor te zorgen dat dit allemaal betaalbaar blijft, bieden 
wij u een voordelige en planbare leasing-service, zodat investeringskosten 
vervallen en de liquiditeit gehandhaafd blijft.

Laat u door ons assortiment en onze service overtuigen. Onze medewer-
kers geven u graag advies.

Uw
René Schneider
Bedrijfsleider

PS: Op de pagina's 8-13 vindt u de nieuwe collectie ecoRover 
van teamdress die werd onderscheiden met het Duitse keur-
merk "Grüner Knopf". Hiermee draagt u ook door de keuze 
van uw werkkleding de duurzaamheid van uw bedrijf uit.

32 Intro



 
 

Deutsches Global Compact Netzwerk - initi-
atief voor een duurzaam en verantwoordelijk 
ondernemerschap

Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
is een initiatief van bedrijven die zich inzetten 
voor de verbetering van sociale standaarden

Bündnis für nachhaltige Textilien – een initiatief 
van meerdere deelnemers voor een verbetering 
van de voorwaarden binnen de wereldwijde 
textielproductie

TÜV Rheinland beoordeelt managementsys-
temen, IT-processen en bedrijven volgens 
internationaal erkende standaarden

De STANDARD 100 by OEKO-TEX® is een 
onafhankelijk productlabel voor alle soorten 
textiel die op schadelijke stoffen zijn getest.

Het wfk-keurmerk voor textielhygiëne geeft 
aan dat textiel in uw bedrijf volgens de betref-
fende stand van de techniek wordt opgewerkt.

De Fair Wear Foundation is een stichting met 
als doel de werkomstandigheden binnen de 
kleding- en textielindustrie te verbeteren

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is 
verantwoordelijk voor de formulering en toe-
passing van internationale arbeids- en sociale 
standaarden.

Certificeringen
Klimaatverandering, schaarser wordende grondstoffen, demo-
grafische veranderingen alsook sociale en economische ver-
schillen vormen grote uitdagingen. Daarom is duurzaamheid 
een van de grote thema's van deze tijd – niemand kan zich  
hier nog van afsluiten. Nieuwe economische modellen zijn in 
toenemende mate op huur- en leasingoplossingen gebaseerd.  

Deze snelle overgang van lineair naar circulair denken verbindt  
rendabiliteit met duurzaamheid. Textielaanbieders maken met hun 
gespecialiseerde en innovatieve service reeds deel uit van de kring-
loopeconomie. Deze heeft in tegenstelling tot de wegwerpeco-
nomie het doel om grondstoffen en energie te ontzien, afval te  
voorkomen en materiaalkringlopen te sluiten.

Duurzame kwaliteit

BKL-Sourcing

Verwijdering

Service

Onderhoud

KRINGLOOP
van economische 

& ecologische 
  

EFFICIËNTIE

Deskundige opwerking op het 
gebied van hygiëne en veiligheid
 

Meervoudig gebruik 
van gedragen kleding

Het Duitse keurmerk "Blauer Engel" garandeert 
dat de producten en diensten voldoen aan 
hoge eisen op het gebied van milieu, gezond-
heid en gebruikseigenschappen.

Fair trade verandert de handel door betere 
prijzen voor kleine boerenfamilies en mens-
waardige werkomstandigheden.

Het Duitse keurmerk "Grüner Knopf" is een over-
heidskeurmerk voor duurzaam textiel en stelt 
verplichte eisen ter bescherming van mens en 
milieu. In totaal moet aan 46 veeleisende sociale 
en milieustandaarden worden voldaan.

Het huren van textiel is een alternatief voor het bezitten van 
textiel of voor het gebruik van wegwerpartikelen. Passend bij de 
duurzame trend van het outsourcen als voordelige oplossing voor 

bedrijven, biedt Alsco u een perfect op uw behoeften afgestemd 
leasingsysteem.

Ontzien van grondstoffen
Gecertificeerde wasprocessen

TextielrecyclingElektromobiliteit 

Regionaliteit – korte afstanden
Digitalisering

Duurzame leveranciers

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Duurzaamheid 54 Duurzaamheid



Concept
De Concept-collectie –  
voor elke job 
Pagina 14-17 

High Quality  

76 Overzicht

Good Choice  Best Price  

Puma Workwear
Met zekerheid aantrekkelijk
Pagina 18-21 

BPlus
Combineert passie met 
knowhow
Pagina 22-27 

Comfort Plus 
Tastbare functionaliteit 
Pagina 28-31 

Grey Bull 2.0 
Vorm volgt functie 
Pagina 32-39 

Unique 
Werkt net zo hard als jij 
Pagina 40-45 

Unique Light
Zodat je tijdens extreme werk-
zaamheden je hoofd koel houdt
Pagina 46-53 

Work & Wash Color
Kan alles aan
Pagina 54-57 

Work & Wash Uni 
Less is more 
Pagina 58-61 

Worker & Worker Color 
De klassieker voor elke situatie 
Pagina 62-67 

Workline Uni
Als de essentie telt 
Pagina 68-71 

Green Line  

ecoRover
Voor iedereen de passende 
kleding
Pagina 08-13

Stofjassen   
Pagina 90-91

HACCP – Sensitive   
Pagina 92-105

 vanaf 
pagina 08

 vanaf 
pagina 14

 vanaf 
pagina 22

Workwear Specials

Informatie over de categorieën: 
De verschillende categorieën bieden ondersteuning bij de keuze van 
kleding die aan uw behoeften voldoet.

 vanaf 
pagina 62

ORGANIC

G R E E N

GREEN
LINE

Alle artikelen met de Green Line-toevoe-
ging worden met een dienovereenkom-
stige stempel gemarkeerd

Onze categorieën
High Quality  

Staat voor trendy modellen in aantrekkelijke 
kleuren die door opvallende accenten worden 
gecompleteerd en zeer representatief zijn.

Good Choice  

Omvat functionele collecties in op elkaar afge-
stemd kleuren die een harmonieus totaalbeeld 
bieden.

Best Price  

Is de eenvoudige basiskleding in een tijdloos de-
sign voor toepassing in handwerk en industrie.

Green Line  

De moderne collectie van gerecycled polyester 
en fair trade-katoen – duurzaamheid op een 
nieuwe manier geïnterpreteerd.

ORGANIC

G R E E N

GREEN
LINE

Jeans 
Professionele werkkleding  
was nog nooit zo cool 
Pagina 72-73

Shirts Pro Wear  
Pagina 80-83

Overhemden & fleecevesten  
Pagina 84-85

Good Choice  

Shirts Performance   
Pagina 74-78

Outdoor   
Pagina 86-89

High Quality  Best Price  
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Duurzaamheid op een nieuwe manier geïnterpreteerd
ecoRover – de collectie "ecoRover" slaat een brug tussen duur-
zaamheid, comfort en een elegante uitstraling. In deze collectie 
staat duurzaamheid centraal en de items overtuigen daarnaast 
door een moderne look, een comfortabele pasvorm en uitge-

kiende detailoplossingen. Het voor deze collectie gebruikte 
weefsel is met 65% gerecycled polyester en 35% fair trade-ka-
toen toekomstgericht en hiervoor wordt efficiënt gebruik ge-
maakt van grondstoffen.

Het thema duurzaamheid speelt in ons dagelijks 
leven een steeds grotere rol. Dus ook als het om 
werkkleding gaat. Met de collectie ecoRover zijn 
wij erin geslaagd een duurzame en hulpbron-
nenefficiënte collectie in ons assortiment op te 
nemen die vanaf de basis ecologisch en econo-
misch werd geconcipieerd. Hier worden immers 
alle aspecten van moderne werkkleding met el-
kaar verenigd:

Kwaliteit / duurzaamheid
Vanzelfsprekend moet ook de collectie ecoRover 
zoals elke andere collectie onze wastests en contro-
les doorlopen en hiermee haar kwaliteit bewijzen.

Design
Wie voor ecologie kiest, hoeft niet af te zien van 
een aantrekkelijke look. Moderne vormen in com-
binatie met doordachte details zorgen voor een 
perfecte uitstraling.

Draagcomfort
Stretchaandeel op bijzonder zwaar belaste plek-
ken alsook een ergonomische belijning van de 
modellen zorgen voor een hoog draagcomfort.

Toepassingsgebieden/breedte van het assortiment
Dankzij de verborgen verwerking van alle metalen 
onderdelen, een grote variëteit aan zakken en knie-
zakken van CORDURA©, is de collectie universeel 
voor talloze werkgebieden en branches inzetbaar. 
 

Gerecycled polyester
Voor de collectie ecoRover worden polyester en 
katoen gebruikt. Het polyester wordt uit de re-
cycling van PET-flessen gewonnen. Deze worden 
gehakseld, gesmolten en tot nieuwe polyester-
draad verwerkt waaruit vervolgens het weefsel 
wordt geproduceerd. De inzet van oorspronkelijk 
polyester wordt zodoende aanzienlijk verminderd 
en hierdoor wordt een grote bijdrage geleverd aan 
het behoud van natuurlijke grondstoffen.

Voor een jack met tailleband worden bijvoorbeeld 
meer dan 30 PET-flessen verwerkt waardoor het 
materiaal een nieuwe gebruikscyclus ingaat. 

Katoen met fair trade-label
Het gebruikte katoen wordt geproduceerd onder 
fair trade-omstandigheden. De sociale aspecten, 
zoals afzien van kinderarbeid of een gegarandeer-
de minimumprijs voor een basislevensonderhoud 
van de katoenboeren, staan bij de teelt van ka-
toen met name centraal.  Hierbij bestaan geen 
verschillen met de producteigenschappen van 
gangbaar geteeld katoen. 

Deze inspanningen werden onderscheiden met 
het overheidskeurmerk van de Bondsrepubliek 
Duitsland voor duurzaam textiel. Keurmerk "Grü-
ner Knopf". Dit keurmerk wordt alleen toegekend 
aan textiel dat wordt geproduceerd onder nale-
ving van 46 veeleisende sociale en milieustan-
daarden.
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Broek met tailleband dames 
Green Line   

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor met verborgen drukknopen
• Tailleband met verlengd rugpand, lussen met verborgen 

drukknopen voor de wijdte-instelling
• Stretch-inzet achter voor bewegingsvrijheid en ventilatie
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknopen
• 2 zijzakken
• 1 zak op mouw met pennenhouder
• 1 borstbinnenzak met drukknoop
• Manchetten met drukknoop
• Reflecterende bies op voorste en achterste pas en  

op mouwen

Weefsel:  65% polyester (gerecycled) /  
 35% katoen (fair trade)
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 66, 94 - 114

marine/zwart/
korenblauw

572401

groen/zwart/
grijs

572402

rood/zwart/
grijs

572403

zwart/
grijs

572404

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor met verborgen drukknopen
• Tailleband met verlengd rugpand, lussen met verborgen 

drukknopen voor de wijdte-instelling
• Stretch-inzet achter voor bewegingsvrijheid en ventilatie
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknopen
• 2 zijzakken
• 1 zak op mouw met pennenhouder
• 1 borstbinnenzak met drukknoop
• Manchetten met drukknoop
• Reflecterende bies op voorste en achterste pas en  

op mouwen

Weefsel:  65% polyester (gerecycled) /  
 35% katoen (fair trade)
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  34 - 56

marine/zwart/
korenblauw

462405

groen/zwart/
grijs

462406

rood/zwart/
grijs

462407

zwart/
grijs

462408

• Tailleband met verborgen patentknoop, brede riemlussen 
en elastische band aan de achterkant

• Pas achter van stretch
• 2 zijzakken
• 1 blaasbalgzak links op been, klep met verborgen  

drukknopen en gsm-zakje met lus en klittenbandsluiting 
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette zak en 

onderverdeling
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van onder
• Reflecterende elementen op achterkant

marine/zwart/
korenblauw

542401

groen/zwart/
grijs

542402

rood/zwart/
grijs

542403

zwart/
grijs

542404

Weefsel:  65% polyester (gerecycled) /  
 35% katoen (fair trade)
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 66, 94 - 114, 23 - 30

• Tailleband met verborgen patentknoop, brede riemlussen 
en elastische band aan de achterkant

• Pas achter van stretch
• 2 zijzakken
• 1 blaasbalgzak links op been, klep met verborgen  

drukknopen en gsm-zakje met lus en klittenbandsluiting 
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette zak en 

onderverdeling
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van onder
• Reflecterende elementen op achterkant

marine/zwart/
korenblauw

442405

groen/zwart/
grijs

442406

rood/zwart/
grijs

442407

zwart/
grijs

442408

Weefsel:  65% polyester (gerecycled) /  
 35% katoen (fair trade)
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  34 - 56

Jas met tailleband dames     
Green Line   

Broek met tailleband 
Green Line   

Jas met tailleband     
Green Line   

GREEN
LINE

GREEN
LINE

GREEN
LINE

GREEN
LINE

Zakken voor kniekussens
van CORDURA®

Bijpassende knie- 
kussens art.nr. 930001
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• Stretch-inzetstukken aan de zijkant
• Verstelbare elastische bretels met Fixlock-gespen
• Hoog opgetrokken rugpand
• 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknopen, op-

gezette zak met pennenopening en 1 binnenzak op bovenstuk 
met ritssluiting

• 2 zijzakken
• 1 blaasbalgzak links op been, klep met verborgen drukknopen 

en gsm-zakje met lus en klittenbandsluiting 
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette zak en on-

derverdeling
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van onder
• Reflecterende elementen op achterkant

Weefsel:  65% polyester (gerecycled) /  
 35% katoen (fair trade)
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 66, 94 - 114, 23 - 30

marine/zwart/
korenblauw

532401

groen/zwart/
grijs

532402

rood/zwart/
grijs

532403

zwart/
grijs

532404

• Tailleband met verborgen patentknoop, brede riemlussen 
en elastische band aan de achterkant

• Pas achter van stretch
• 2 zijzakken
• 1 blaasbalgzak links op been, klep met verborgen drukkno-

pen en gsm-zakje met lus en klittenbandsluiting 
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette zak en 

onderverdeling
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen

Weefsel:  65% polyester (gerecycled) /  
 35% katoen (fair trade)
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 66

marine/zwart/
korenblauw

542435

groen/zwart/
grijs

542436

rood/zwart/
grijs

542437

zwart/
grijs

542438

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor en verborgen drukknopen
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknopen
• 2 zijzakken
• 1 borstbinnenzak met drukknoopsluiting
• Tailleband met verlengd rugpand, lussen met verborgen 

drukknopen voor de wijdte-instelling
• Reflecterende bies op voorste en achterste pas

marine/zwart/
korenblauw

562405

groen/zwart/
grijs

562406

rood/zwart/
grijs

562407

zwart/
grijs

562408

Weefsel:  65% polyester (gerecycled) /  
 35% katoen (fair trade)
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 66

