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Wereldwijd 
sinds 130 jaar

• Oprichting in 1889 in Lincoln Nebraska (USA) 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,
Ook in onze actuele Workwear-catalogus 
blijven wij trouw aan ons principe dat wij de 
best mogelijke uitrusting voor uw medewer-
kers willen aanbieden. Hiervoor werken wij al 
jaren nauw samen met een van de belangrijk-
ste aanbieders op het gebied van innovatie, 
kwaliteit en duurzaamheid, zodat u ervan 
bent verzekerd dat u altijd over de nieuwste 
innovaties beschikt. Dat blijkt actueel vooral 
uit het continu groeiende aantal duurzame 
collecties. Hierbij kunt u volledig op Alsco vertrouwen, want wij vinden in 
de soms ondoorzichtige jungle van certificaten, onderscheidingen en logo's 
precies die die voor u echt van belang zijn.  

Pas na een uitgebreide beoordeling van alle kenmerken van een collectie, 
maar ook van een producent door de experts van het Alsco-textielma-
nagement, wordt een collectie in ons assortiment opgenomen. Op basis 
van deze vakkennis en een uitgebreid assortiment, bieden wij u het best 
mogelijke advies om met de juiste kleding precies aan uw behoeften en 
eisen te kunnen voldoen. Hierna vertrouwen wij ook voor het onderhoud 
en een optimaal hygiënische opwerking van uw kleding op onze vakkennis. 
Natuurlijk in combinatie met de praktische haal- en brengservice tot in de 
kast als onderdeel van onze streng geregelde Alsco-servicekringloop. U 
kunt er zeker van zijn dat uw textiel niet alleen conform alle toepasselijke 
normen wordt onderhouden, maar dat dit ook duurzaam en milieuvrien-
delijk gebeurt conform de laatste stand van de techniek. Hiervoor werken 
wij intensief met de fabrikanten van ons machinepark en met experts voor 
wasmiddelen samen om een optimaal resultaat met een minimale belasting 
voor mens en milieu te realiseren.

Wij bieden u dit graag binnen het kader van onze perfect planbare 
leasing-service aan. Zo ontstaan er voor u geen investeringskosten. Daar-
naast zorgen wij natuurlijk ook voor het management van uw textiel. Hebt 
u een andere maat voor collega's of nieuwe medewerkers nodig? Geen 
probleem. Wij zorgen voor een snelle vervanging of nieuwe uitrusting voor 
uw medewerkers.

Laat u tijdens een persoonlijk gesprek overtuigen. Onze medewerkers ge-
ven u graag advies!

Uw
René Schneider, CEO

PS: Bent u op zoek naar consequent hoogwaardige werkkleding?  
De nieuwe suXXeed van uvex vanaf pagina 8.

Alsco in cijfers, gegevens, feiten
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18-23, 28-33, 34-37, 40-43, 44-50

Het Fairtrade grondstofzegel voor katoen identificeert artikelen
waarvoor een afgesproken hoeveelheid ruwe katoen is ingekocht 
onder Fairtrade voorwaarden. Het kan tijdens de verwerking wor-
den gemengd met niet-gecertificeerd katoen.
Op deze manier kunnen boeren grotere hoeveelheden van hun ka-
toen verkopen onder eerlijke handelsvoorwaarden.
Meer info: info.fairtrade.net/sourcing/

18-23, 44

De Groene Knoop is een overheidszegel voor duurzaam textiel
en stelt bindende eisen aan mens en milieu beschermen. In totaal 
moeten 46 veeleisende sociale en milieunormen worden nageleefd.

Alliantie voor duurzaam textiel - Multi-stakeholder-initiatief om de 
omstandigheden in de wereldwijde textielproductie te verbeteren.

28-33, 34-37, 38, 39, 40-43

86-90

Het amfori Business Environmental Performance Initiative (BEPI) 
werkt sinds 2012 aan het verbeteren van de milieuprestaties van 
productielocaties met een hoog risico. Het doel van de BEPI is om 
een   breed gedragen en duurzame minimumstandaard vast te stel-
len, zodat de milieuprestaties in de productiefaciliteiten in risico-
landen verbeterd kunnen worden.

92-95, 97

8-14, 15-17, 74-79, 86-90, 92-95, 97

Het amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI, 
opgericht in 2003 als Business Social Compliance Initiative) is een 
programma van de bedrijfsgerelateerde vereniging amfori voor ver-
betering van sociale normen in een wereldwijde waardeketen.

De Fair Wear Foundation is een stichting met als doel het verbe-
teren van de arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielin-
dustrie.

Duits Global Compact Network - Initiatief voor duurzaam
en verantwoord ondernemingsbestuur.

18-23, 28-33, 34-37, 38, 39, 40-43, 
54-59, 60-67, 68/69, 70-73, 84/85, 
98/99, 100-103

Collecties met deze certificeringen/ 
zegels vindt u op de volgende pagina‘s:

8-14, 15-17, 24-27, 28-33, 34-37, 
38, 39, 40-43, 44-53, 54-59, 60-67, 
68/69, 70-73, 74-79, 86-90, 92-95, 
97, 98/99, 100-103

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

Collecties met deze certificeringen/ 
zegels vindt u op de volgende pagina‘s:

recPET staat voor het recyclen van PET-flessen. Voor de productie 
van gerecycled polyester worden gebruikte en gesorteerde PET-
flessen versnipperd, omgesmolten en verwerkt tot een nieuwe 
polyesterdraad, waar vervolgens de stof van wordt gemaakt. Onge-
veer 30 PET-flessen worden gerecycled voor een broek met taille-
band en ongeveer 28 voor een broek.

18-23

Klimaatverandering, schaarser wordende grondstoffen, de-
mografische veranderingen alsook sociale en economische 
verschillen vormen grote uitdagingen. Daarom is duurzaam-
heid 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 circu-
lair denken verbindt rendabiliteit met duurzaamheid. Tex-
tielaanbieders maken met hun gespecialiseerde en innova-

tieve service reeds deel uit van de kringloopeconomie. Deze 
heeft in tegenstelling tot de wegwerpeconomie het doel om 
grondstoffen en energie te ontzien, afval te voorkomen en 
materiaalkringlopen te sluiten.
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.

BKL-Sourcing

Verwijdering

Service

Onderhoud

KRINGLOOP
van economische 

& ecologische 
  

EFFICIËNTIE

Deskundige opwerking op het 
gebied van hygiëne en veiligheid
 

Meervoudig gebruik 
van gedragen kleding

We zijn bijzonder trots dat we nu ook collec-
ties met het Groene Knop-zegel kunnen aan-
bieden op veel gebieden van werkkleding. Om-
dat deze perfect passen bij onze claim om alle 
fasen zo duurzaam mogelijk te maken, van het 
ontstaan   van de producten tot het einde van 

hun levensduur. Voor ons is het dus vanzelfsprekend dat alleen 
bij de zorg voor het textiel beproefde, uniforme processen met 

optimale (kleine) hoeveelheden reinigingsmiddelen, zo min 
mogelijk water en een laag energieverbruik worden gebruikt 
om een   optimaal resultaat te bereiken. Met de Groene Knoop 
zorgen we ervoor dat bij de productie van onze artikelen reke-
ning wordt gehouden met alle aspecten van duurzaamheid. Zo 
kunnen we allemaal bijdragen aan het behoud van ons milieu.

Voor ons - voor onze kinderen - voor iedereen!

Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid

Houd er rekening mee dat sommige certificeringen 
alleen geldig zijn in Duitsland bijv. de Groene Knop. 
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High Quality  

76 Overzicht

Good Choice  Best Price  

Reflecterende jas 
Voor een optimale zichtbaarheid 
Pagina 68-69 

Stofjassen   
Pagina 98-99

Workwear Specials

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

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.

Concept
De Concept-collectie –  
voor elke job 
Pagina 24-27 

Green Line  

ecoRover
Duurzaamheid – op een  
nieuwe manier geïnterpreteerd

Pagina 18-23

ORGANIC

G R E E N

GREEN
LINE

suXXeed Premium
De klassieker voor iedereen.

Pagina 8-14 
BPlus
Combineert passie met 
knowhow
Pagina 28-33 

Comfort Plus 
Tastbare functionaliteit 
Pagina 40-43 

Greybull 2.0 
Vorm volgt functie 
Pagina 44-53 

Unique 
Werkt net zo hard als jij 
Pagina 54-59 

Unique Light
Zodat je tijdens extreme werk-
zaamheden je hoofd koel houdt
Pagina 60-67 

Worker & Worker Color 
De klassieker voor elke situatie 
Pagina 74-79 

Industry
Klassiek, licht, maar kan veel aan 
Pagina 70-73 

HACCP – Food & Care 
Pagina 100-103

Shirts Pro Wear  
Pagina 92-95

Fleecevest 
Pagina 97

Good Choice  

Santino Advance   
Pagina 86-90

High Quality  Best Price  

BPlus Green
Pagina 34-37

ORGANIC

G R E E N

GREEN
LINE

BP Essentials
Pagina 38 

Workline Uni
Als de essentie telt 
Pagina 80-83 

Jeans
Professionele werkkleding  
was nog nooit zo cool 
Pagina 84-85 

HACCP – Sensitive   
Pagina 104-116

HACCP – Sensitive   
Pagina 116

suXXeed Basic
Pagina 15-17 

BP Outdoor
Pagina 39 

Bron foto:
stock.adobe.com: Titel boven ®Alexstar; S.19 ®vegefox.com, ®Floydine; pag.45 ®industrieblick; pag.61®industrieblick, pag.101 ®Seventyfour, ®Vladimir Gerasimov; pag.103 ®Studio Romantic, ®akobchuk Olena;  
pag.105 ®skinfaxi, ®auremar; pag.118 ®Chepko Danil

Alle andere afbeeldingen vallen onder de copyright van Alsco en/of de betreffende leverancier
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De klassieker voor iedereen.
suXXeed – handwerk en industrie, regular en slim fit, vrijetijds- 
en werkkleding – dat hoeven geen tegenstellingen te zijn. 

De collectie uvex suXXeed combineert met zijn 360°-fit en het 
sportieve design het beste uit verschillende werelden. Bijzon-
dere materiaalcombinaties en een perfecte pasvorm bieden de 

oplossing voor iedereen die geen concessies wil doen aan zijn 
werkkleding. Zodoende is deze collectie net zo geschikt voor de 
industrie als voor de handwerkbranche.

Alles ontworpen in Duitsland en voor de hoogste kwaliteitsei-
sen. Made by uvex.

Nieuw

De collectie uvex suXXeed zet een nieuwe standaard. Een 
spieronderzoek vormde de basis voor de ontwikkeling. Samen 
met een sporttherapeut werden de bewegingen van de mens ge-
analyseerd en hiervan werden ergonomische eisen afgeleid. Met 
behulp van deze resultaten werd vervolgens de optimale werk-
kleding ontwikkeld – die voor alle toepassingsgebieden geschikt 
is!

De suXXeed-collectie vormt de perfecte symbiose van een spor-
tieve look, een geoptimaliseerde pasvorm, functionaliteit en 
draagcomfort. Een maximale draagacceptatie is gewaarborgd. 
De geoptimaliseerde 3D-pasvorm garandeert een absolute be-
wegingsvrijheid: of het nu om broeken of jassen gaat, ongeacht 
de bewegingen die tijdens uw werk nodig zijn. U zult zich prettig 
voelen en er ook nog goed uitzien!

98
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Jas met tailleband   
High Quality   

diepblauw 
663033

grafiet 
663034

• Opstaande kraag 
• Ritssluiting voor met kinbescherming 
• 1 borstzak links met ritssluiting
• 2 zijzakken met ritssluiting
• 1 binnenzak links met klittenbandsluiting 
• Verlengd rugpand
• Reflecterend element op passtuk voor en mouwen  

Weefsel:  materiaalmix
 1. Bovenstof: 95% polyester / 5% elastaan
 2. Bovenstof: 92% polyester / 8% elastaan 
 3. Bovenstof: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  1. 230 g/m²; 2. 240 g/m²; 3. 245 g/m²
Maten:  S - 6XL 

Jas met tailleband dames    
High Quality   

diepblauw 
663083

grafiet 
663084

• Opstaande kraag 
• Ritssluiting voor met kinbescherming 
• 1 borstzak links met ritssluiting
• 2 zijzakken met ritssluiting
• 1 binnenzak links met klittenbandsluiting 
• Verlengd rugpand
• Reflecterend element op passtuk voor en mouwen  

Weefsel:  materiaalmix
 1. Bovenstof: 95% polyester / 5% elastaan
 2. Bovenstof: 92% polyester / 8% elastaan 
 3. Bovenstof: 65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  1. 230 g/m²; 2. 240 g/m²; 3. 245 g/m²
Maten:  XS - 4XL  

ergonomische  
pasvorm bij  
ellebogen 
 

Stretchinzet

Pasvorm met "high rise"- 
mouwconstructie en aan-
vullende stretch voor nog 
meer bewegingsvrijheid

ergonomische  
pasvorm bij  
ellebogen 

Stretchinzet

Pasvorm met "high rise"- 
mouwconstructie en aan-
vullende stretch voor nog 
meer bewegingsvrijheid

1110
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Softshell-jas
High Quality   

diepblauw 
663043

grafiet 
663044

Broek met tailleband
met kniezakken 
High Quality   

grafiet 
543232

diepblauw
543231

• Tailleband met patentknoop en riemlussen, elastische band 
achter 

• 2 zijzakken, rechts met extra ritszak
• 2 achterzakken, hamerlus links
• 1 zak op bovenbeen met klep en klittenbandsluiting links,  