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor met kinbescherming
• 1 borstzak met ritssluiting
• 2 zijzakken met ritssluiting
• 2 binnenzakken aan de zijkant; links aanvullende zak met  

ritssluiting
• Mouwboorden achter met elastische band
• Reflecterende bies op voorste en achterste pas en  

op mouwen

marine/
zwart

562415

rood/
zwart

562417

zwart/
grijs

562418

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  240 g/m²
Maten:  XS - 3XL

Tuinbroek   
Green Line   

Shorts        
Green Line   

Gilet           
Green Line   

Softshell-jas
Green Line   

GREEN
LINE

GREEN
LINE

GREEN
LINE

GREEN
LINE

Zakken voor kniekussens
van CORDURA®

Bijpassende kniekussens
art.nr. 930001

groen/
zwart

562416
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grijs
572406

zwart/rood
572407

• Variabele opstaande kraag of liggende boord
• Ritssluiting voor met verborgen drukknopenlijst
• Tailleband met verlengd rugpand
• Stretch-inzetstukken achter op de schouders
• CORDURA®-versterking op de ellebogen en borstzakken
• 1 borstzak links met klep en verborgen drukknopen
• 1 blaasbalgzak rechts op borst, klep en pennenzakje met ritsvak
• Reflecterende bies op linker zakklep en rugpas
• 2 dubbele zijzakken
• Dubbel pennenzakje op linker bovenarm
• 1 binnenzak links 
• Verstelbare mouwboordwijdte via drukknopen

zwart
572408

marine/korenblauw
572409

marine
572410

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL

De Concept-collectie – voor alle werkzaamheden
Concept – Pionier® Workwear maakt met de 6 collectie  
een krachtige statement in onze catalogi. De hier getoonde  
collectie Concept, alsook de collecties Concept Hi Vis,  
Concept Multirisk Light, Concept Multirisk Heavy,  
Concept Multirisk Heavy + en Concept Multirisk Hi Vis uit de 
PBM-catalogus (vanaf pagina 38) zijn qua design op elkaar af-
gestemd en garanderen niet alleen de bescherming van uw 
medewerkers, maar dragen ook een afdelingsoverkoepelende 

saamhorigheid uit. De nieuwe collectie Concept van Pionier® 
Workwear combineert een moderne pasvorm met een innova-
tief design en een hoog draagcomfort. De afzonderlijke modellen 
bieden wat de kleuren betreft talloze combinatiemogelijkheden. 
De CORDURA®-versterkingen op de knieën, bij de zoom en op 
de borstzakken maken deze collectie tot een optische highlight 
en een robuuste begeleider tijdens het dagelijks werk.

grijs/zwart/
572405

Variabele kraagoplossingJas met tailleband
High Quality   

Stretch-inzetstukken
voor meer bewe-
gingsvrijheid

1514 Concept
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zwart/grijs
532405

• Ergonomische pasvorm
• Verhoogde tailleband achter 
• Tailleband met verbogen patentknoop en riemlussen 
• Stretch-inzetstuk in het kruis
• 1 zak op been links met CORDURA®-versterking, pennen-

zakje en gsm-zakje
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met tweede opgezette 

zak en CORDURA®-versterking
• 2 achterzakken, rechts met klep, drukknoopsluiting en 

CORDURA®-blaasbalg, links aan binnenkant met klep 
• Kniekussenzakken conform EN ISO 14404 van CORDURA®

• Binnenkant van broekspijpen met CORDURA® bij de zoom

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 74; 23 - 31; 90 - 118

• Stretch-inzetstuk aan de zijkant
• Zak op bovenstuk met klep, verborgen drukknopen en pen-

nenzakje
• Verstelbare stretchbretels met Fixlock-gespen
• 7 riemlussen
• Stretch-inzetstuk in het kruis
• 1 zak op been links met CORDURA®-versterking, pennen-

zakje en gsm-zakje
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met tweede opgezette 

zak en CORDURA®-versterking
• 2 achterzakken, rechts met klep, drukknoopsluiting en 

CORDURA®-blaasbalg, links aan binnenkant met klep 
• Kniekussenzakken conform EN ISO 14404 van CORDURA® 
• Binnenkant van broekspijpen met CORDURA® bij de zoom

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 62

zwart/rood
542412

zwart/grijs
542411

• Verhoogde tailleband achter 
• Tailleband met verbogen patentknoop en riemlussen 
• Stretch-inzetstuk in het kruis
• 1 zak op been links met CORDURA®-versterking, pennen-

zakje- en gsm-zakje
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met tweede opgezette 

zak en CORDURA®-versterking
• 2 achterzakken, rechts met klep, drukknoopsluiting en 

CORDURA®-blaasbalg, links aan binnenkant met klep marine/korenblauw
542413

grijs
542406

zwart/rood
542407

zwart
542408

marine/korenblauw
542409

marine
542410

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 74; 23 - 31; 90 - 118

grijs
532406

zwart/rood
532407

zwart
532408

marine/korenblauw
532409

marine
532410

zwart/grijs
542405

Bermuda     
High Quality   

Tuinbroek     
High Quality   

Broek met tailleband 
High Quality   

Zakken voor kniekussens
van CORDURA®

Bijpassende kniekussens
art.nr. 930001

Reflecterende bies

Zakken voor kniekussens
van CORDURA®

Bijpassende kniekussens
art.nr. 930001
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Elastisch CORDURA®-inzetstuk 
voor meer bewegingsvrijheid

• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting in het midden voor
• 2 borstzakken met volumeplooien, afgeschuinde kleppen en 

verborgen drukknopen
• 2 zijzakken met verborgen ritssluitingen
• 1 napoleonzak links met verborgen ritssluiting
• Mouwzoom met kunststof drukknopen in wijdte verstelbaar 
• Mouwzak links met ritssluiting
• Tailleband met kunststof drukknopen in wijdte verstelbaar

• Dwarselastische CORDURA®-inzetstukken onder de arm en 
op de rug en bij de oksels

• 2 binnenzakken
• PUMA Workwear-logo op de linker borstzak en achter in het 

midden van de kraag

Weefsel:  63% polyester / 34% katoen / 3% elastolefin
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL

Met zekerheid aantrekkelijk 
Puma Workwear – de collectie Puma Workwear staat voor de 
moderne combinatie van fashion en werkkleding. Met deze col-
lectie zult u aan de wens van uw medewerkers naar merkkleding 
voldoen. Het hoogwaardige, dwarselastische weefsel biedt een 

hoog draagcomfort en is tevens bestand tegen de eisen die tij-
dens het dagelijks werk aan de kleding worden gesteld. Innova-
tieve en praktische details maken van deze collectie een echte 
blikvanger.

Jas met tailleband     
High Quality   

donkergrijs/
blauw
570026

1918 Puma Workwear

Pu
m

a 
W

or
kw

ea
r



blauw/ 
donkergrijs

540027 donkergrijs/ 
zwart

zonder holsterzak
540028

met holsterzak
540029

Holsterzak
optioneel

Ergonomisch gevormde 
CORDURA®-kniezakken 

Bijpassende kniekussens
art.nr. 930001

donkergrijs/
blauw
530026

donkergrijs/
blauw
540030

blauw/ 
donkergrijs 

540031

blauw/ 
donkergrijs

530027donkergrijs/ 
blauw
540026

• Tailleband met kunststof knoopsluiting, elastische band aan de 
zijkant en brede riemlussen

• 2 zijzakken met diepe insteek
• 2 achterzakken, rechts met klep en klittenbandsluiting
• 1 zak op bovenbeen links, 2 gedeeld, met gsm-zakje,  

klep en klittenbandsluiting 
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met aanvullend gsm-zakje 
• Reflecterende elementen onder aan de broekspijpen
• PUMA Workwear-logo op de bovenbeen- en duimstokzak en op 

de riemlus aan de achterkant

Weefsel:  63% polyester / 34% katoen / 3% elastolefin
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 64; 24 - 29; 90 - 114

Zoals broek met tailleband
Aanvullend:
• CORDURA® dwarselastisch bij steekzakafwerking,  

bovenbeenzak, duimstokzak, achterzakken en zoomafwerking 
rondom

Weefsel:  63% polyester / 34% katoen / 3% elastolefin
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 64; 24 - 29; 90 - 114

Werkbroek 
met en zonder holsterzakken 
High Quality   

• Dubbele zak op bovenstuk met ritssluiting en pennenzakje, 
afgedekt door klep met klittenbandsluiting

• Opgetrokken rugpand met ingezette jersey-inzetstukken aan  
de zijkant

• Bretels met elastische inzetstukken en steekgespen 
• 2 zijzakken met diepe insteek
• 2 achterzakken, rechts met klep en klittenbandsluiting
• 1 zak op bovenbeen links, 2 gedeeld, met gsm-zakje,  

klep en klittenbandsluiting 
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met aanvullend gsm-zakje 
• Reflecterende elementen onder aan de broekspijpen
• PUMA Workwear-logo op de bovenbeen- en duimstokzak en  

op de riemlus aan de achterkant

Weefsel:  63% polyester / 34% katoen / 3% elastolefin
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 64; 24 - 29; 90 - 114

• Tailleband met kunststof knoopsluiting, elastische band aan  
de zijkant en brede riemlussen

• 2 zijzakken met diepe insteek
• 2 achterzakken, rechts met klep en klittenbandsluiting
• 1 zak op bovenbeen links, 2 gedeeld, met gsm-zakje,  

klep en klittenbandsluiting 
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met aanvullend gsm-zakje 
• PUMA Workwear-logo op de bovenbeen- en duimstokzak en 

op de riemlus aan de achterkant

Weefsel:  63% polyester / 34% katoen / 3% elastolefin
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 64

Broek met tailleband 
High Quality   

Tuinbroek     
High Quality   

Shorts          
High Quality   

• Gevlochten riem van rubber/ 
polyester

• Koppelsluiting met "PUMA 
WORK WEAR"logo

zwart
930000

Riem          
High Quality   

Broek met tailleband voor dames identiek, behalve:
Maten:  34-48

blauw/ 
donkergrijs

440027

donkergrijs/ 
blauw
440026

2120 Puma Workwear
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blauw/
zwart

561720

Optimale bewegings-
vrijheid dankzij arm-
liftsysteem en materi-
aalmix met fleece

zwart

561721

beige/
zwart

561722

donkergrijs/
zwart

561723

donkerblauw/ 
zwart

561724

blauw/
zwart

461720

zwart

461721

beige/
zwart

461722

donkergrijs/
zwart

461723

donkerblauw/
zwart

461724

Afsluitbare 
zijzakken

Zachte 
fleece-
kinbescherming

• Opstaande kraag met fleece, fleece-kinbescherming
• Ritssluiting voor 
• 1 borstzak met verticale ritssluiting
• 2 zijzakken
• Materiaalmix voor romp en mouwen, rugpand volle-

dig van fleece
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• Mouwboorden met windbescherming
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  44/46N - 64/66N; 44/46L - 56/58L

• Opstaande kraag met fleece, fleece-kinbescherming
• Ritssluiting voor
• 2 zijzakken met ritssluiting
• Materiaalmix voor romp en mouwen, rugpand  

volledig van fleece
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• Mouwboorden met windbescherming
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  XS - 2XL

olijf/
zwart

461746

bruin/
zwart

461745

olijf/
zwart

561746

bruin/
zwart

561745

Combineert passie met knowhow
BPlus – voor binnen en buiten: deze lijn van BP is geschikt voor 
wisselende klimatologische toepassingsgebieden – van logistiek 
tot beursbouw, van handwerk tot facility management. BPlus 
bestaat uit een licht, ademend weefsel dat wordt gecombineerd 
met elastische fleece. 

Ondanks een smal silhouet, overtuigt de lijn met een maximale 
bewegingsvrijheid en kan perfect met de Comfort Plus-lijn (van-
af pagina 28) worden gecombineerd. De reflecterende elemen-
ten verbeteren de zichtbaarheid op bouwplaatsen en in indus-
triehallen. 