1 zak op bovenbeen met geïntegreerde duimstok-, gsm- en 
gereedschapszak rechts, elk met CORDURA® versterkt 

• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen 
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  23 - 32, 42 - 66, 90- 110   

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor met kinbescherming
• 1 borstzak links met ritssluiting
• 2 zijzakken met ritssluiting
• 1 binnenzak links met klittenbandsluiting 
• Verlengd rugpand
• Reflecterende elementen  

Weefsel:  95% polyester / 5% elastaan 
Gewicht:  240 g/m²
Maten:  XS - 6XL    

kniezakken aan de 
binnenkant,  
bijpassende  
kniekussens 
art.nr. 896770

Broek met tailleband dames  
High Quality   

diepblauw 
443231

grafiet
443232

• Tailleband met patentknoop en riemlussen, elastische band 
achter   

• 2 zijzakken
• 2 achterzakken, hamerlus links
• 1 zak op bovenbeen met klep en klittenbandsluiting links,  

1 zak op bovenbeen met geïntegreerde duimstok-, gsm-  
en gereedschapszak rechts, elk met CORDURA® versterkt 

• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  19 - 26, 34 - 54   

Ventilatiezones met 
stretchinzet aan  
achterkant van  

bovenbeen

Knieversterking 
van CORDURA®

1312
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Tuinbroek 
met kniezakken

High Quality   

diepblauw
533231

grafiet 
533232

• Zak op bovenstuk met ritssluiting en pennenzakje 
• Stretch-inzetstukken aan de zijkant 
• 2 zijzakken 
• 2 achterzakken, hamerlus links
• 1 zak op bovenbeen met klep en klittenbandsluiting links,  

1 zak op bovenbeen met geïntegreerde duimstok-,  
gsm- en gereedschapszak rechts, elk met CORDURA®  
versterkt  

• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen 
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  23 - 32,42 - 66, 90 - 110   

Jas met tailleband      
Good Choice   

diepblauw
663031

grafiet 
663032

"high rise"-pasvorm 
voor meer bewe-
gingsvrijheid

• Opstaande kraag 
• Ritssluiting voor met bies 
• 1 borstzak links
• 2 zijzakken 
• Elastische band bij mouwzoom 
• Verlengd rugpand

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  S - 6XL   

Knieversterking  
van CORDURA®,
Kniezakken aan  
de binnenkant, 
bijpassende kniekussens
Art.nr. 896770

Ventilatiezones met 
stretchinzet aan  
achterkant van 
 bovenbeen

Gilet 
High Quality   

diepblauw 
663041

grafiet 
663042

• Opstaande kraag 
• Verborgen ritssluiting voor met kinbescherming en  

klittenband
• 1 borstzak links met ritssluiting
• 1 binnenzak rechts met klittenbandsluiting 
• 2 zijzakken met verborgen ritssluiting 
• Verlengd rugpand

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 6XL   

1514
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Jas met tailleband dames 
Good Choice   

diepblauw
663081

grafiet 
663082

Broek met tailleband
Good Choice   

Tuinbroek 
Good Choice   

diepblauw
533221

grafiet 
533222

diepblauw grafiet

Broek met tailleband 543221 543222

Broek met tailleband dames 443221 443222

• Tailleband met patentknoop en riemlussen, elastische band 
achter

• Wigvormige inzet bij kruis voor meer bewegingsvrijheid 
• 2 zijzakken, 2 achterzakken
• 1 duimstokzak rechts, 1 zak op bovenbeen met drukknoop-

sluiting links 
Broek met tailleband dames: zonder achterzakken

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen 
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  23 - 32, 42 - 66, 90 - 110; Dames: 19 - 26, 36 - 54

• Zak op bovenstuk met verborgen drukknopen en pennen-
zakje

• Elastische tailleband met patentknopen aan de zijkanten 
• Wigvormige inzet bij kruis voor meer bewegingsvrijheid
• 2 zijzakken, 2 achterzakken 
• 1 duimstokzak rechts, 1 zak op bovenbeen met drukknoop-

sluiting en klep links 

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen 
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  23 - 32, 42 - 66, 90 - 110

• Opstaande kraag 
• Ritssluiting voor met bies 
• 1 borstzak links
• 2 zijzakken 
• Elastische band bij mouwzoom 
• Verlengd rugpand

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

Wigvormige inzet bij 
kruis en elastische 
tailleband voor  
bewegingsvrijheid

"high rise"-pasvorm 
voor meer bewe-
gingsvrijheid

1716
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Duurzaamheid op een nieuwe manier geïnterpreteerd
ecoRover – de collectie "ecoRover" slaat een brug  
tussen duurzaamheid, comfort en een elegante uitstraling. In 
deze collectie staat duurzaamheid centraal en de items overtui-
gen daarnaast door een moderne look, een comfortabele pas-
vorm en uitgekiende detailoplossingen. Het voor deze collectie 
gebruikte weefsel is met 65% gerecycled polyester afkomstig 

van PET-flessen en 35% fair trade-katoen toekomstgericht en 
hiervoor wordt efficiënt gebruik gemaakt van grondstoffen.

Perfect hierbij passend vindt u in onze PBM-catalogus vanaf pa-
gina 66 de collecties ecoRover Safety en ecoRover Safety  Plus 
met Multinorm-bescherming.

Het thema duurzaamheid speelt in ons dagelijks 
leven een steeds grotere rol. Dus ook als het om 
werkkleding gaat. Met de collectie ecoRover van 
teamdress® zijn wij erin geslaagd een duurzame 
en hulpbronnenefficiënte collectie in ons assorti-
ment op te nemen die vanaf de basis ecologisch 
en economisch werd geconcipieerd. Hier worden 
immers alle aspecten van moderne werkkleding 
met elkaar 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 meta-
len onderdelen, een grote variëteit aan zakken en  
kniezakken van CORDURA©, is de collectie uni-
verseel 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 katoen 
met name centraal.  Hierbij bestaan geen verschil-
len 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.

Omdat boeren via het fair trade-label voor katoen meer katoen kunnen verkopen, 
profiteren zij zowel van eerlijkere handelsvoorwaarden alsook van nieuwe manie-
ren voor een sociale verandering en meer milieubescherming. Lees 
meer op: www.info.fairtrade.net/sourcing
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marine/zwart/
blauw
572401

groen/zwart/
grijs

572402

rood/zwart/
grijs

572403

zwart/
grijs

572404

marine/zwart/
blauw
462405

groen/zwart/
grijs

462406

rood/zwart/
grijs

462407

zwart/
grijs

462408

marine/zwart/
blauw
542401

groen/zwart/
grijs

542402

rood/zwart/
grijs

542403

zwart/
grijs

542404

marine/zwart/
blauw
442405

groen/zwart/
grijs

442406

rood/zwart/
grijs

442407

zwart/
grijs

442408

GREEN
LINE

Jas met tailleband
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 (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 66, 94 - 114

GREEN
LINE

Jas 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 (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  34 - 56

GREEN
LINE

Broek met tailleband
met kniezakken

Green Line   

GREEN
LINE

Broek met tailleband dames 
met kniezakken

Green Line   

• 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  
en kleine gereedschapstas

• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette  
zak en onderverdeling

• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
• Reflecterende elementen op achterkant

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

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 drukkno-

pen en gsm-zakje met lus en klittenbandsluiting  
en kleine gereedschapstas

• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette  
zak en onderverdeling

• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
• Reflecterende elementen op achterkant

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  34 - 56

Kniezakken  
van CORDURA®  

met klittenbandsluiting, 
insteek van onder, 

bijpassende kniekussens
art.nr. 930001

www.g-k.eu/teamdress www.g-k.eu/teamdress www.g-k.eu/teamdress www.g-k.eu/teamdress
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zwart/
rood

562417

marine/zwart/
blauw
532401

groen/zwart/ 
grijs

532402

rood/zwart/
grijs

532403

zwart/
grijs

532404 marine/zwart/
blauw
542435

groen/zwart/ 
grijs

542436

rood/zwart/
grijs

542437

zwart/
grijs

542438

marine/zwart/
blauw
562405

groen/zwart/ 
grijs

562406

rood/zwart/
grijs

562407

zwart/
grijs

562408

marine/
zwart

562415

zwart/
grijs

562418

Kniezakken  
van CORDURA®  

met klittenbandsluiting, 
insteek van onder, 
bijpassende kniekussens
art.nr. 930001

groen/
zwart

562416

GREEN
LINE

Tuinbroek
met kniezakken

Green Line   
GREEN

LINE
Shorts
Green Line   

• Stretch-inzetstukken aan de zijkant
• Verstelbare elastische bretels met Fixlock-gespen
• Hoog opgetrokken rugpand
• 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknopen,  

opgezette 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 en kleine gereed-
schapstas

• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette zak en on-
derverdeling

• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen
• Reflecterende elementen op achterkant

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

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 en kleine gereedschapstas

• 1 beweeglijke duimstokzak rechts met opgezette zak en 
onderverdeling

• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  44 - 66

GREEN
LINE

Gilet
Green Line   

GREEN
LINE

Softshell-jas        
Green Line   

• 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 druk-

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

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

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
• Winddicht en ademend
• Mouwboorden achter met elastische band
• Reflecterende bies op voorste en achterste pas en op mouwen

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

www.g-k.eu/teamdresswww.g-k.eu/teamdress www.g-k.eu/teamdress
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De Concept-collectie – voor alle werkzaamheden
Concept – Pionier® Workwear maakt met de 4 collectie 
een krachtige statement in onze catalogi. De hier getoonde  
collectie Concept, alsook de collecties Concept Multi- 
risk Light, Concept Multirisk Heavy en Concept Multirisk  
Heavy + uit de PBM-catalogus (vanaf pagina 72) zijn qua design 
op elkaar afgestemd en garanderen niet alleen de bescherming 
van uw medewerkers, maar dragen ook een afdelingsoverkoepe-
lende saamhorigheid uit. 

De collectie Concept van Pionier® Workwear combineert een 
moderne pasvorm met een innovatief design en een hoog  
draagcomfort. De afzonderlijke modellen bieden wat de kleuren 
betreft talloze combinatiemogelijkheden. De CORDURA®-ver-
sterkingen 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.

marine/korenblauw
572409

marine
572410

grijs
572406

zwart
572408

zwart/rood
572407

zwart/grijs
572405

Variabele opstaande  
kraag of liggende boord 

Stretchinzetstukken 
voor meer bewegings-
vrijheid

Jas met tailleband 
High Quality   

• Ritssluiting voor met verborgen drukknopenlijst
• Tailleband met verlengd rugpand
• 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

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

High Quality   

zwart/grijs
532405

zwart/rood
542412

zwart/grijs
542411

marine/korenblauw
542413

grijs
542406

zwart/rood
542407

marine/korenblauw
542409

marine
542410

zwart
542408

marine/korenblauw
532409

marine
532410

grijs
532406

zwart
532408

zwart/rood
532407

zwart/grijs
542405

Kniezakken conform  
EN ISO 14404 van 
CORDURA®, insteek 
van onder, bijpassende 
kniekussens
art.nr. 930001

Reflecterende bies
Kniezakken conform  
EN ISO 14404 van 
CORDURA®, insteek van  
onder, bijpassende kniekussens
art.nr. 930001

Broek met tailleband
met kniezakken 
High Quality   

• 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 en CORDURA®-blaasbalg, 
links aan binnenkant met klep, elk met een verborgen  
drukknoopsluiting

• Binnenkant van broekspijpen met CORDURA® bij de zoom

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

Bermuda 
High Quality   

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

pennenzakje
• 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 en CORDURA®-blaasbalg, 

links aan binnenkant met klep, elk met verborgen druk-
knoopsluiting

• Binnenkant van broekspijpen met CORDURA® bij de zoom
• Reflecterende bies aan broekspijp

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

• 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 en CORDURA®-blaasbalg, 

links aan binnenkant met klep, elk met verborgen druk-
knoopsluiting

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

461722

walnoot/
zwart

561722

Optimale bewe-
gingsvrijheid dankzij 
armliftsysteem en 
materiaalmix  
met fleece

koningsblauw/
zwart 

561720

hersluitbare  
zijzakken

Zachte fleece-
kinbescherming

konings-
blauw/zwart

461720

olijf/
zwart

461746

bruin/ 
zwart

461745

Combineert passie met knowhow
BPlus – voor binnen en buiten: Het BPlus-concept van BP is 
geschikt voor wisselende klimatologische toepassingsgebieden 
– van logistiek tot beursbouw, van handwerk tot facility manage-
ment. 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 (vanaf pagina 40) worden ge-
combineerd. Gecompleteerd wordt de uitgebreide collectie door 
de BPlus Green-modellen (vanaf pagina 34) waarbij tijdens de 
productie extra op duurzaamheid werd gelet, want hier worden 
voor het polyester gerecyclede PET-flessen gebruikt.

olijf/
zwart

561746

bruin/ 
zwart

561745

Functionele jas 
Good Choice   

• Opstaande kraag met fleece-binnenkant
• Ritssluiting voor met kinbescherming van fleece
• 1 borstzak met verticale ritssluiting rechts
• 2 ruime zijzakken
• Weefselversterkte delen bij romp en mouwen, rug-

pand volledig van fleece
• Mouwboorden met windbescherming
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
                    *40/42N - 64/66N, 44/46L - 64/66L

Functionele jas dames 
Good Choice   

• Opstaande kraag met fleece-binnenkant
• Ritssluiting voor met kinbescherming van fleece en 

bies aan binnenkant
• 2 ruime zijzakken met ritssluiting
• Weefselversterkte delen bij romp en mouwen, rug-