Concept

Functionele jas     
Good Choice   

Functionele jas dames
Good Choice   

NIEUWTo
ta

le collecti e

NIEUWTo
ta

le collecti e

NIEUWTo
ta

le collecti e
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Elastische band achter 
voor een optimale pas-
vorm vanaf maat 48

Naad in het kruis met in-
zet voor meer stevigheid 
van dit belastingspunt

blauw/
zwart

540720

zwart

540721

beige/
zwart

540722

donkergrijs/
zwart

540723

donker-
blauw/zwart

540724

• Tailleband met knoop, rugpand met elastische band, riemlussen, 
D-ring

• 2 zijzakken, 2 achterzakken met afsluitbare kleppen,  
links hamerlus 

• 1 zak op bovenbeen links met afsluitbaar gsm-zakje, klep en 
verborgen drukknoop

• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts 
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  250 g/m²
Maten:  48S - 56S; 44N - 64N; 46L - 56L 

olijf/
zwart

540746

bruin/
zwart

540745

• Tailleband met knoop, riemlus, D-ring
• 2 zijzakken, 2 achterzakken, links hamerlus 
• 1 zak op bovenbeen links met afsluitbaar gsm-zakje, klep en 

verborgen drukknoop
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  250 g/m²
Maten:  34N - 50N; 38L - 44L 

blauw/
zwart

440720

zwart

440721

beige/
zwart

440722

donkergrijs/
zwart

440723

donker-
blauw/zwart

440724

olijf/
zwart

440746

bruin/
zwart

440745

• Tailleband met knoop, rugpand met elastische band,  
riemlussen, D-ring

• 2 zijzakken, 2 achterzakken
• 1 beweeglijke, dubbele zak op bovenbeen links, 1 x met klep  

en 1 x met ritssluiting en 1 afsluitbaar gsm-zakje
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met aanvullend gsm-zakje  

en 2 pennenzakjes
• Reflecterende elementen
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van boven

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  250 g/m²
Maten:  48S - 56S; 44N - 64N; 46L - 56L 

CORDURA® 

kniezakken, in-
steek van boven

Bijpassende 
kniekussens
art.nr. 896761

blauw/
zwart

542423

zwart

542429

beige/
zwart

542426

donkergrijs/
zwart

542425

donker-
blauw/zwart

542424

olijf/
zwart

542428

bruin/
zwart

542427

• Tailleband met knoop, elastische band aan de zijkant,  
riemlussen, D-ring

• 2 zijzakken, 2 achterzakken
• 1 beweeglijke, dubbele zak op bovenbeen links, 1 x met klep  

en 1 x met ritssluiting en 1 afsluitbaar gsm-zakje
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met aanvullend gsm-zakje  

en 2 pennenzakjes
• Reflecterende elementen
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van boven

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  250 g/m²
Maten:  34N - 50N; 38L - 44L 

blauw/
zwart

442423

zwart

442429

beige/
zwart

442426

donkergrijs/
zwart

442425

donker-
blauw/zwart

442424

olijf/
zwart

442428

bruin/
zwart

442427

Broek met tailleband
Good Choice   

Broek met tailleband dames     
Good Choice   

Broek met tailleband
met kniezak        
Good Choice   

Broek met tailleband dames
met kniezak       
Good Choice   
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zwart

841712

beige/
zwart

841713

blauw/
zwart

841711

donker-
blauw/zwart

841715

appelgroen/
zwart

841716

donkergrijs/
zwart

841714

olijf/
zwart

841728

bruin/
zwart

841727

• Stretch-inzetstukken aan beide kanten bij tailleband
• Hoog opgetrokken rugpand met stretch-inzetstuk
• Dubbele zak op bovenstuk met ritssluiting, klep en  

2 pennenzakjes 
• D-ring 
• 2 zijzakken, 2 achterzakken, rechts met afsluitbare klep 
• 1 dubbele zak op bovenbeen links met klep, verborgen  

drukknoop en met ritssluiting, opgezet gsm-zakje met klep 
afsluitbaar

• Dubbele, beweeglijke duimstokzak rechts met 2 pennenzakjes
• Reflecterende elementen
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van boven

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  250 g/m²
Maten:  48S - 56S; 44N - 64N; 46L - 56L 

blauw/
zwart

532433

zwart

532429

beige/
zwart

532426

donkergrijs/
zwart

532435

donker-
blauw/zwart

532434

olijf/
zwart

532428

bruin/
zwart

532427

• Opstaande kraag met fleece-binnenkant
• Verborgen drukknopenlijst 
• 1 borstzak rechts met verticale ritssluiting
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• Mouwzoom in wijdte verstelbaar
• 2 zijzakken, met 2 afsluitbare insteken aan beide kanten
• 1 achterzak rechts met klep
• 1 zak op bovenbeen links met klep
• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met aanvullend gsm-zakje 
• Reflecterende elementen
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van boven

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  250 g/m²
Maten:  44/42N - 64/66N; 44/46L - 56/58L 

zwart
552429

donkergrijs/
zwart

552424

• Opstaande kraag met fleece-binnenkant
• 2-weg-ritssluiting voor in het midden, bies 

aan de binnenkant en fleece-kinbescherming
• 1 borstzak links met verticale insteek,  

klittenbandsluiting
• 2 zijzakken met ritssluiting
• Stretch-inzetstukken aan de zijkant
• Verlengd rugpand
• Armsgat met windbescherming aan de  

binnenkant
• Reflecterende elementen

• Opstaande kraag met fleece-binnenkant 
• 2-weg-ritssluiting voor in het midden, bies en 

fleece-kinbescherming
• 1 borstzak links met verticale ritssluiting
• 2 zijzakken
• Stretch-inzetstukken aan de zijkant
• Verlengd rugpand
• Armsgat met windbescherming aan de  

binnenkant
• Reflecterende elementen
• Gewatteerd met warme, doorgestikte thermo- 

voering
• Stretch-inzetstukken aan de zijkant voor meer 

bewegingsvrijheid

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  250 g/m²
Maten:  Thermogilet: S - 3XL 
Maten:  Thermogilet dames: XS - 2XL
 Shorts: 44N - 60N

zwart

841702

beige/
zwart

841703

blauw/
zwart

841701

donker-
blauw/zwart

841705

appelgroen/
zwart

841706

donkergrijs/
zwart

841704

olijf/
zwart

842428

bruin/
zwart

842427

• Tailleband met knoop, rugpand met elastische 
band, riemlussen, D-ring

• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met afsluitbare kleppen,  

links hamerlus  
• 1 zak op bovenbeen links met afsluitbaar 

gsm-zakje, klep en verborgen drukknoop
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts

zwart

541792

blauw/
zwart

541791

donker-
blauw/zwart

541795

donkergrijs/
zwart

541794

olijf/
zwart

542431

bruin/
zwart

542430

Tuinbroek
met kniezak       
Good Choice   

Overall       
Good Choice   

Thermogilet
Good Choice   

Thermogilet dames
Good Choice   

Shorts         
Good Choice   

CORDURA® knie- 
zakken, insteek 
van boven

Bijpassende kniekussens
art.nr. 896761

Geldt voor alle
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Mouwboord 
met windvanger

• Variabele opstaande kraag of liggende boord
• Verborgen ritssluiting in het midden voor
• Rekbare bewegingszones aan de achterkant
• 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Binnenzak links met verborgen drukknoop
• 1 zak op linker mouw met klep en klittenbandsluiting
• Mouwboord met windvanger

Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  305 g/m²
Maten:  44/46N - 64/66N; 44/46L - 56/58L

donkerblauw/
donkergrijs

571092

blauw/
donkerblauw

571094

donkergrijs/
donkerblauw

571095

zwart/don-
kergrijs
571730

grijs/
zwart

571731

donkergrijs/
rood

571733

Tastbare functionaliteit
Comfort Plus – deze collectie doet zijn naam eer aan: jassen met 
armliftsysteem, broeken met bewegingsplooien bij de knie, tuin-
broeken met stretch – al deze eigenschappen zorgen in com-
binatie met het hoge katoenaandeel voor een bijzonder draag-
comfort. BP beschrijft deze kleding als "robuuste workwear voor 
professionals" die functionaliteit, kwaliteit en design met elkaar 
verbindt. 

De kniezakken zijn vervaardigd van CORDURA® en dus zeer 
robuust. Comfort Plus kan overigens perfect worden gecombi-
neerd met de collectie BPlus (vanaf pagina 22).

Jas met tailleband
Good Choice   

Verhoogde be-
wegelijkheid door 
armliftsysteem

2928 Comfort Plus
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Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  305 g/m²
Maten:  Broek met tailleband en tuinbroek:  
 44S - 60S; 42N - 64N; 44L - 58L
 Broek met tailleband en tuinbroek  
 met kniezakken: 
 48S - 56S; 44N - 64N; 44L - 56

donkerblauw/
donkergrijs

541092

zwart/
donkergrijs

541740

blauw/
donkerblauw

541094

donkergrijs/
donkerblauw

541095

donkerblauw/
donkergrijs

531092

zwart/
donkergrijs

531740

blauw/
donkerblauw

531094

donkergrijs/
donkerblauw

531095

donkerblauw/
donkergrijs

541725

zwart/
donkergrijs

541730

grijs/
zwart/ 
541731

blauw/
donkerblauw

541727

donkergrijs/
donkerblauw

541728

donkergrijs/
rood 

541732

donkerblauw/
donkergrijs

531725

zwart/
donkergrijs

531730

grijs/
zwart/ 
531731

blauw/
donkerblauw

531727

donkergrijs/
donkerblauw

531728

donkergrijs/
rood 

531732

• Dubbele knoop bij tailleband en rekbare band 
achter, riemlussen, D-ring

• 2 zijzakken, 1 muntzakje rechts
• 2 achterzakken met klep en verborgen  

drukknoopsluiting
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen 

drukknoop, 1 gsm-zakje met klep en  
klittenbandsluiting

• Dubbele duimstokzak rechts

• Dubbele zak op bovenstuk met ritssluiting en klep met 
verborgen drukknopen en 2 pennenzakjes

• Rugpand met hoogelastisch, gebreid inzetstuk
• Met 2 knopen verstelbaar in de taille
• Riemlussen, D-ring
• 2 zijzakken, 2 achterzakken met klep en verborgen 

 drukknoopsluiting, 1 hamerlus rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen  

drukknoop, 1 gsm-zakje met klep en klittenbandsluiting
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts
• Kniekussenzakken van CORDURA®-insteek van boven
• Reflecterende strips

• Dubbele knoop bij tailleband en rekbare band achter,  
riemlussen, D-ring

• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting,  

1 hamerlus rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoop, 

1 gsm-zakje met klep en klittenbandsluiting
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts
• Kniekussenzak van CORDURA® - insteek van boven
• Reflecterende strips

Broek met tailleband         
Good Choice   

Tuinbroek         
Good Choice   

Tuinbroek
met kniezak       
Good Choice   

Broek met tailleband
met kniezak                           
Good Choice   

CORDURA® knie- 
zakken, insteek 
van boven

Bijpassende  
kniekussens 
art.nr. 896761

• Dubbele zak op bovenstuk met ritssluiting en 
klep met verborgen drukknopen en  
2 pennenzakjes

• Rugpand met hoogelastisch, gebreid inzetstuk 
• Met 2 knopen verstelbaar in de taille
• Riemlussen
• 2 zijzakken, 1 muntzakje rechts
• 2 achterzakken met klep en verborgen  

drukknopen
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen 

drukknoop, 1 gsm-zakje met klep en klittenband-
sluiting

• Dubbele duimstokzak rechts

Geldt voor alle

3130 Comfort Plus
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Doorlopende 
ritssluiting met 
kinbescherming

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor met kinbescherming 
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting en 

eenzijdige volumeplooi, links met pennenzakje
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 binnenzak met drukknoopsluiting
• Mouwboord instelbaar
• Bewegingsplooien op het achterpand
•  Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL; SL - XLL

donkerblauw
571550

blauw
571551

grijs
571552

donkergroen
571553

wit
571554

rood
571555

zwart
571765

Vorm volgt functie
Grey Bull 2.0 – met de collectie Grey Bull 2.0 hebben wij het 
"next level workwear" geschapen. De zeer goede kwaliteit met 
een lange houdbaarheid wordt gecombineerd met een door-
dacht design. Het lichte weefsel in een sportieve pasvorm is 
bovendien voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden 

geschikt waarbij zowel functionaliteit alsook representatie 
belangrijk zijn.

De collectie wordt aangevuld door een groot aantal softshell-
jassen, softshell-gilets en winterjassen.

Jas met tailleband
Good Choice   

3332
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Zak op bovenstuk met 
klep en pennenzakje

Zak op bovenbeen 
met klep

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• Hoogelastische gebreide inzetstukken achter in de  

tailleband
• 2 zijzakken, 2 achterzakken, rechts met klep en  

verborgen drukknoopsluiting
• 1 beweeglijke zak op bovenbeen links met klep en  

verborgen drukknoopsluiting
• 1 beweeglijke zak op bovenbeen rechts met  

gsm-zakje en pennenzakje
• Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42; 44 - 68; 90 - 126

• Hoogelastische gebreide inzetstukken aan beide kanten achter 
in de tailleband

• 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting, 
1 pennenzakje

• 2 zijzakken, 2 achterzakken, rechts met klep en verborgen 
drukknoopsluiting

• 1 beweeglijke zak op bovenbeen links met klep en verborgen 
drukknoopsluiting

• 1 beweeglijke zak op bovenbeen rechts met gsm-zakje en 
pennenzakje

• Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL; SL - XLL

donkerblauw blauw grijs donkergroen wit rood zwart

zonder knieversterking 541550 541551 541552 541553 541554 541555 541765

met knieversterking 542450 542451 542452 542453 542454 542455 542465

donkerblauw blauw grijs donkergroen wit rood zwart

zonder knieversterking 531550 531551 531552 531553 531554 531555 531765

met knieversterking 532450 532461 532462 532453 532464 532455 532465

Broek met tailleband
Good Choice   

Knieversterking 
van CORDURA® 

Bijpassende knie-
kussens
art.nr. 891055

Knieversterking 
van CORDURA® 

Bijpassende  
kniekussens
art.nr. 891055

Zak op bovenbeen 
met gsm-zakje 
en pennenzakje

Tuinbroek
Knieversterking
Good Choice   

Broek met tailleband
Knieversterking 
Good Choice   

Tuinbroek         
Good Choice   
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blauw
511551

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• Hoogelastische gebreide inzetstukken achter in de 

tailleband
• 2 zijzakken en 2 achterzakken, rechts met klep en 

verborgen drukknoopsluiting
• 2 beweeglijke zakken op bovenbeen, rechts met 

gsm-zakje en pennenzakje, links met klep en verborgen 
drukknoopsluiting

• Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42; 44 - 68

wit
511554

rood
511555

grijs
511552

donkergroen
511553

zwart
511765

donkergrijs
581552

donkerblauw
541556

blauw
541557

wit
541560

rood
541570

zwart 
541766

grijs
541558

donkergroen
541559

donkerblauw
561550

Licht gewatteer-
de, doorgestikte 
voering

• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor
• 2 borstzakken met klep, verborgen drukknoopsluiting 

en eenzijdige volumeplooi, links met pennenzakje
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 binnenzak met drukknoopsluiting
• Verlengd rugpand
• Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL 

• Overhemdkraag
• Verborgen drukknoopsluiting
• Pas op rugpand
• 1 borstzak links met klep en verborgen  

drukknoopsluiting
• Mouwboord met verborgen drukknoopsluiting  

voor wijdte-instelling

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  175 g/m²
Maten:  XS - 4XL

• Reverskraag
• Verborgen drukknoopsluiting
• 2 borstzakken met klep, verborgen drukknoopsluiting  

en eenzijdige volumeplooi, links met pennenzakje
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 binnenzak met drukknoopsluiting
• Bewegingsplooien op het achterpand
• Rugband
• Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL 

blauw
561551

wit
561554

rood
561555

zwart 
561765

grijs
561552

donkergroen
561553

donkerblauw
511550

Shorts          
Good Choice   

Thermogilet
Good Choice   

Overhemd          
Good Choice   

Stofjas            
Good Choice   
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zwart
572421

donkerblauw
572422

grijs
572424

groen
572425

rood
572437

• Ergonomische pasvorm
• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor
• Raglanmouwen met armliftsysteem voor meer  

bewegingsvrijheid
• 2 zijzakken en 1 napoleonzak met inside-out  

ritssluiting
• 3 binnenzakken – 1 zak met ritssluiting
• Verlengd rugpand
• Reflecterende effecten