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

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

antraciet/
zwart

461723

diepblauw/
zwart * 
561724

diepblauw/
zwart

461724

zwart

461721

antraciet/
zwart* 
561723

zwart * 

561721

Omdat boeren via het fair trade-label voor katoen meer katoen kunnen 
verkopen, profiteren zij zowel van eerlijkere handelsvoorwaarden 
alsook van nieuwe manieren voor een sociale verandering en meer 
milieubescherming. Lees 
meer op: www.info.fairtrade.net/sourcing
Bierbaum-Proenen GmbH & Co.KG
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Naad in het kruis met in-
zet voor meer stevigheid 
van dit belastingspunt

Kniezakken  
van CORDURA®, 

insteek van boven,  
vuiluitlaatopening onder,  
bijpassende kniekussens

art.nr. 896761

Broek met tailleband 
Good Choice   

• Tailleband met knoop, verhoogde tailleband achter met 
elastische band, riemlussen, D-ring 

• 2 zijzakken 
• 2 achterzakken, rechts met klep en verborgen drukknoop-

sluiting
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoop-

sluiting en geïntegreerde gsm-zak met klittenbandsluiting
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts 
• Reflecterende elementen op broekspijp

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  250 g/m²
Maten:  48S - 56S, 44N - 64N, 46L - 56L 
                *44S - 60S, 42N - 64N, 44L - 58L

Broek met tailleband dames 
Good Choice   

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

• 2 zijzakken 
• 2 achterzakken
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoop-

sluiting en geïntegreerde gsm-zak met klittenbandsluiting
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts 
• Reflecterende elementen op broekspijp

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  250 g/m²
Maten:  34N - 50N, 38L - 44L 
                *34N - 54N, 38L - 44L 

Broek met tailleband
met kniezakken  

Good Choice   

Broek met tailleband dames 
met kniezakken   

Good Choice   

• Tailleband met knoop, verhoogde tailleband achter met 
elastische band, riemlussen, D-ring

• 2 zijzakken
• 2 achterzakken, rechts met klep en klittenband-/ druk-

knoopsluiting
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit 

belastingspunt
• Dubbele, beweeglijke duimstokzak rechts met 2 pennenzakjes
• Reflecterende elementen op broekspijp

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  250 g/m²
Maten:  48S - 56S, 44N - 64N, 46L - 56L
                *44S - 60S, 42N - 64N, 44L - 58L  

• Tailleband met knoop, verhoogde tailleband achter met 
elastische band, riemlussen, D-ring

• 2 zijzakken 
• 2 achterzakken
• Dubbele, beweeglijke duimstokzak rechts met  

2 pennenzakjes
• Reflecterende elementen op broekspijp

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  250 g/m²
Maten:  34N - 50N; 38L - 44L 
                *34N - 54N, 38L - 44L

walnoot/
zwart

koningsblauw/
zwart

olijf/
zwart

bruin/ 
zwart

diepblauw/
zwart *

antraciet/
zwart* *

zwart *

Broek met tailleband 540722 540720 540746 540745 540724 540723 540721

Broek met tailleband 
dames 440722 440720 440746 440745 440724 440723 440721

 

walnoot/
zwart

koningsblauw/
zwart

olijf/
zwart

bruin/ 
zwart

diepblauw/
zwart *

antraciet/
zwart* *

zwart * 

Broek met tailleband  
met KZ 542426 542423 542428 542427 542424 542425 542429

Broek met tailleband 
dames met KZ 442426 442423 442428 442427 442424 442425 442429

 

1 beweeglijke dubbele boven-
been-zak links, geïntegreerde 
ritszak met klep, klittenband-/

drukknoopsluiting en gsm-zak aan 
de buitenkant met klep en verbor-

gen drukknoop

elastische band aan 
zijkant voor optimale 
pasvorm
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bruin/ 
zwart

842427

olijf/
zwart

842428

Tuinbroek
met kniezakken  

Good Choice   

konings-
blauw/zwart

841711

zwart *

841712

antraciet/
zwart* * 
841714

diepblauw/
zwart * 
841715

olijf/
zwart

841728

bruin/ 
zwart

841727

koningsblauw/
zwart

532433

walnoot/
zwart

532426

antraciet/
zwart* * 
532435

diepblauw/
zwart *
532434

olijf/
zwart

532428

bruin/ 
zwart

532427

zwart
552429

antraciet/
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, klitten-

bandsluiting
• 2 zijzakken met ritssluiting
• stretchinzetstukken aan de zijkant voor meer 

bewegingsvrijheid
• Verlengd rugpand
• Armsgat met windbescherming aan de binnenkant
• Reflecterende elementen
• Gewatteerd met warme, doorgestikte thermo-

voering

• Opstaande kraag met fleece-binnenkant 
• 2-weg ritssluiting voor met  

kinbescherming van fleece
• 1 borstzak links met verticale ritssluiting
• 2 ruime zijzakken
• Stretch-inzetstukken aan de zijkant voor meer 

bewegingsvrijheid
• Verlengd rugpand
• Armsgat met windbescherming aan de binnenkant
• Reflecterende elementen
• Gewatteerd met warme, doorgestikte thermo- 

voering

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  250 g/m²
Maten:  Thermogilet: S - 3XL, *XS - 3XL
Maten:  Thermogilet dames: XS - 2XL
 Shorts: 44N - 60N, *42N - 64N

konings-
blauw/zwart

841701

zwart

841702

walnoot/
zwart

841703

antraciet/
zwart

841704

diepblauw/
zwart

841705

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

• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen met drukknoop,  

links hamerlus  
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid 

van dit belastingspunt
• Zak op bovenbeen links met klep met verborgen 

drukknoop, gsm-zak aan de binnenkant met 
klittenbandsluiting

• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts

Kniezakken  
van CORDURA®, 

insteek van boven, 
vuiluitlaatopening onder, 
bijpassende kniekussens

art.nr. 896761

Geldt voor alle

Overall
Good Choice   

• Stretchbretels met kunststof steekgespen   
• Hoog opgetrokken rugpand met stretch-inzetstuk
• Stretch-inzetstukken aan beide kanten bij tailleband, D-ring
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken, rechts met klep en klittenband-/ drukknoop-

sluiting
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit belas-

tingspunt
• 1 beweeglijke dubbele bovenbeenzak links met geïntegreerde 

ritszak met klep met klittenband-/drukknoopsluiting en gsm-
zak aan de buitenkant met klep en verborgen drukknoop

• Dubbele, beweeglijke duimstokzak rechts met 2 pennenzakjes
• Reflecterende elementen op broekspijp

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  250 g/m²
Maten:  48S - 56S, 44N - 64N, 46L - 56L 
                *44S - 60S, 42N - 64N, 44L - 58L 

• Opstaande kraag met fleece-binnenkant
• Verborgen drukknopenlijst 
• 2 verticale bewegingsplooien op het achterpand
• 1 borstzak rechts met verticale ritssluiting
• Armliftsysteem voor meer bewegingsvrijheid
• Mouwzoom in wijdte verstelbaar met drukknoop
• 2 zijzakken 
• 2 met een drukknoop afsluitbare insteken aan beide kanten
• 1 achterzak rechts met klep en verborgen drukknoop
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit 

belastingspunt
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknoop
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts
• Reflecterende elementen 

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  250 g/m²
Maten:  40/42N - 64/66N, 44/46L - 56/58L 

Thermogilet
Good Choice   

Thermogilet dames
Good Choice   

Shorts
Good Choice   

walnoot/
zwart

841713

dubbele zak op bovenstuk  
met ritssluiting, klep met 
verborgen drukknoopslui-
ting en 2 pennenzakjes

zwart * 

532429

bruin/ 
zwart

542430

olijf/
zwart

542431

konings-
blauw/zwart

541791

zwart *

541792

antraciet/
zwart* *
541794

diepblauw/
zwart *
541795

3332 BPlus

BP
lu

s



Werkjas          
Green Line   

GREEN
LINE

olijf/
zwart

573201

bruin/ 
zwart

573202

diepblauw/
zwart*
573203

antraciet/
zwart*
573204

Armliftsysteem  
voor een maximale  
bewegingsvrijheid

zwart *
 

573205

• Gevoerde opstaande kraag
• Ritssluiting voor met kinbescherming van fleece
• 1 borstzak met ritssluiting rechts
• 2 ruime zijzakken met verborgen ritssluiting 
• 1 mouwzak links met ritssluiting 
• Mouwboorden met windbescherming 
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht:  285 g/m² 
Maten:  44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
                       * 40/42N - 64/66N, 44/46L - 56/58L 

Gilet          
Green Line   

GREEN
LINE

• Gevoerde opstaande kraag
• Gewatteerd met warme doorgestikte thermovoering
• Ritssluiting voor met kinbescherming van fleece
• 2 borstzakken, rechts met ritssluiting en links met open 

insteek
• 2 ruime zijzakken met verborgen ritssluiting
• Armsgat met windbescherming
• Verlengd rugpand
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

 Voering en wattering: 100% polyester
Gewicht:  285 g/m² 
Maten:  S - 3XL
                       * XS - 3XL

olijf/
zwart

561092

bruin/ 
zwart

561091

diepblauw/
zwart*
561095

antraciet/
zwart*
561094

zwart *

561093

koningsblauw/
zwart

573206
vanaf Q3/2022 

verkrijgbaar

koningsblauw/
zwart

561090
vanaf Q3/2022 

verkrijgbaar

stretch-inzetstukken aan de zijkant                                                                                                  
voor meer bewegingsvrijheid

Nieuw
Omdat boeren via het fair trade-label voor katoen meer katoen kunnen 
verkopen, profiteren zij zowel van eerlijkere handelsvoorwaarden 
alsook van nieuwe manieren voor een sociale verandering en meer 
milieubescherming. Lees 
meer op: www.info.fairtrade.net/sourcing
Bierbaum-Proenen GmbH & Co.KG
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Broek met tailleband 
met kniezakken   

Green Line   
GREEN

LINE

Tuinbroek 
met kniezakken          

Green Line   
GREEN

LINE

• Tailleband met knoop, elastische band achter, riemlussen, D-ring
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken, rechts met klep en verborgen drukknoop
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit belastingspunt
• 1 zak op bovenbeen links met geïntegreerde ritszak, klep en  

verborgen klittenband-/drukknoopsluiting, 2 pennenzakjes
• Dubbele duimstokzak rechts
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht:  285 g/m² 
Maten:  48S - 56S, 44N - 64N, 46L - 56L
                      *  44S - 60S, 42N - 64N, 44L - 58L

olijf/
zwart

543201

bruin/ 
zwart

543202

diepblauw/
zwart *
543203

zwart *

543205

olijf/
zwart

533201

bruin/
zwart

533202

diepblauw/
zwart*
533203

zwart *

533205

antraciet/
zwart*
543204

antraciet/
zwart*
533204

dubbele zak op bovenstuk met 
klep en klittenbandsluiting, 
 waarvan 1 met verborgen  
ritssluiting en 2 pennenzakjes

Shorts          
Green Line   

GREEN
LINE

olijf/
zwart

545707

bruin/ 
zwart

545706

diepblauw/
zwart*
545710

antraciet/
zwart*
545709

zwart *

545708

verhoogde elastische 
band voor een 
optimale pasvorm

koningsblauw/
zwart 

545705
vanaf Q3/2022 

verkrijgbaar

koningsblauw/
zwart

543206
vanaf Q3/2022 

verkrijgbaar

koningsblauw/
zwart

533206
vanaf Q3/2022 

verkrijgbaar

Nieuw

• Tailleband met knoop, elastische band achter, riemlussen, D-ring
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken, rechts met klep en verborgen drukknoop
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit belastingspunt
• 1 zak op bovenbeen links met geïntegreerde ritszak, klep en ver-

borgen klittenband-/drukknoopsluiting, 2 pennenzakjes
• Dubbele duimstokzak rechts met extra gereedschapstas
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht:  285 g/m² 
Maten:  44N - 60N
                       * 42N - 64N

• Stretchbretels met kunststof steekgespen   
• Hoog opgetrokken rugpand met stretch-inzetstuk 
• Taille kan door stretchinzetten en knopen  

in wijdte worden ingesteld, D-ring
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken, rechts met klep en verborgen drukknoop
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit 

belastingspunt
• 1 zak op bovenbeen links met geïntegreerde ritszak, klep en 

verborgen klittenband-/drukknoopsluiting, 2 pennenzakjes
• Dubbele duimstokzak rechts
• Reflecterende elementen

Weefsel:  65% polyester (van gerec. PET-flessen) /  
 35% katoen (duurzaam geteeld)

Gewicht: 285 g/m² 
Maten:  48/50S - 56/58S, 44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
             *  44/46S - 60/62S, 40/42N - 64/66N, 44/46L - 56/58L

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van boven,
vuiluitlaatopening onder,  
bijpassende kniekussens  
art.nr. 896761

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van boven,
vuiluitlaatopening onder,  
bijpassende kniekussens  
art.nr. 896761
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Fleecevest           
Good Choice   

Softshell-jas           
Good Choice   

wit rood olijf diepblauw valk antraciet zwart

Fleecevest 663001 663002 663003 663004 663005 663006 663007

Fleecevest dames 663051 663052 663053 663054 663055 663056 663057

Softshell-jas 663011 663012 663013 663014 663015 663016 663017

Softshell-jas dames 663061 663062 663063 663064 663065 663066 663067

diepblauw
661792

antraciet 
661791

NIEUW: afritsbare 
capuchon - in wijd-
te verstelbaar door 
trekkoord

Thermogilet           
Good Choice   

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor
• 1 borstzak met ritssluiting 
• 2 zijzakken met ritssluiting
• Windvanger van elastisch breisel bij armsgat
• Gewatteerd met warme, doorgestikte thermovoering
• Reflecterende elementen