Weefsel:  91% polyester / 9% elastaan
Gewicht:  320 g/m²
Maten:  XS - 5XL

Armliftsysteem voor 
meer bewegingsvrijheid

zwart
462421

donkerblauw
462422

grijs
462424

groen
462425

rood
462426

• Rechte pasvorm
• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor
• Raglanmouwen met armliftsysteem voor meer  

bewegingsvrijheid
• 2 zijzakken en 1 napoleonzak met inside-out  

ritssluiting
• 3 royale binnenzakken – 1 zak met ritssluiting
• Verlengd rugpand
• Reflecterende effecten

Weefsel:  91% polyester / 9% elastaan
Gewicht:  320 g/m²
Maten:  XS - 5XL; SL - 2XLL

• Ergonomische pasvorm
• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor
• 2 zijzakken en 1 napoleonzak met inside-out  

ritssluiting
• 3 binnenzakken – 1 zak met ritssluiting

zwart
462431

donkerblauw
462432

grijs
462434

• Rechte pasvorm
• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor
• Raglanmouwen met armliftsysteem voor meer  

bewegingsvrijheid
• 2 zijzakken en 1 napoleonzak met inside-out  

ritssluiting
• 3 royale binnenzakken – 1 zak met ritssluiting

Weefsel:  91% polyester / 9% elastaan
Gewicht:  320 g/m²
Maten:  XS - 4XL

Weefsel:  91% polyester / 9% elastaan
Gewicht:  320 g/m²
Maten:  XS - 4XL

• Rechte pasvorm  
• Opstaande kraag en gevoerd, afritsbaar capuchon
• Lijst met verborgen 2-weg ritssluiting en drukknoopsluiting
• Gebreide boordjes aan de binnenkant van de mouwzoom
• 2 borstzakken, 2 zijzakken, 1 napoleonzak
• Warme binnenvoering met 1 binnenzak - afsluitbaar  

met ritssluiting
• Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  285 g/m²
Maten:  XS - 4XL

zwart
572431

donkerblauw
572432

grijs
572434

zwart
572441

donkerblauw
572442

grijs
572444

Softshell-jas dames
Good Choice   

Softshell-jas
Good Choice   

Softshell-gilet dames
Good Choice   

Softshell-gilet
Good Choice   

Winterjas  
Good Choice   
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Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  XS - 4XL

donkerantraciet/
zwart

571018

Verstelbare mouwwijdte

wit/ 
donkerantraciet

571019

korenblauw/
zwartblauw

571020

zwartblauw/
korenblauw

571024

rood/
zwart

571022

groen/
zwart

571023

Opstaande kraag met ver-
borgen drukknoopsluiting

lichtkaki/
zwart

571021

Bijpassende shirts op pagina's 50 + 51

Anatomisch ge-
vormde mouwen

• Opstaande kraag met verborgen drukknoopsluiting
• Verborgen ritssluiting in het midden voor 
• Tailleband met verlengd rugpand en wijdte-instelling aan de zijkant
• Verstelbare mouwboordjes
• 2 ingezette borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting, 

links met D-ring, rechts met gsm-zakje
• 2 binnenzakken
• 2 zijzakken
• Weefsel met reflecterend effect

Werkt net zo hard als jij
Unique – de tweekleurige kleding in een modern design over-
tuigt door het brede kleurenspectrum met de meest uiteenlo-
pende combinatiemogelijkheden. De uitrusting combineert een 
hoge slijtvastheid met een licht en aangenaam draagcomfort. 

Hierdoor is de kleding zowel geschikt voor de industrie als 
voor handwerk en bouw. Als versterking op de knieën-, hang- 
en duimstokzakken wordt CORDURA® gebruikt waardoor een 
vroegtijdige slijtage wordt voorkomen. Het materiaal is boven-
dien waterafstotend, slijtvast en zeer robuust.

Jas met tailleband
Good Choice   

antraciet/
zwart

572417
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donkerantraciet/
zwart

541016

zwart/
donkerantraciet

541017

korenblauw/
zwartblauw

541018

rood/
zwart

541020

donkerantraciet/
zwart

541061

zwart/
donkerantraciet

541062

wit/
donkerantraciet

541063

zwartblauw/
korenblauw

541065

korenblauw/
zwartblauw

541064

• Kan op een willekeurige plek aan 
de riem worden bevestigd

• 100% CORDURA®-weefsel
• Zeer robuust
• 220 g/m²
• Uniforme maat

donkerantraciet/
zwart

531022

wit/
donkerantraciet

531023

rood/
zwart

531026

groen/
zwart

531027

korenblauw/
zwartblauw

531024

lichtkaki/
zwart

531025

zwartblauw/
korenblauw

531028

antraciet/
zwart

542470

wit/
donkerantraciet

542462

rood/
zwart

542475

groen/
zwart

542456

korenblauw/
zwartblauw

542463

lichtkaki/
zwart

542474

antraciet/zwart
542417

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen, D-ring rechts 
en gereedschapslus met klittenbandsluiting links

• 2 zijzakken en 2 achterzakken
• Duimstokzak met ingenomen pennen- en  

gereedschapszak rechts
• Zak op bovenbeen links met klep en verborgen  

drukknoopsluiting, 1 gsm-zakje
• Hamerlus links met drukknoop
• Weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  42N - 68N; 46L - 62L Identiek met uitzondering van:

• Kniekussenzakken van CORDURA®–insteek van boven
• Bijpassende kniekussens art.nr. 891051
• Weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  46S - 56S; 42N - 68N; 46L - 62L

zwart
891052

• Met 2 knopen verstelbaar in de taille
• Zak op bovenstuk met klep en verborgen  

drukknoopsluiting, D-ring, 1 gsm-zakje
• 2 zijzakken en 2 achterzakken
• 1 duimstokzak met ingenomen pennen- en  

gereedschapszak rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen druk-

knoopsluiting, 1 gsm-zakje
• Hamerlus links met drukknoop
• Kniekussenzakken van CORDURA®–insteek van boven
• Bijpassende kniekussens art.nr. 891051
• Weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  46S - 56S, 42N - 68N, 46L - 62L

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen, D-ring  
rechts en gereedschapslus met klittenbandsluiting links

• 2 zijzakken en 2 achterzakken
• 1 duimstokzak met ingenomen pennen- en  

gereedschapszak rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen  

drukknoopsluiting, 1 gsm-zakje
• Hamerlus links met drukknoop

Weefsel:  50% polyester / 50% katoen
Gewicht:  205 g/m²
Maten:  42 - 68

Broek met tailleband         
Good Choice   

Broek met tailleband
met kniezak                                 
Good Choice   

Tuinbroek
met kniezak       
Good Choice   

zwartblauw/
korenblauw

541019

antraciet/
zwart

542418

lichtkaki/
zwart

541066

rood/zwart
541067

groen/
zwart

541068

zwart

541704

zwartblauw

541702

antraciet/
zwart

532417

donkerantraciet/
zwart

542471

Shorts          
Good Choice      

Riemtas      
Good Choice   

Lichter 
weefsel
205 g/m²
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donkerantraciet/
zwart

571037

wit/
donkerantraciet

571038

groen/
zwart

571041

zwartblauw

661762

rood/
zwart

571040

lichtkaki/
zwart

571042

zwart

661760

Afneembaar capuchon 
Capuchon in wijdte instelbaar 
met elastisch koord
 

EN 343 klasse 3

EN 342 klasse 3

donkerantraciet/
zwart

571027

wit/
donkerantraciet

571028

korenblauw/
zwartblauw

571029

rood/
zwart

571030

zwart

561001

zwartblauw

561002

zwart

661750

antraciet/zwart
572423

groen/zwart
571031

• Opstaande kraag met kinbescherming
• Verborgen ritssluiting
• 2 borstzakken met ritssluiting, links met D-ring, rechts 

met 1 gsm-zakje
• 2 zijzakken met ritssluiting
• 2 binnenzakken
• Zoomwijdte instelbaar
• Mouwen met pennenzakje links, mouwboordwijdte 

instelbaar
• Weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  305 g/m²
Maten:  XS - 4XL

• Opstaande kraag met verborgen drukknoopsluiting
• Verborgen ritssluiting voor
• Tailleband met verlengd rugpand en wijdte-instelling 

aan de zijkant
• 2 ingezette borstzakken met klep en verborgen druk-

knoopsluiting, links met D-ring, rechts met 1 gsm-zakje
• 2 binnenzakken en 2 zijzakken
• Armgat met windvanger

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  XS - 4XL

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  255 g/m²
Maten:  XS - 4XL

antraciet/
zwart

561003

korenblauw/
zwartblauw

571039

• Opstaande kraag met verborgen drukknoopsluiting
• Afneembaar capuchon met drukknopen, in wijdte verstelbaar
• Ritssluiting voor en verborgen drukknoopsluiting
• Tailleband met verlengd rugpand
• Taillewijdte instelbaar
• Mouwboordwijdte instelbaar met drukknopen, gebreide 

boord aan de binnenkant
• 2 borstzakken met verborgen ritssluiting, links met D-ring, 

rechts met 1 gsm-zakje
• 1 napoleonzak met ritssluiting links

• 1 binnenzak rechts met ritssluiting
• 2 zijzakken
• Service-ritssluiting
• Doorgestikte voering aan de binnenkant
• Weefsel met reflecterend effect

Napoleonzak met 
ritssluiting

Softshell-jas
Good Choice   

Gilet            
Good Choice   

Winter-/weerbestendige jas
Good Choice   

lichtkaki/
zwart

571032

zwartblauw

661752

antraciet/
zwart

571033
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korenblauw/
zwartblauw

571771

donkerantraciet/
zwart

571772

Dankzij mouwsplitten 
kunnen de mouwen 
worden omgeslagen

• Opstaande kraag en liggende boord
• Ritssluiting voor
• Tailleband met wijdte-instelling aan de zijkant
• Mouwboord instelbaar
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting, 

links met D-ring
• 2 zijzakken
• 1 binnenzak links

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  S - 4XL

Unique Light – met Unique Light heeft Mascot een lichte collec-
tie voor industriearbeiders binnen alle branches ontwikkeld die 
met name geschikt is voor de inzet bij hogere omgevingstempe-
raturen. Bij deze tweekleurige lijn zijn alle knopen en ritssluitin-
gen volledig afgedekt, zodat hierdoor geen krassen aan opper-
vlakken kunnen ontstaan. 

De weefsoort twill wordt gericht ingezet om de robuustheid van 
het lichte materiaal te vergroten. Dankzij de vlotte modellen kan 
deze lijn perfect met de collectie Unique worden gecombineerd 
(vanaf pagina 40).

Zodat je tijdens extreme werkzaamheden je 
hoofd koel houdt

Jas met tailleband
Good Choice   

Variabele kraag

4746
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korenblauw/
zwartblauw

551771

donkerantraciet/
zwart

551772

donkerblauw
511771

donkerantraciet
511772

korenblauw
511773

Dankzij mouw-
splitten kunnen 
de mouwen 
worden omge-
slagen

korenblauw/
zwartblauw

541821

donkerantraciet/
zwart

541772

donkerantraciet/
zwart

531772

Drievoudige platte zomen 
bij alle sluitnaden van de 
broeken verlengen de 
levensduur

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen druk-

knopen
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met 2 steekzakken
• 2 in hoogte instelbare kniezakken van polyester,  

insteek van onder
• Bijpassende kniekussens art.nr. 891051

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  46 - 58S; 42 - 68N; 46 - 62L

• 1 zak op bovenstuk met pennenzakje en klep met 
verborgen drukknoopsluiting

• Met 2 knopen verstelbaar in de taille
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen druk-

knopen
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met 2 steekzakken
• 2 in hoogte instelbare kniezakken van polyester,  

insteek van onder
• Bijpassende kniekussens art.nr. 891051

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  46 - 58S; 42 - 68N; 46 - 62L

• Opstaande kraag en liggende boord met verborgen drukknoopsluiting
• Verborgen 2-weg-ritssluiting, bies en verborgen drukknopen
• Tailleband met elastische band aan de zijkant en bewegingsplooien 

op het achterpand
• Mouwboord instelbaar
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting, links met D-ring
• 1 binnenzak links en 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen
• 1 zak op bovenbeen links beweeglijk met klep en verborgen  

drukknoopsluiting
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met 2 steekzakken
• 2 in hoogte instelbare kniezakken van polyester,  

insteek van onder
• Bijpassende kniekussens art.nr. 891051

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  S - 4XL

• Reverskraag
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden 

voor
• Bewegingsplooien op het achterpand
• Vaste rugband
• Zijsplitten
• Mouwboord instelbaar
• 2 borstzakken 
• 2 zijzakken
• 1 binnenzak

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  S - 4XL

korenblauw/
zwartblauw

531771

Broek met tailleband
met kniezak                                 
Good Choice   

Tuinbroek
met kniezak       
Good Choice   

Overall 
met kniezak       
Good Choice   

Stofjas         
Good Choice   

4948 Unique Light
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antraciet/
zwart

606955

rood/
zwart

606935

groen/
zwart

606936

wit/
donkerantraciet

606932

zwart/
donkerantraciet

691740

korenblauw/
zwartblauw

606933

donkerantraciet/
zwart

606931

lichtkaki/
zwart

606934

korenblauw/
zwartblauw

541781

donkerantraciet/
zwart

541782

rood/
zwart

606953

groen/
zwart

606954

wit/
donkerantraciet

606950

zwart/
donkerantraciet

691720

korenblauw/
zwartblauw

606951

donkerantraciet/
zwart

606949

lichtkaki/
zwart

606952

rood/
zwart

606941

groen/
zwart

606942

wit/
donkerantraciet

606938

zwart/
donkerantraciet

691730

korenblauw/
zwartblauw

606939

donkerantraciet/
zwart

606937

lichtkaki/
zwart

606940

Moderne, nauwsluitende 
pasvorm

• Polokraag
• 3-gats knopenlijst
• Contrasterende inzetstukken bij mouwen en aan  

zijkant
• Raglanmouwen met weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester
Gewicht:  180 g/m²
Maten:  XS - 4XL

• Ronde hals met gebreide boordjes 
• Zoom en mouwen met gebreide boord
• Contrasterende inzetstukken bij mouwen en  

aan zijkant
• Raglanmouwen met weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester
Gewicht:  310 g/m²
Maten:  XS - 4XL