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  98 g/m² 
Maten:  XS - 4XL

olijf/
zwart

663021

bruin/
zwart

663025

diepblauw/
zwart

663024

antraciet/
zwart

663026

zwart

663027

Nieuw

Fleecevest + fleecevest dames
• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor
• 2 zijzakken met ritssluiting
Softshell-jas + softshell-jas dames
• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor met kinbescherming van fleece
• 1 borstzak rechts met ritssluiting (alleen softshell-jas)
• 2 zijzakken met ritssluiting  
• Zoomwijdte instelbaar door trekkoord
• Verlengd rugpand
• Reflecterende elementen

Fleecevest + fleecevest dames
Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  275 g/m²
Maten:  Uniseks: XS - 3XL, dames: XS - 2XL

Softshell-jas + softshell-jas dames
Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  255 g/m²
Maten:  Uniseks: XS - 3XL, dames: XS - 2XL

Fleecevest dames Softshell-jas dames

Softshell-jas winter           
Good Choice   

• Opstaande kraag met fleecevoering aan de binnenkant
• Compleet gewatteerd met warme, doorgestikte thermovoering
• Ritssluiting voor met kinbescherming
• 1 borstzak rechts met ritssluiting
• 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
• Reflecterende bies
• Armliftsysteem
• 1 binnenzak met klep en verborgen drukknoop
• Zoominstelling aan binnenkant
• Verlengd rugpand

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

Mouwzoom met 
fleeceband aan 
binnenkant 
 

Armliftsysteem voor meer 
bewegingsvrijheid

Met membraan en  
waterafstotend
warme wattering

Mouwboorden 
met windbescherming

zwart
691073

Nieuw 3938
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Mouwboord met 
windvanger

diepblauw/
antraciet
571092

koningsblauw/
diepblauw

571094

antraciet/
diepblauw

571095

zwart/ 
antraciet
571730

donkergrijs/
zwart * 
571731

antraciet/
rood *

571733

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 combina-
tie met het hoge katoenaandeel voor een bijzonder draagcomfort. 
BP beschrijft deze kleding als "robuuste workwear voor professi-
onals" 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 28).

Verhoogde be-
wegelijkheid door 
armliftsysteem

Tastbare functionaliteit

Jas met tailleband 
Good Choice   

• Verborgen ritssluiting in het midden voor
• Rekbare bewegingszones aan de achterkant
• 2 ruime zijzakken met klittenbandsluiting
• Binnenzak links met verborgen drukknoop
• Ergonomisch gevormde mouwen met inzetstuk voor meer 

bewegingsvrijheid bij de ellebogen
• 1 zak op linker mouw met klep en klittenbandsluiting

Weefsel:  65% katoen (duurzaam geteeld) / 35% polyester
Gewicht:  305 g/m²
Maten:  40/42N - 64/66N, 44/46L - 56/58L
                 *44/46N - 64/66N, 44/46L - 56/58L

Variabele opstaande 
kraag of liggende 
boord 

2 borstzakken met 
klep en drukknoop-
sluiting

Omdat boeren via het fair trade-label voor katoen meer katoen kunnen 
verkopen, profiteren zij zowel van eerlijkere handelsvoorwaarden 
alsook van nieuwe manieren voor een sociale verandering en meer 
milieubescherming. Lees 
meer op: www.info.fairtrade.net/sourcing
Bierbaum-Proenen GmbH & Co.KG
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antraciet/ 
diepblauw

541095

diepblauw/
antraciet
541092

koningsblauw/
diepblauw

541094

zwart/ 
antraciet
541740

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

• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit 

belastingspunt
• Dubbele duimstokzak rechts
• Voorgevormde broekspijp met inzetstuk voor meer bewe-

gingsvrijheid bij de knie

antraciet/
rood * 

541732

diepblauw/
antraciet
541725

koningsblauw/
diepblauw

541727

antraciet/
diepblauw

541728

zwart/ 
antraciet
541730

donkergrijs/
zwart* 
541731

diepblauw/
antraciet
531725

koningsblauw/
diepblauw

531727

antraciet/
diepblauw

531728

zwart/ 
antraciet
531730

donkergrijs/
zwart*
531731

antraciet/
rood *

531732

• Stretchbretels met kunststof steekgespen  
• 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
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit 

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

1 gsm-zakje met klep en klittenbandsluiting
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts
• Reflecterende elementen op broekspijp

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

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

1 hamerlus rechts
• Naad in het kruis met inzet voor meer stevigheid van dit 

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

1 gsm-zakje met klep en klittenbandsluiting
• Dubbele beweeglijke duimstokzak rechts
• Reflecterende elementen op broekspijp

Kniezakken  
van CORDURA®, 

insteek van boven,
vuiluitlaatopening  
onder, bijpassende  

kniekussens 
art.nr. 896761

Weefsel:  65% katoen (duurzaam geteeld) / 35% polyester
Gewicht:  305 g/m²
Maten:  Broek met tailleband:  
 44S - 60S, 42N - 64N, 44L - 58L
 Broek met tailleband en tuinbroek met kniezakken: 
 44S - 60S, 42N - 64N, 44L - 58L
                 *48S - 56S, 44N - 64N, 44L - 56L  

Geldt voor alle   (Pag. 42/43)

Broek met tailleband
Good Choice   

Broek met tailleband
met kniezakken 

Good Choice   

Tuinbroek
met kniezakken 

Good Choice   

Dubbele zak op bovenstuk 
met ritssluiting en klep 
met verborgen drukkno-
pen en 2 pennenzakjes

1 zak op bovenbeen links met 
klep en verborgen drukknoop,  
1 gsm-zakje met klep en klitten-
bandsluiting

4342 Comfort Plus
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convoy/black
571552

black/convoy
571765

Doorlopende 
ritssluiting met 
kinbescherming

navy/raven
571550

royal/raven
571551

bottle/raven
571553

white/convoy
571554

red/raven
571555

Vorm volgt functie
Greybull 2.0 – Met deze collectie combineert Weitblick 
een maximale kwaliteit met een hoge duurzaamheid en een 
doordacht design. De Greybull 2.0 kan heel veel aan: ver-
sterkte naden verbeteren de scheurvastheid en stevigheid  
vooral op zwaar belaste plekken. Het lichte weefsel in een spor-
tieve pasvorm is bovendien voor de meest uiteenlopende toe-
passingsgebieden geschikt waarbij zowel functionaliteit alsook 

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

  Weitblick is gecertificeerd conform het  
  Duitse keurmerk "Grüner Knopf" 
  

• 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 (duurzame teelt) 

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL, SL - XLL

Jas met tailleband 
Good Choice   

Omdat boeren via het fair trade-label voor katoen meer katoen kunnen 
verkopen, profiteren zij zowel van eerlijkere handelsvoorwaarden 
alsook van nieuwe manieren voor een sociale verandering en meer 
milieubescherming. Lees 
meer op: www.info.fairtrade.net/sourcing
WEITBLICK GmbH & Co. KG