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• 2 zijzakken en 2 achterzakken met kleppen
• 1 zak op bovenbeen links beweeglijk met klep en  

verborgen drukknopen
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met 2 steekzakken

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 68 (29 cm binnenbeenlengte)

Zachte geborstelde 
binnenkant

T-shirt            
Good Choice   

Poloshirt     
Good Choice   

Sweatshirt 
Good Choice   

Shorts         
Good Choice   

• Ronde hals met gebreide boordjes 
• Contrasterende inzetstukken bij mouwen en aan  

zijkant
• Raglanmouwen met weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester
Gewicht:  195 g/m²
Maten:  XS - 4XL

antraciet/
zwart

606956

antraciet/z
wart

606957

Shirts passen qua kleur 

ook bij Unique Sweatshirt past qua 

kleur ook bij Unique
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le collecti e
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le collecti e
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korenblauw/
zwartblauw

571821

donkerantraciet/
zwart

571822

Voering bestaat uit twee 
verschillende soorten 
stof. Zacht in het boven-
ste gedeelte en glad in 
het onderste gedeelte

rood/
zwart

661740

groen/
zwart

661741

korenblauw/
zwartblauw

661743

donkerantraciet/
zwart

661744

Winddicht en waterafstotend

korenblauw/
zwartblauw

561771

donkerantraciet/
zwart

561772

korenblauw/
zwartblauw

571781

donkerantraciet/
zwart

571782

• Opstaande kraag en liggende boord met verborgen 
drukknoopsluiting

• Tailleband met wijdte-instelling aan de zijkant 
• Armgat met windvanger
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknopenlijst
• Borstzak links met geïntegreerde D-ring
• 2 ruime zijzakken
• 1 binnenzak links 

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  S - 4XL

• Opstaande kraag, kinbescherming van fleece
• Ritssluiting voor
• Verlengd rugpand
• 1 borstzak rechts met verborgen verticale ritssluiting
• 2 zijzakken
• 2 binnenzakken
• Mouwwijdte met klittenband instelbaar

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  280 g/m²
Maten:  S - 4XL

• Opstaande kraag, kinbescherming 
• Ritssluiting voor
• Verlengd rugpand
• 1 borstzak links met verborgen verticale ritssluiting
• 2 zijzakken en 2 binnenzakken
• 1 pennenzakje op mouw links
• Elastische band bij mouwen en zoom
• Contrasterende inzetstukken bij mouwen en aan 

 zijkant
• Weefsel met reflecterend effect

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  XS - 4XL

• Opstaande kraag met verborgen drukknoopsluiting
• Ritssluiting voor en bies met verborgen drukknopen
• 1 napoleonzak links
• Verlengd rugpand en aan de zijkant in wijdte instelbaar
• Mouwboordwijdte instelbaar 
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknopen, 

links met D-ring en pennenzakje
• 2 zijzakken
• Service-ritssluiting

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  190 g/m²
Maten:  S - 4XL

Geen schoudernaad, 
zodat geen water 
kan binnendringen

Gilet            
Good Choice   

Softshell-jas
Good Choice   

Fleecevest
Good Choice   

Winterjas   
Good Choice   

5352 Unique Light
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donkergrijs/
zwart 

570001

blauw/
zwart

570008

donkergroen/
zwart

570010

rood/
zwart

572308

 2 borstzakken met afgeschuinde 
kleppen, verborgen drukknopen 
en pennenzakjes.

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44/46N - 64/66N; 44/46L - 56/58L

• Liggende boord
• Ritssluiting voor
 • 2 borstzakken met kleppen, verborgen drukknopen  

en pennenzakjes
• Binnenzak met drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Mouwboord met verborgen drukknoopsluiting
• Mouwzak links met verborgen ritssluiting
• Reflecterende elementen

Work & Wash Color – voor werkplaats, bouwplaats of produc-
tiehal: de lijn Work & Wash Color van BP is extreem robuust als-
ook vuil- en waterafstotend. Deze kleding kan echter ook zonder 
problemen worden ingezet als er met gevoelige oppervlakken 
wordt gewerkt. 

Alle metalen onderdelen zijn immers afgedekt. De reflecterende 
biezen bij de mouwen en broekspijpen verbeteren de zichtbaar-
heid van de drager, de optimale materiaalmix zorgt zelfs bij in-
tensief lichamelijk werk voor een hoog draagcomfort.

Kan alles aan

Zak op mouw met  
verborgen ritssluiting

Jas met tailleband
Good Choice   

5554
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donkergrijs/
zwart

530002

blauw/
zwart

530014

donkergroen/
zwart

530016

rood/
zwart

532307

Zakken voor kniekussens
met opening onder

In lengte verstelbare 
stretchbretels met 
Fixlock-gespen

donkergrijs/
zwart

540003

blauw/
zwart

540011

donkergroen/
zwart

540013

rood/
zwart

542306

Dubbele duim-
stokzak rechts

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• 2 zijzakken
• Achterzak rechts met klep en verborgen drukknoop
• Dubbele duimstokzak rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen  

drukknoop en 1 gsm-zakje met klittenbandsluiting en 
pennenzakje

• 2 kniekussenzakken met opening onder
• Bijpassende kniekussens art.nr. 896761
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  48S - 56S; 44N - 64N; 44L - 56L

• Dubbele zak op bovenstuk met klep, verborgen  
drukknoop en 2 pennenzakjes

• Rekbare bewegingszones bij de taille
• 2 zijzakken
• 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoop
• Dubbele duimstokzak rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen  

drukknoop en 1 gsm-zakje met klittenbandsluiting  
en pennenzakje

• 2 kniekussenzakken met opening onder
• Bijpassende kniekussens art.nr. 896761
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  48S - 56S; 44N - 64N; 44L - 56L

Tailleband met verbogen 
patentknoop en riemlussen

Broek met tailleband
met kniezak                                
Good Choice   

Tuinbroek
met kniezak       
Good Choice   

Zak op bovenbeen
met gsm-zakje 

Zakken voor kniekussens
met opening onder

5756 Work & Wash Color
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"Krasvrij" door verbor-
gen sluitingen voor in het 
midden en bij de mouwman-
chetten 

• Liggende boord
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting, 

rechts 1 gsm-zakje en 1 steekzak
• 1 borstzak aan de binnenkant links met drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Mouwboord met verborgen drukknoopsluiting
• Reflecterende bies

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44/46N - 64/66N; 44/46L - 56/58L

donkerblauw
577660

blauw
577661

wit
577662

donkergrijs
577664

donkergroen
577665

rood
577666

Work & Wash Uni – het robuuste, lichte mixweefsel zorgt voor 
een aangenaam draagcomfort en een hoge acceptatie bij de ge-
bruikers van Work & Wash uni. Doordachte zakoplossingen zor-
gen ervoor dat de drager altijd alles bij de hand heeft. 

Met deze beproefde collectie levert BP zeer robuuste werkkle-
ding in een moderne uniforme look die ook geschikt is voor zwa-
re toepassingen. Een collectie die het werk veiliger, eenvoudiger 
en comfortabeler maakt.

Less is more

Jas met tailleband
Good Choice   

zwart
577667

NIEUWTo
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le collecti e
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donkerblauw
547630

blauw
547631

donkergrijs
547634

donkergroen
547635

rood
547636

donkerblauw
537620

blauw
537621

wit
537622

donkergrijs
537624

donkergroen
537625

rood
537626

wit
547632

Zak op bovenbeen
met gsm-zakje

• Tailleband met verborgen knoop, elastische band achter, 
riemlussen

• 2 zijzakken
• 1 achterzak rechts met verborgen drukknoop
• 1 duimstokzak rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukkno-

pen en 1 gsm-zakje met klep en verborgen drukknoop
• Reflecterende bies

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44N - 64N; 44L - 56L

• Rekbare bewegingszones in de taille
• 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopslui-

ting, 2 pennenzakjes
• 2 zijzakken
• 1 achterzak rechts met verborgen drukknoop
• 1 duimstokzak rechts
• 1 zak op bovenbeen links met klep, verborgen drukknoop 

en 1 gsm-zakje met klep en verborgen drukknoop
• Reflecterende bies

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44N - 64N; 44L - 56L

Tailleband met elastische 
inzet achter

Broek met tailleband
Good Choice   

Tuinbroek       
Good Choice   

zwart
547667

zwart
537667

Duimstokzak
rechts
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Worker & Worker Color – dit zijn de klassiekers op het gebied 
van werkkleding: de lijnen Worker en Worker Color van Drei 
Punkt bieden dankzij het hoge katoenaandeel van 65 procent 
een aangenaam draagcomfort. De basiscollecties overtuigen 
door de voordelige prijs-kwaliteitverhouding en zijn zowel in ef-
fen kleuren als 2-kleurig verkrijgbaar. 

De pasvorm van beide collecties is identiek en zodoende kunnen 
alle artikelen perfect met elkaar worden gecombineerd. Optio-
neel kan de kleding indien gewenst van kniekussenzakken of van 
reflecterende strepen worden voorzien.

De klassieker voor elke situatie

6362
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Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  40/42 S/N/L - 64/66 S/N/L

donkerblauw
574000

blauw
574001

groen
574002

donkergrijs
574003

rood
574004

Jas met tailleband         
Best Price   

Jas met tailleband         
Best Price   

blauw/
donkerblauw

574042

donkerblauw/
blauw
574041

grijs/
zwart

574040

beige/
bruin

574044

Broek met tailleband         
Best Price   

donkerblauw
544000

blauw
544001

groen
544002

donkergrijs
544003

rood
544004

Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  40 S/N/L - 66 S/N/L

Broek met tailleband
met kniezak                                  
Best Price   

grijs/
zwart

544040

blauw/
donkerblauw

544042

donkerblauw/
blauw
544041

beige/
bruin

544044

CORDURA®-kniezak-
ken met insteek van 
onder

Bijpassende kniekus-
sens art.nr. 893784

Optioneel met 
kniekussenzak-
ken van 
CORDURA® –  
op aanvraag

• Liggende boord
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Bewegingsplooi op rugpand
• 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting, rechts 

met steekzak
• Binnenzak met drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Mouwboord met drukknopen in wijdte verstelbaar
• Mouwzak links met klittenbandsluiting

• Tailleband met knoopsluiting, verstelbare taille,  
riemlussen, D-ring 

• 2 zijzakken, rechts 1 muntzakje
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
• 2 zakken op bovenbeen met klep en drukknoopsluiting; 

rechts met duimstokzak en pennensleuven; links met 
aanvullend gsm-zakje, klep en klittenbandsluiting
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Tuinbroek         
Best Price   

Tuinbroek
met kniezak       
Best Price   

donkerblauw
534000

blauw
534001

groen
534002

donkergrijs
534003

rood
534004

Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  40 S/N/L - 66 S/N/L

blauw/
donkerblauw

534042

donkerblauw/
blauw
534041

grijs/
zwart

534040

beige/
bruin

534044

Gilet         
Best Price   

Stofjas         
Best Price   

blauw/
donkerblauw

564042

grijs/
zwart

564040

• Liggende boord
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Pas en rugdeel van gevoerd, geruit, doorgestikt weefsel
• 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting, rechts 

met steekzak
• 1 borstbinnenzak
• 2 zijzakken met schuine insteek

Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  40/42 N - 64/66 N

blauw/
donkerblauw

514042

donkerblauw/
blauw
514041

grijs/
zwart

514040

beige/
bruin

534044

• Reverskraag
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Golfplooien op het achterpand
• Rugband in contrasterende kleur
• 2 borstzakken met klep en drukknoopsluiting, rechts 

met steekzak
• 2 zijzakken
• Binnenzak met drukknoopsluiting

Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  40/42 S/N/L - 64/66 S/N/L

Optioneel met kniekussen- 
zakken van CORDURA® –  
op aanvraag

CORDURA®-kniezak-
ken met insteek van 
onder

Bijpassende kniekus-
sens art.nr. 893784

• Dubbele zak op bovenstuk met 2 pennenzakjes
• Zak op bovenstuk aan binnenkant met drukknoopsluiting
• Rechts via zijdelings stretch-inzetstuk en knoopsluiting in 

wijdte verstelbaar
• D-ring
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
• 2 zakken op bovenbeen met klep en drukknoopsluiting; 

rechts met duimstokzak en pennensleuven; links met 
aanvullend gsm-zakje, klep en klittenbandsluiting
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Met reflecterende strepen 

Optioneel

• Liggende boord
• Verborgen ritssluiting in het midden voor en  

drukknoopsluiting
• 2 borstzakken, links met klep en verborgen drukknopenlijst, 

rechts 1 gsm-zakje met klep en verborgen drukknopenlijst 
alsook pennenzakje

• Binnenzak met ritssluiting
• 2 zijzakken
• Mouwboord met verborgen drukknoopsluiting
• Mouwzak links met 3 pennenzakjes

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44/46 S/N/L - 64/66 S/N/L

zwart
571560

blauw
571561

grijs
571564

wit
571562

donkergroen
571566

donkergrijs
571565

donkerblauw
571567

Workline Uni – de reductie tot het wezenlijke, dat is het ken-
merk van Workline Uni. De kleding wordt gemaakt door Traco, 
een bedrijf dat als een van de eerste Duitse bedrijven werkkle-
ding specifiek voor de leasing ontwikkelde. 

Deze lijn is zowel geschikt voor zowel de productiebranche en 
voor de verwerkende industrie als voor verschillende handwerk-
beroepen. De artikelen combineren bescherming en comfort 
met een doordachte uitrusting en praktische details.

Als de essentie telt

Jas met tailleband         
Best Price   

op aanvraag verkrijgbaar

6968
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blauw
541561

wit
541562

grijs
541564

donkergrijs
541565

donkergroen
541566

donkerblauw
541567

zwart
541540

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kniezakken 

• op aanvraag verkrijgbaar
• bijpassende kniekussens
 Art.nr. 893784

Optioneel

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  Tuinbroek en stofjas
 44/46 S/N/L - 64/66 S/N/L
 Broek met tailleband
 46 S/N/L - 66 S/N/L
 Gilet
 40/42 N - 68/70 N

blauw
511561

wit
511562

grijs
511564

donkergrijs
511565

donkergroen
511566

donkerblauw
511567

zwart
511560

blauw
531561

wit
531562

grijs
531564

donkergrijs
531565

donkergroen
531566

donkerblauw
531567

zwart
531560

• Liggende boord
• Ritssluiting voor
• 2 borstzakken, links met klep en verborgen drukknopenlijst 

en aanvullende steekzak afsluitbaar, rechts 1 gsm-zakje met 
klep en drukknoopsluiting, pennenzakje

• Binnenzak met ritssluiting en 2 zijzakken

• Reverskraag
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstzakken, links met klep en verborgen drukkno-

penlijst, rechts 1 gsm-zakje met klep en verborgen 
drukknopenlijst, pennenzakje

• 2 zijzakken

• 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoop-
sluiting, 2 pennenzakjes

• Rekbare bewegingszones bij de taille
• 2 zijzakken, D-Ring rechts
• 2 achterzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met aanvullende  

steekzak en 1 hamerlus links

• Tailleband met knoop, riemlus, D-ring
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met aanvullende steekzak
• 1 hamerlus links

blauw
561561

wit
561562

grijs
561564

donkergrijs
561565

donkergroen
561566

donkerblauw
561567

zwart
561560

Broek met tailleband 
Best Price   

Tuinbroek 
Best Price   

Stofjas        
Best Price   

Gilet         
Best Price   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reflecterende strepen 

• op aanvraag verkrijgbaar

Optioneel

Geldt voor alle

7170 Workline Uni
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Jeans – de jeans van Havep zijn niet alleen cool en modern, maar 
overtuigen ook door het zeer goed ademende stretchweefsel. 
De drievoudig doorgestikte naden op de bijzonder zwaar belas-

te plekken vergroten de speciale robuustheid van de broeken. 
Daarnaast maakt de ergonomische pasvorm het werken in elke 
houding comfortabel.

Professionele werkkleding was nog nooit zo cool

• Ergonomisch beensilhouet door coupenaden bij de knie en 
ademend stretchmateriaal in de knieholte

• Tailleband met patentknoop, brede riemlussen, D-ring
• 2 schuine zijzakken
• 2 achterzakken, rechts met afsluitbare klep 
• 1 beweeglijke zak op bovenbeen links met 3 steekzakken 

en afsluitbare klep
• 1 beweeglijke gsm-zak rechts
• Reflecterende bies in knieholte

Weefsel:  66% gerecycled katoen /  
 30% katoen / 3% polyester / 1% lycra
Gewicht:  407 g/m²
Maten:  W 29" - 34" / L 30"
 W 28" - 40" / L 32"
 W 30" - 38" / L 34"

3-voudige stiknaden in kruis en 
op zitvlak

• Ergonomisch beensilhouet door coupenaden bij de knie en 
ademend stretchmateriaal in de knieholte

• Tailleband met patentknoop, brede riemlussen, D-ring
• 2 schuine zijzakken
• 2 achterzakken, rechts met afsluitbare klep 
• 1 hamerlus met drukknoop instelbaar
• 1 beweeglijke zak op bovenbeen links met 3 steekzakken en 

afsluitbare klep
• 1 beweeglijke duimstokzak en aanvullend gsm-zakje rechts
• Reflecterende bies in knieholte

Weefsel:  66% gerecycled katoen /  
 30% katoen / 3% polyester / 1% lycra
Gewicht:  407 g/m²
Maten:  W 34" - 36" / L 30"
 W 30" - 40" / L 32" + L 34"
 W 33" - 38" / L 36"

denimblue
442460

denimblue
542460

denimblue
542461

Damesjeans
Good Choice   

Jeans            
Good Choice   

Jeans  
met kniezakken          
Good Choice   • bijpassende kniekussens

 Art.nr. 893784 + 930001
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zwart
695201

wit
695202

rood
695203

wijnrood
695204

dennengroen
695217

oranje
695212

titanium
695213

antraciet
695215

kiwi
695216

nougat
695218

royalblauw
695207

ultramarijnblauw
695208

inktzwart
695209

zonnegeel
695211

zwart
695101

wit
695102

rood
695103

wijnrood
695104

oranje
695112

titanium
695113

antraciet
695115

kiwi
695116

nougat
695118

royalblauw
695107

ultramarijnblauw
695108

inktzwart
695109

zonnegeel
695111

ijsblauw
695105

malibublauw
695106

kaki
691706

grijs gemêleerd
691707

antraciet 
gemêleerd

695114

chocolade-
bruin

695119

wit
694102

wijnrood
694104

dennengroen
694117

oranje
694112

titanium
694113

antraciet
694115

kiwi
694116

nougat
694118

royalblauw
694107

ultramarijn-
blauw
694108

inktzwart
694109

zonnegeel
694111

ijsblauw
694105

malibublauw
694106

kaki
691716

grijs gemêleerd
691717

antraciet 
gemêleerd

694114

chocolade-
bruin

694119

rood
694103

zwart
694401

wit
694402

dennengroen
694417

oranje
694412

titanium
694413

antraciet
694415

kiwi
694416

nougat
694418

royalblauw
694407

zonnegeel
694411

malibublauw
694406

kaki
691726

grijs gemêleerd
691727

rood
694403

Geldt voor alle

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  200 g/m²
Maten:  XS - 6XL

• Polokraag
• 1 borstzak
• 3-gats knopenlijst met breukveilige knopen "ton sur ton"
• Comfort fit

• Polokraag
• 3-gats knopenlijst met breukveilige knopen "ton sur ton"
• Comfort fit

• Polokraag
• 4-gats knopenlijst met breukveilige knopen "ton sur ton"
• Zijsplitten en getailleerd
• Regular fit

• Polokraag
• 4-gats knopenlijst met breukveilige knopen "ton sur ton"
• Zijsplitten en getailleerd 
• vormstabiele gebreide ribboordjes
• Regular fit

zwart
694101

Poloshirt  
met borstzak          
High Quality   

Poloshirt   
High Quality   

Poloshirt dames   
High Quality   

Poloshirt dames 
Lange mouw                    
High Quality   

dennengroen
695117

ultramarijn-
blauw
694408
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zwart
696101

wit
696102

rood
696103

wijnrood
696104

dennengroen
696117

oranje
696112

titanium
696113

antraciet
696115

kiwi
696116

nougat
696118

royalblauw
696107

ultramarijnblauw
696108

inktzwart
696109

zonnegeel
696111

zwart
695601

wit
695602

oranje
695612

kiwi
695616

royalblauw
695607

inktzwart
695609

grijs 
gemêleerd

695637

zwart
694201

wit
694202

oranje
694212

kiwi
694216

royalblauw
694207

grijs 
gemêleerd

694237

rood
694203

ijsblauw
696105

malibu- 
blauw
696106

kaki
691736

grijs gemê-
leerd

691737

antraciet 
gemêleerd

696114

chocolade-
bruin

696119

inktzwart
694209

Geldt voor alle

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  T-shirt + V-shirt dames  = 160g/m²
 T-shirt lange mouw + damesshirt lange mouw = 
190g/m²
Maten:  XS - 6XL

• Ronde hals met gebreide boordjes
• Getailleerd
• Regular fit

• V-hals met gebreide boordjes
• Getailleerd
• Regular fit

• Ronde hals met gebreide boordjes
• Comfort fit

• Ronde hals met gebreide boordjes
• Regular fit

wit
694002

wijnrood
694004

dennengroen
694017

oranje
694012

titanium
694013

antraciet
694015

kiwi
694016

nougat
694018

royalblauw
694007

ultramarijn-
blauw
694008

inktzwart
694009

zonnegeel
694011

ijsblauw
694005

malibu-
blauw
694006

kaki
691746

grijs 
gemêleerd

691747

antraciet 
gemêleerd

694014

chocolade-
bruin

694019

rood
694003

zwart
694001

T-shirt        
High Quality   

T-shirt 
Lange mouw      
High Quality   

V-shirt dames
High Quality   

Damesshirt
Lange mouw     
High Quality    

rood
695603

wijnrood
695604
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zwart
695401

wit
695402

rood
695403

dennengroen
695417

oranje
695412

titanium
695413

antraciet
695415

kiwi
695416

nougat
695418

royalblauw
695407

ultramarijnblauw
695408

inktzwart
695409

zonnegeel
695411

malibublauw
695406

kaki
695436

grijs gemêleerd
695437

• Polokraag
• 3-gats knopenlijst met breukveilige knopen "ton sur ton"
• Getailleerd 
• vormstabiele gebreide ribboordjes
• Comfort fit

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

zwart
695401

wit
696202

rood
696203

wijnrood
696204

dennengroen
696217

oranje
696212

titanium
696213

antraciet
696215

kiwi
696216

nougat
696218

royalblauw
696207

ultramarijn-
blauw
696208

inktzwart
696209

zonnegeel
696211

ijsblauw
696205

kaki
691756

grijs gemêleerd
691757

antraciet gemêleerd
696214

chocoladebruin
696219

• Polokraag
• Ronde hals
• Hals, mouwen en zoom met gebreide boordjes
• Comfort fit

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  XS - 6XL

Poloshirt
Lange mouw      
High Quality   

Sweatshirt
High Quality   

Geborduurde emblemen

Bedrijfsemblemen
• Bedrijfsspecifieke aanduiding
• Keuze aan vormen en kleuren 

vrijwel onbeperkt
• Verschillende schrijfstijlen mogelijk

Naamemblemen
• Dragerspecifieke aanduiding
• Twee schrijfstijlen mogelijk

Verwijdering achteraf vaak mogelijk!

Transferdruk

• Bedrijfsspecifieke aanduiding
• Keuze aan vormen, kleuren,  

kleurverloop en schrijfwijzen  
vrijwel onbeperkt

• Grote ontwerpflexibiliteit
• Talloze positioneringsmoge- 

lijkheden

Verwijdering achteraf niet mogelijk!

Rechtstreeks inborduren

• Bedrijfsspecifieke aanduiding
• Kwalitatief hoogwaardige,  

exclusieve,  
individuele look en houdbaarheid

• Talloze positioneringsmoge- 
lijkheden

Verwijdering achteraf niet mogelijk!
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zwart
691002

wit
691000

rood
691004

bordeaux
691822

flessengroen
691826

oranje
691821

lichtblauw
691823

azuur
691824

blauw gemêleerd
691825

blauw
691010

donkerblauw
691012

donkergrijs
691014

grijs
691705

geel
691820

grijs gemêleerd
691827

donkerpaars
691828

lime
691829

• Polokraag
• 1 borstzak links, 3-gats knopenlijst
• Gebreide mouwboordjes

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

zwart
691751

wit
691750

rood
691762

lichtblauw
691833

blauw
691763

donkerblauw
691764

donkergrijs
691755

grijs
691028

• Polokraag
• 3-gats knopenlijst
• Gebreide mouwboordjes

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

zwart
691051

wit
691050

rood
691052

blauw
691053

donkerblauw
691054

donkergrijs
691055

grijs
691034

• Ronde hals met gebreide boordjes

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL
 rood, blauw, donkergrijs = S - 6XL

• Ronde hals met gebreide boordjes
• Zoom en mouwen met gebreide boord

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester
Gewicht:  290 g/m²
Maten:  XS - 6XL

zwart
691041

wit
691040

rood
691042

blauw
691043

donkerblauw
691044

donkergrijs
691045

grijs
691039

Poloshirt effen
met borstzak          
Good Choice   

Poloshirt effen
Good Choice   

T-shirt 1-kleurig
Good Choice   

Sweatshirt 1-kleurig    
Good Choice   
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rood/
zwart 

691121

wit/grijs
691120

donkergroen/
zwart

691122

donkerblauw/
blauw
691123

zwart/
grijs

691124

grijs/
zwart/
691125

• Polokraag
• 3-gats knopenlijst
• Raglanmouwen met gebreide mouwboordjes
• Contrasterende inzetstukken op schouder en aan zijkanten

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester 
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

• Ronde hals met gebreide boordjes
• Raglanmouwen
• Contrasterende inzetstukken op schouder en aan zijkant

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

rood/
zwart 

691111

wit/grijs
691110

donkergroen/
zwart

691112

donkerblauw/
blauw
691113

zwart/grijs
691114

grijs/
zwart/
691115

• Ronde hals met gebreide boordjes
• Hals, mouwen en zoom met gebreide boordjes
• Contrasterende inzetstukken op schouder en aan zijkanten
• Zachte, opgeruwde binnenkant

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester
Gewicht:  290 g/m²
Maten:  XS - 6XL

rood/
zwart 

691131

wit/
grijs

691130

donkergroen/
zwart

691132

donkerblauw/
blauw
691133

zwart/
grijs

691134

grijs/
zwart/
691135

Poloshirt 2-kleurig   
Good Choice   

T-shirt 2-kleurig
Good Choice   

Sweatshirt 2-kleurig    
Good Choice   
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zwart 
581783

zwartblauw
581782

donkerantraciet
581784

• Kraag met verborgen button down
• Knopenlijst
• 2 borstzakken met klep en knoopsluiting,  

links met pennenopening
• Opstroopbare mouwen met ophaalband en knoop, mouwsplit
• Manchetten met knoopregulering

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester 
Gewicht:  180 g/m²
Maten:  37/38 - 49/50

• Overhemdkraag
• Verborgen drukknoopsluiting
• Schouderstuk
• Borstzak met klep en verborgen drukknoopsluiting
• Mouwboord met verborgen drukknoopsluiting voor  

wijdte-instelling

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  175 g/m²
Maten:  XS - 4XL

donkergrijs
581552

inktzwart 
661032

zwart
661031

antraciet
661033

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor
• 2 zijzakken met ritssluiting
• Mouwboordjes
• Zoom met trekkoord voor wijdte-instelling

Weefsel:  100% polyester 
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

• Liggende boord
• Ritssluiting voor
• Deelnaden voor en achter
• 2 zijzakken met ritssluiting
• Mouwboordjes

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

dennengroen 
661035

royalblauw
661034

rood
661036

inktzwart 
461032

zwart
461031

antraciet
461033

dennengroen 
461035

royalblauw
461034

rood
461036

Overhemd GREY BULL    
Good Choice   

Overhemd MASCOT 
Good Choice   

Fleecevest LANGLEY 
Good Choice   

Fleecevest DELTA dames 
Good Choice   
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donkergrijs 
661781

zwart
691071

donkerblauw
661782

• Opstaande kraag met fleecevoering aan de binnenkant
• Ritssluiting voor met kinbescherming
• 1 borstzak rechts met ritssluiting
• 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
• Reflecterende bies
• Mouwboorden met windbescherming
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• 2 binnenzakken
• Zoominstelling aan binnenkant
• Verlengd rugpand

Weefsel:  100% polyester 
 Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  XS - 4XL

donkergrijs 
461781

zwart
461780

donkerblauw
461782

• Opstaande kraag met fleecevoering aan de binnenkant
• Ritssluiting voor met kinbescherming
• 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
• Reflecterende bies
• Mouwboorden met windbescherming
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• 2 binnenzakken
• Zoominstelling aan binnenkant
• Verlengd rugpand

Weefsel:  100% polyester 
 Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  XS - 2XL

Softshell-jas
High Quality   

Softshell-jas dames
High Quality   

Ritssluiting voor
met kinbescherming

Armliftsysteem
voor een optimale  
bewegingsvrijheid
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Weefsel:  100% polyester 
 Membraan: 100% polyurethaan
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  XS - 3XL

 Mouwboorden 
met windbescherming

donkergrijs 
661791

zwart
691073

donkerblauw
661792

Afritsbaar en in 
wijdte instelbaar 
capuchon

zwart
691072

• Opstaande kraag met fleecevoering aan de binnenkant
• Ritssluiting voor met kinbescherming
• 1 borstzak rechts met ritssluiting
• 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
• Reflecterende bies
• 2 binnenzakken
• Zoominstelling aan binnenkant
• Verlengd rugpand

Weefsel:  100% polyester 
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  XS - 3XL

• Elastische band achter voor een optimale pasvorm,  
riemlussen

• 2 zijzakken met ritssluiting
• 1 achterzak met afsluitbare klep rechts
• 1 beenzak aan de binnenkant links met ritssluiting
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts
• CORDURA®-versterking bij enkels en knieën 
• Reflecterende strips

Weefsel:  100% polyester 
Gewicht:  310 g/m²
Maten:  46N - 64N

zwart
541750

Softshell-jas winter
High Quality   

Softshell-gilet
High Quality   

Softshell-broek heren
High Quality   

• Opstaande kraag met fleecevoering aan de binnenkant
• Afritsbaar capuchon – in wijdte instelbaar
• Compleet gewatteerd met warme, doorgestikte thermovoering
• Ritssluiting voor met kinbescherming
• 1 borstzak rechts met ritssluiting
• 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
• Reflecterende bies
• Mouwboorden met windbescherming
• Armliftsysteem
• 2 binnenzakken met klep en verborgen drukknoop
• Zoominstelling aan binnenkant
• Verlengd rugpand
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Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  215 g/m²
Maten:  
Uniseks stofjas (611780): XS – 3XL 
Heren stofjas (511791): 44 - 66; 90 - 114
Dames stofjas (411791): 34 - 56
Heren stofjas (511790): 44 - 66; 90 - 114
Dames stofjas (411790): 34 - 56

Voor alle hetzelfde

• Reverskraag
•  Verborgen drukknoopsluiting
• Zijsplitten
• 2 zijzakken
• 1 borstzak

Weefsel:  65% polyester /  
 35% katoen
Gewicht:  215 g/m²
Maten:  42 - 68; 90 - 114; 23 - 32

wit
511780

grijs
510912

groen
511781

blauw
511782

donkerrood
511783

• Reverskraag
• Deelnaden
• Drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Rugband 

Weefsel:  65% polyester /  
 35% katoen
Gewicht:  215 g/m²
Maten:  34 - 56

wit
411387

donkergroen
411383

rood
411397

blauw
411388

• Reverskraag
• Deelnaden
• Drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Rugband 

Weefsel:  65% polyester /  
 35% katoen
Gewicht:  215 g/m²
Maten:  34 - 56

wit
411893

donkergroen
411895

rood
411896

blauw
410723

• Opstaande kraag
• Verborgen drukknoopsluiting
• 2 opgezette zijzakken
• 1 opgezette borstzak
• Rugband

• Opstaande kraag
• Verborgen drukknoopsluiting
• 2 opgezette zijzakken
• 1 opgezette borstzak
• Rugband

• Opstaande kraag
• Verborgen drukknoopsluiting
• 2 opgezette zijzakken
• 1 opgezette borstzak
• Deelnaden
• Rugband 

• Reverskraag
• Verborgen drukknopenlijst
• 2 opgezette zijzakken
• 1 opgezette borstzak

• Reverskraag
• Verborgen drukknopenlijst
• 2 opgezette zijzakken
• 1 opgezette borstzak
• Deelnaden

wit
611780

wit
511791

wit
411791

wit
511790

wit
411790

Stofjas heren 
Best Price   

Stofjas dames
Lange mouw             
Best Price   

Stofjas uniseks
Best Price   

Stofjas dames
Korte mouw            
Best Price   

Stofjas heren
Best Price   

Stofjas dames
Best Price   

Stofjas dames
Best Price   

Stofjas heren
Best Price   
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• Tailleband met verborgen knoop, verstelbare elastische 
band achter en riemlussen

• Gulp met drukknopen
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 zak op bovenbeen links met klep met klep en verbor-

gen drukknoopsluiting
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 66 S/N/L

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met druk-

knoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 1 borstbinnenzak links met drukknoop
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 64/66 S/N/L

blauw
574070

donkergroen
574071

beige
574072

blauw
544070

donkergroen
544071

beige
544072

• Stretch-inzetstukken aan de zijkant
• Gulp met drukknopen
• 1 zak op bovenstuk met klep en drukknoopsluiting
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 zak op bovenbeen rechts met klep en verborgen 

drukknoopsluiting
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 66 S/N/L

blauw
534070

donkergroen
534071

beige
534072

Jas met tailleband RK1              
Best Price   

Broek met tailleband RK1              
Best Price   

Tuinbroek RK1              
Best Price   
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• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met druk-

knoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 2 borstbinnenzakken links met drukknoop
• 2 zakken in de zijnaad met verborgen drukknoopslui-

ting
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 64/66 S/N/L

blauw
514070

donkergroen
514071

beige
514072

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met druk-

knoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 1 borstbinnenzak links met drukknoop
• 2 zakken in de zijnaad met verborgen drukknoopslui-

ting
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  32/34 - 64/66 S/N/L

blauw
414070

donkergroen
414071

beige
414072

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden  
gesloten

• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met  

drukknoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 1 borstbinnenzak links met drukknoop
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 68/70 S/N/L

wit
574073

lichtgrijs
574074

• Tailleband met verborgen knoop, verstelbare elastische 
band achter en riemlussen

• Gulp met drukknopen
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen  

drukknoopsluiting
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 68 S/N/L

wit
544073

lichtgrijs
544074

Lange jas heren RK1              
Best Price   

Lange jas dames RK1              
Best Price   

Jas met tailleband RK1-3         
Best Price   

Broek met tailleband RK1-3         
Best Price   
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wit
514073

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met druk-

knoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 1 borstbinnenzak links met drukknoop
• 2 zakken in de zijnaad met verborgen drukknoopsluiting
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 64/66 S/N/L

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met druk-

knoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 1 borstbinnenzak links met drukknoop
• 2 zakken in de zijnaad met verborgen drukknoopsluiting
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  32/34 - 64/66 S/N/L

wit
414073

lichtgrijs
414074

Lange jas heren RK1-3
Best Price   

Lange jas dames RK1-3
Best Price   

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met druk-

knoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 1 borstbinnenzak links met drukknoop
• 2 zakken in de zijnaad met verborgen drukknoopsluiting
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 64/66 S/N/L

wit
524073

Kazak heren RK1-3
Best Price   

lichtgrijs
514074

• Stretch-inzetstukken aan de zijkant
• Gulp met drukknopen
• 1 zak op bovenstuk met klep en drukknoopsluiting
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 zak op bovenbeen rechts met klep en verborgen druk-

knoopsluiting
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 66 S/N/L

wit
534073

lichtgrijs
534074

Tuinbroek RK1-3
Best Price   
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• Lidokraag, sluiting met 1 drukknoop
• 1 borstbinnenzak links met drukknoopsluiting
• Korte mouw
• Zijsplitten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL S/N/L

wit
624073

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Tailleband kan achter worden ingesteld
• Met 2 drukknopen verstelbaar in de taille
• Borstzak links met klep en drukknoopsluiting
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoopsluiting
• 2 duimstokzakken rechts
• Opstroopbare mouwen, ophaalband met drukknoop
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 64/66 S/N/L

wit
554073

U-kazak RK1-3
Best Price   

Overall RK1-3
Best Price   

• Lidokraag, sluiting met 1 drukknoop
• 1 borstbinnenzak links met drukknoopsluiting
• Lange mouw, mouwboord met drukknopen instelbaar
• Zijsplitten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL S/N/L

wit
624076

U-kazak RK1-3
Best Price   

• Tailleband met verborgen knoop, verstelbare elastische 
band achter en riemlussen

• Gulp met drukknopen
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  34 - 60 S/N/L

wit
444073

Broek met tailleband dames RK1-3
Best Price   

Kazak dames RK1-3
Best Price   

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden gesloten
• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• 2 borstbinnenzakken rechts, onderste zak met druk-

knoop, bovenste zak met ingenaaid pennenzakje
• 1 borstbinnenzak links met drukknoop
• 2 zakken in de zijnaad met verborgen drukknoopsluiting
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  32/34 - 64/66 S/N/L

wit
424073
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wit
574075

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden 
gesloten

• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 68/70 S/N/L

wit
524075

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden 
gesloten

• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 64/66 S/N/L

wit
514075

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden 
gesloten

• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42 - 68/70 S/N/L

wit
424075

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden 
gesloten

• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  32/34 - 64/66 S/N/L

Jas met tailleband RK1-3
zonder zakken                                    
Best Price   

Kazak heren RK1-3
zonder zakken                     
Best Price   

Lange jas heren RK1-3
zonder zakken                              
Best Price   

Kazak dames RK1-3
zonder zakken                       
Best Price   

wit
414075

Lange jas 
dames RK1-3
zonder zakken
Best Price  

• Reverskraag met drukknoop kan hoog worden 
gesloten

• Verborgen drukknoopsluiting in het midden voor
• Mouwboordwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  32/34 - 64/66 S/N/L
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• Stretch-inzetstukken aan de zijkant
• Gulp met drukknopen
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 66 S/N/L

wit
534075

• Tailleband met verborgen knoop, verstelbare 
elastische band achter en riemlussen

• Gulp met drukknopen
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 66 S/N/L

wit
544075

• Tailleband met verborgen knoop, verstelbare 
elastische band achter en riemlussen

• Gulp met drukknopen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  34 - 60 S/N/L

wit
444075

wit
714001

• Capuchon
• Links 1 opgezette borstzak met klep aan de binnenkant
• 2 zakken in de zijnaad met verborgen drukknoopsluiting
• Lijst met verborgen drukknoopsluiting, capuchon met 

zichtbare drukknoop
• Ingezette mouwen
• Wijdte van mouwboord met drukknoopsluiting instelbaar
• Pas aan binnenkant gewatteerd

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  44 - 64

Tuinbroek RK1-3
zonder zakken               
Best Price    

Broek met tailleband RK1-3
zonder zakken                                            
Best Price   

Broek met tailleband dames RK1-3
zonder zakken                                                              
Best Price   

Lange jas heren 
Slager              
Best Price   

 SENSITIVE laag risico hoog risico maximaal risico
 DIN 10524 RISICOKLASSE 1 RISICOKLASSE 2 RISICOKLASSE 3
 International Food Standard (IFS) RK1 RK2 RK3

 wit   
 lichtgrijs   
 kaki 
 koningsblauw 
 donkergroen 
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• Klep
• Achter haarnetje met elastische band
• Netje bovenop buitenkant
• Drukknoopsluiting

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  210 g/m²
Maten:  one size

wit
741001

wit/royalblauw
741003

wit/lichtgrijs
741004

• Polokraag
• Verborgen drukknopenlijst
• Korte mouwen met gebreide boordjes

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

blauw
694025

rood
694028

Poloshirt
HACCP Lange mouw
Best Price   

• Polokraag
• Verborgen drukknopenlijst
• Lange mouwen met gebreide mouwboordjes

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

rood
694035

• Polokraag
• Verborgen drukknopenlijst
• Korte mouwen met gebreide boordjes

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

zwartblauw
694020

grijs
694022

wit
694024

zwartblauw
694030

grijs
694032

wit
694034

• Polokraag
• Verborgen drukknopenlijst
• Lange mouwen met gebreide mouwboordjes

Weefsel:  50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 6XL

Poloshirt
HACCP           
Best Price   

Poloshirt
HACCP           
Best Price   

Poloshirt
HACCP Lange mouw
Best Price   

Pet met klep
met haarnetje        
Best Price   
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De Alsco servicekringloop –  
service met systeem
Alsco biedt meer dan alleen schone was. Wij bieden u een uitge-
breid dienstenpakket voor uw bedrijfskleding en textiel – perfect 
afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Van een competent 
advies tot aan een professionele textielservice met systeem.

De Alsco-servicekringloop omvat het ophalen van de vuile was, 
de hygiënische opwerking en de persoonlijke aflevering bij de 
klant. Bovenaan de prioriteitenlijst staat hierbij de permanente 
kwaliteitscontrole en volledigheid van het textiel. Op verschillen-
de punten binnen het productieproces worden daarom controles 
uitgevoerd waarbij het textiel op beschadigingen, slijtage en was-
kwaliteit wordt gecontroleerd.
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Voor een eenvoudige en veilige opslag van de bedrijfskleding 
en het verzamelen van vuile was biedt Alsco speciale was-
ruilkasten. De Alsco-servicechauffeur neemt het indelen van 
de schone bedrijfskleding over in ruil voor de gebruikte was. 
De sortering geschiedt afgestemd op de drager, d.w.z. dat de 
chauffeur precies weet welk item bij welke medewerker hoort 
en waar het moet worden opgeborgen. Op deze manier wordt 
gewaarborgd dat de medewerkers altijd schone kleding dragen 
en de bedrijfskleding altijd ter beschikking staat. Wij plannen 

graag samen met u een optimale plaatsing van de wasruilkas-
ten. Hierbij bepalen wij de behoefte en de gebouwtechnische 
mogelijkheden en geven u tips over een praktisch gebruik van 
het systeem door uw medewerkers.

Uw voordelen in één oogopslag:
• Vermindering van interne logistieke processen en kosten
• Optimale, efficiënte sortering en verdeling van de was
• Vergissingen en ongecontroleerd verlies zijn door de indivi-

duele leveringen met slotbeveiliging uitgesloten
• Hoge kostentransparantie
• Geen aanschafkosten voor de kasten

Vullen van de vakken van 
medewerkers
De Alsco-chauffeur levert de 
schone was en verdeelt deze 
over de aparte vakken van de 
medewerkers.

Ophalen van schone was
Voor elke medewerker ligt in zijn 
persoonlijke vak de schone was 
op tijd klaar.

Inzameling van vuile was
De gebruikte was wordt in een 
speciale kast verzameld.

Ophalen van vuile was
De verzamelde vuile was wordt 
door de Alsco-chauffeur mee-
genomen en naar de wasserij 
gebracht.

Individuele oplossingen voor een 
professionele organisatie van de was

100% beschikbaarheid
Als nieuwe klant met tot wel 50 dragers biedt Alsco u reeds vier 
weken na de pasbeurt en afsluiting van het contract een levering 
van NOS-artikelen. Onze bestaande klanten ontvangen de NOS- 
 

artikelen voor voorraaduitbreidingen op de tweede reguliere le-
veringstermijn (ca. 14 dagen) van onze servicechauffeurs.

100 % rendabiliteit
Het lease- en servicecontract van Alsco biedt u vanaf het begin 
veelzijdige mogelijkheden:
• Geen investeringskosten of kapitaalbinding –  

u betaalt alleen een maandelijks servicebedrag. 
• Direct aftrekbaar van de belasting.
• Alle kosten kunnen worden gepland.
• Geen aanschaf, opslag of bijbestelling vereist.
 

• Maatwisseling voor medewerkers is geen probleem. 
 Wij zorgen voor de juiste maat.
• Defecte werkkleding: wij voeren, waar dat zinvol is, kleine 

reparaties intern uit, anders vervangen wij de kleding.
• U kunt zich op uw kerncompetenties richten en bespaart 

waardevolle werktijd.

100 % klantgerichtheid
De nabijheid tot de klant is een reden voor de hoge tevreden-
heid van onze klanten: 
dankzij klantenserviceteams op 22 locaties in Duitsland en 
de Benelux kunnen wij uw snel en flexibel op uw wensen en 
verzoeken reageren. In ons online-klantenportaal hebt u bo-
vendien de mogelijkheid om voorraadverhogingen of -ver-
lagingen direct door te geven en de status van de kleding 
te volgen.  De nauwe samenwerking met merkfabrikanten 
waarborgt een zeer uitgebreid assortiment in hoge kwaliteit  

en in een eigentijds design. Op maat gemaakte artikelen wor-
den conform uw wensen, in uw bedrijfskleuren, met logo en 
naamembleem gemaakt en naar behoefte en in ruggespraak met 
uw tijdig afgeleverd. Ingeval van slijtage of verlies wordt de kle-
ding onmiddellijk vervangen. Zo bent u altijd verzekerd van een 
net en verzorgd uiterlijk van uw medewerkers.

60 dagen testen
Op maat gemaakte concepten en diensten voor onze klanten: dat was en is de 

hoogste prioriteit van ALSCO. De serviceverlening vormt immers de kern van al 
onze activiteiten. Wij zijn hier volledig van overtuigd en bieden u daarom een 
testperiode van 60 dagen aan:

Test nu 60 dagen onze leasevoordelen. U ontvangt onze service tot wel 2 maanden 
gratis. In deze 60 dagen kunt u zich van onze dienstverlening overtuigen. Wanneer 

u niet overtuigt bent, hoeft u alleen het textiel over te kopen. Wij stellen graag een 
individuele offerte voor u op. 

Neem telefonisch contact met ons op via +49 (0)221 98605-251
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Een teken van reinheid
Bij de opwerking van de leasingwas gebruikt Alsco high-
tech-wassystemen en beproefde wasmiddelen voor pro-
fessionals. Hierdoor is een individuele dosering afhankelijk 
van het type wasgoed en de vervuilingsgraad mogelijk. De 
wasmiddelen zijn vanzelfsprekend allemaal dermatologisch 
getest. Tijdens de laatste spoelbeurt vindt bovendien een 
zuurbehandeling plaats, waardoor de kleding een huidvrien-
delijke pH-waarde van 6,5 krijgt.

Waskwaliteit
Een bewijs van onze waskwaliteit is ook de witheidsgraad 
van het textiel. Bij deze visuele indruk liggen wij ver boven 
de vereiste normen: een zichtbaar teken voor de efficiënte 
reinheid van de door ons behandelde was. Alle werkproces-
sen worden continu bewaakt – van de opwerking tot de uit-
levering. Ook de chemisch-thermische desinfectie behoort 
tot het integrale hygiënemanagement. Onze interne proces-
sen worden permanent door externe audits gecontroleerd 
en gecertificeerd. Naast TÜV Rheinland en diens jaarlijkse 
certificatie conform ISO 9001:2015, laten wij ons bedrijf ook 
controleren door het wfk-Cleaning Technology Institute e.V. 
dat het wfk-keurmerk voor textielhygiëne verleend. Tijdens 
de audits worden alle afdelingen en processen onder de loep 
genomen – van de bouwkundige omstandigheden tot aan de 
procestechniek.

Ook zij verklaren steeds weer opnieuw dat het door ons op-
gewerkte textiel voldoet aan de hoge microbiologische en 
technische hygiëne-eisen. Deze externe controles vullen wij 
regelmatig door uitgebreide eigen bedrijfscontroles aan.

Desinfectie
Als eigenaar van het wfk-hygiënekeurmerk worden de des-
infectieprestaties van de gebruikte processen en de hygiëni-
sche bewerking van het textiel in onze bedrijven permanent 
door speciaal geschoolde interne medewerkers alsook door 
onafhankelijke externe auditors van erkende hygiëne-insti-
tuten gecontroleerd. De introductie van het RABC-systeem 
in de productiebedrijven van Alsco Berufskleidungsservice 
GmbH past de reeds bestaande instrumenten voor de hygi-
eneborging aan de Europese norm DIN EN 14065 aan die 
in bestaande kwaliteitsbeheersystemen kan worden geïnte-
greerd en in de basis overeenkomst met de HACCP-concep-
ten van de voedingsmiddelenindustrie en deze dus op een 
zinvolle manier aanvult. Ook hygiënische eisen van andere 
branches zoals de farmaceutische industrie of bedrijven die 
in cleanrooms produceren, kunnen door dit hygiënebeheer-
systeem worden vervuld.

Een onderscheiding waar wij trots op zijn:

het keurmerk textielhygiëne bewijst dat het door Alsco behandelde textiel 
zelfs in hygiënisch gevoelige afdelingen kan worden gebruikt en voldoet 

aan de hoge standaarden uit de voedingsmiddelenindustrie.

De RABC-certificatie bewijst de microbiologische kwaliteit van de op-
gewerkte kleding, voldoet aan de norm EN 14065 en ondersteunt het 
strenge HACCP-concept.

Trek de verzorgde indruk door tot in uw sanitaire ruimten en vol-
doe tegelijkertijd een de hoogste hygiënische eisen – met de Als-
co-service voor sanitaire ruimten.

Onze All FreshSM-dispenserlijn biedt u een compleet systeem van 
de nieuwste voorzieningen voor sanitaire ruimten in een modern 

design. De lijn omvat zowel systemen voor het wassen en drogen 
van handen alsook wc-hygiëneoplossingen, geurdispensers en 
hand- en oppervlaktedesinfectie. Het aanbod wordt gecomple-
teerd door onze uitstekende en vakkundige service.

De sanitaire ruimte als statement.

IFS & BRC-conform
HACCP-conform

Gecontroleerde hygiëne
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Als u interesse hebt in meer producten, vraag dan naar ons assortiment. De catalogi met ons 
assortiment kunt u via onze homepage op www.alsco.de bestellen of downloaden. Alle belang-
rijke contactgegevens vindt u op de achterkant.

Hygiëne / service voor sanitaire ruimten

Workwear

Alsco biedt u een grote keuze 
aan functionele, duurzame en 
modieuze werkkleding waar-
mee u niet alleen een profes-
sionele indruk maakt, maar ook 
het welbevinden van uw mede-
werkers vergroot. Dankzij erva-
ren confectioneurs bieden wij u 

werkkleding voor alle branches, 
van industrie tot handwerk.

Ons HACCP-assortiment vindt 
u vanaf pagina 92.

Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)

Met de inzet van professione-
le beschermingsmiddelen be-
schermt u niet alleen uw mede-
werkers tijdens hun dagelijkse 
werk, maar draagt u eveneens 
de hoge kwaliteitsnormen van 
uw bedrijf uit. Dankzij ervaren 
confectioneurs bieden wij u 
persoonlijke beschermingsmid-
delen met een veilige functio-
naliteit, een moderne look en 

een maximaal draagcomfort 
voor de volgende terreinen: 
signaalkleding, bescherming 
voor lassers, multinorm, be-
scherming tegen vlambogen, 
bescherming tegen chemicali-
en, bescherming bij werken met 
machines en weerbescherming.

Ons ESD-assortiment vindt u 
vanaf pagina 114.

Vloeronderhoud

Of het nu om schoonloopmat-
ten of vloerwissystemen gaat: 
Alsco biedt u een uitgebreid as-
sortiment voor het onderhoud 
en de instandhouding van uw 
vloeren. Door de regelmatige 
vervanging profiteert u altijd 
van een maximaal prestatiever-
mogen van onze producten. 

Business

Gastronomie/hotel
Op het gebied van keuken, 
service en hotel bieden wij u 
moderne collecties en textiel 
waarin uw medewerkers van 
de gastronomie en hotellerie 
professioneel gekleed gaan en 
uw gasten zich prettig voelen. 
Of het nu om de trendy sys-

teemgastronomie of een dege-
lijk sterrenhotel gaat: bij Alsco 
vindt u altijd de geschikte uit-
rusting.

Ons housekeeping/wellness- 
assortiment vindt u vanaf  
pagina 62.

Cleanroom-kleding

Vertrouw op onze jarenlange er-
varing bij de keuze van de voor 
uw medewerkers geschikte cle-
anroom-kleding in de ISO-klas-
sen 3-9. Wij bieden u een hoog-
waardig assortiment om de voor 
uw bedrijf economisch passen-
de oplossing te vinden.

Alsco online-shop

In onze Alsco online-shop vindt 
u een enorme keuze aan aan-
vullende producten voor uw be-
drijfskleding. 

Neem zelf een kijkje op 
https://shop.alsco.de

Een verzorgd uiterlijk is in het 
dagelijkse zakelijke leven van 
groot belang. Vertrouw daarom 
op de Alsco-service voor een 
perfecte verschijning. Hierbij 
kunt u dankzij onze veelzijdige 
collecties kiezen uit een breed 
spectrum van klassieke tot mo-
derne modellen.

Trek de professionele en verzorgde indruk door tot in uw sani-
taire ruimten en voldoe tegelijkertijd een de hoogste hygiënische 
eisen – met de Alsco-service voor sanitaire ruimten. Onze All 
FreshSM-dispenserlijn biedt u een compleet systeem van de nieuw-
ste voorzieningen voor sanitaire ruimten in een modern design. De 

lijn omvat zowel systemen voor het wassen en drogen van handen 
alsook wc-hygiëneoplossingen, geurdispensers en hand- en op-
pervlaktedesinfectie. Het aanbod wordt gecompleteerd door onze 
uitstekende service. 
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Opmerking
De informatie in deze brochure is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op het moment van  
drukken. Fouten, drukfouten voorbehouden. Elke vorm van reproductie, ook bij wijze van uittreksel, zonder een 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Alsco Berufskleidungs-Service GmbH is verboden. 
Versie 12/2019. Printed in Germany. © 2019 Alsco Berufskleidungs-Service GmbH.

Hoofdkantoor
Telefoon: +49 (0)221 986050
E-mail: ho@alsco.de

Vestiging Beieren
Telefoon: +49 (0)8131 38160
E-mail: nl.bayern@alsco.de

Vestiging Berlijn
Telefoon: +49 (0)3378 86510
E-mail: nl.berlin@alsco.de

Vestiging Frankfurt
Telefoon: +49 (0)6103 50330
E-mail: nl.frankfurt@alsco.de

Vestiging Hamburg
Telefoon: +49 (0)4102 49250
E-mail: nl.hamburg@alsco.de

Vestiging Herford
Telefoon: +49 (0)5221 34030
E-mail: nl.herford@alsco.de

Vestiging Kaiserslautern
Telefoon: +49 (0)6301 600600
E-mail: nl.kaiserslautern@alsco.de

Vestiging Köln-Nord
Telefoon: +49 (0)214 328320
E-mail: nl.koeln-nord@alsco.de

Vestiging Köln-Süd
Telefoon: +49 (0)2203 10040
E-mail: nl.koeln-sued@alsco.de

Vestiging Merseburg
Telefoon: +49 (0)3461 73070
E-mail: nl.merseburg@alsco.de

Vestiging Ruhr
Telefoon: +49 (0)2323 92030
E-mail: nl.ruhr@alsco.de

Vestiging Stuttgart
Telefoon: +49 (0)7123 94360
E-mail: nl.stuttgart@alsco.de

Alsco The Netherlands
Telefoon: +31 (0)13 580 2178
E-mail: info@alsco.nl

Service-Center Reinraum 
Dresden
Telefoon: +49 (0)351 454550
E-mail: reinraum@alsco.de

Service-Center Reinraum  
Regensburg
Telefoon: +49 (0)351 4545555
E-mail: reinraum@alsco.de

Service-Center Bad Hersfeld
Telefoon: +49 (0)6674 90050
E-mail: sc.badhersfeld@alsco.de

Service-Center Dresden
Telefoon: +49 (0)351 454550
E-mail: sc.dresden@alsco.de

Service-Center Hannover
Telefoon: +49 (0)5221 340380
E-mail: sc.hannover@alsco.de

Service-Center Hannover
Telefoon: +49 (0)9101 902090
E-mail: sc.nuernberg@alsco.de

Service-Center Oldenburg
Telefoon: +49 (0)441 950740
E-mail: sc.oldenburg@alsco.de

Service-Center Flachwäsche  
Locatie Castrop-Rauxel
Locatie Nonnweiler

www.alsco.de

natureOffice.com DE-158-007551 | 

Opmerking
De informatie in deze brochure is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op het moment van  
drukken. Fouten, drukfouten voorbehouden. Elke vorm van reproductie, ook bij wijze van uittreksel, zonder een 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Alsco Berufskleidungs-Service GmbH is verboden. 
Versie 12/2019. Printed in Germany. © 2019 Alsco Berufskleidungs-Service GmbH.