4544

G
re

yb
ul

l 2
.0

Greybull 2.0



white/convoy red/raven bottle/raven royal/raven navy/raven convoy/black black/convoy

zonder kniezakken 541554 541555 541553 541551 541550 541552 541765

met kniezakken 542454 542455 542453 542451 542450 542452 542465

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van onder, 
bijpassende  
kniekussens
art.nr. 891055

Zak op bovenbeen 
met gsm-zakje 
en pennenzakje

Broek met tailleband dames           
Good Choice   

convoy/black
443047

black/convoy
443049

Nieuw

Broek met tailleband           
Good Choice   

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• Hoogelastische gebreide inzetstukken achter in de tailleband
• 2 zijzakken, 2 achterzakken, rechts met klep en verborgen 

drukknoopsluiting
• Wigvormige inzet bij kruis
• 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 (duurzame teelt)Gewicht:  
245 g/m² 
Maten:  34 - 56

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• Hoogelastische gebreide inzetstukken achter in de tailleband
• 2 zijzakken, 2 achterzakken, rechts met klep en verborgen 

drukknoopsluiting
• Wigvormige inzet bij kruis
• 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 (duurzame teelt)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42, 44 - 74, 90 - 126

Broek met tailleband   
met kniezakken     

Good Choice   
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Tuinbroek           
Good Choice   

Tuinbroek   
met kniezakken       

Good Choice   

Zak op bovenstuk met 
klep en pennenzakje

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van onder,  
bijpassende  
kniekussens
Art.nr. 891055 royal/raven

541557

navy/raven
561550

Licht gewatteer-
de, doorgestikte 
voering

navy/raven
541556

convoy/black
541558

bottle/raven
541559

white/convoy
541560

red/raven
541570

royal/raven
561551

white/convoy
561554

red/raven
561555

black/convoy 
561765

convoy/black
561552

bottle/raven
561553

black/convoy 
541766

• 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

• Wigvormige inzet bij kruis
• 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 (duurzame teelt)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL, SL - XLL

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

tailleband
• 2 zijzakken en 2 achterzakken, rechts met klep  

en verborgen drukknoopsluiting
• Wigvormige inzet bij kruis
• 2 beweeglijke zakken op bovenbeen, rechts met gsm-zakje  

en pennenzakje, links met klep en verborgen drukknoop-
sluiting

• Reflecterende effecten

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  40/42, 44 - 68

• 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 (duurzame teelt)

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL

Shorts           
Good Choice   

Thermogilet   

Good Choice   

Zak op bovenbeen 
met klep

white/convoy red/raven bottle/raven royal/raven navy/raven convoy/black black/convoy

zonder kniezakken 531554 531555 531553 531551 531550 531552 531765

met kniezakken 532464 532455 532453 532461 532450 532462 532465
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royal/raven
511551

convoy/black
511552

black/convoy
511765

convoy/black
581552

bottle/raven
511553

white/convoy
511554

red/raven
511555

navy/raven
511550

navy
572422

black
572421

convoy
572424

green
572425

red
572437

Armliftsysteem voor 
meer bewegingsvrijheid

navy
462422

black
462421

convoy
462424

green
462425

red
462426

Werkoverhemd           
Good Choice   

Softshell-jas dames           
Good Choice   

Softshell-jas   

Good Choice   

Mantel           
Good Choice   

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

wijdte-instelling

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen (duurzame teelt)

Gewicht:  160 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 (duurzame teelt) 

Gewicht:  245 g/m²
Maten:  XS - 5XL 

• 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

• 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

5150
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• Gebreide kraag
• Zichtbare ritssluiting
• Warme binnenvoering
• 2 zijzakken met verborgen ritssluiting
• 1 opgezet pennenzakje op linker mouw
• 1 binnenzak met klittenbandsluiting
• 1 borstbinnenzak links met ritssluiting
• Elastische gebreide boord bij zoom en mouwen
• Weitblick-logopatch boven op linker mouw 
• Reflecterende effecten

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

convoy
572434

black
462431

navy
462432

convoy
462434

black
572431

navy
572432

black
572441

navy
572442

convoy
572444

black
663049

navy
663048

convoy
663047

Softshell-gilet dames           
Good Choice   

Softshell-gilet           
Good Choice   

Winter-jas          
Good Choice   

Winter-blouson           
Good Choice   

• Ergonomische pasvorm
• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor
• 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 - 4XL

• Rechte pasvorm
• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor
• 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 - 4XL

• Rechte pasvorm  
• Opstaande kraag en gevoerd, afritsbaar capuchon
• Lijst met verborgen 2-weg ritssluiting  

en verborgen 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

Nieuw
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groen/
zwart

571023

rood/
zwart

571022

zwartblauw/
korenblauw

571024

Opstaande kraag met  
verborgen druk- 
knoopsluiting

korenblauw/
zwartblauw

571020

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.

antraciet/ 
zwart

572417

donkerantraciet/
zwart

571018

Jas met tailleband 
Good Choice   

zwart
561001

zwartblauw
561002

Gilet   

Good Choice   

• 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  

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

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

• 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 drukknoop-

sluiting, links met D-ring, rechts met gsm-zakje
• 2 binnenzakken
• 2 zijzakken
• Reflecterende bies

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

5554 Unique
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donkerantraciet/
zwart

531022

wit/
donkerantraciet

531023

korenblauw/
zwartblauw

531024

zwartblauw/
korenblauw

531028

rood/
zwart

531026

groen/
zwart

531027

wit/
donkerantraciet

542462

korenblauw/
zwartblauw

542463

rood/
zwart

542475

groen/
zwart

542456

antraciet/
zwart

532417

donkerantraciet/
zwart

542471

antraciet/
zwart

542470

Lichter 
weefsel
205 g/m²

Broek met tailleband 
Good Choice   

Broek met 
tailleband 
met kniezakken

Good Choice   

Tuinbroek 
met kniezakken

Good Choice   

Shorts 
Good Choice   

• 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  

drukknoopsluiting, 1 gsm-zakje
• Hamerlus links met drukknoop
• Kniezakken van CORDURA®, insteek van boven
• Reflecterende bies

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

wit/
donker- 
antraciet

rood/
zwart

groen/
zwart

koren-
blauw/

zwartblauw

zwart-
blauw/

korenblauw

zwartblauw antraciet/
zwart

donker- 
antraciet/

zwart

zwart/
donker- 
antraciet

zwart

Broek met 
tailleband - 541020 - 541018 541019 - 542417 541016 541017 -

met kniezak-
ken 541063 541067 541068 541064 541065 541702 542418 541061 541062 541704

Broek met tail-
leband dames 441047 - - 441048 - 441053 - 441049 - 441054

Broek met taille-
band dames  
Diamond-pasvorm

Good Choice   

• Kan op een willekeurige plek aan de 
riem worden bevestigd

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

zwart
891052

Riemtas 
Good Choice   

• 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 drukknoop-

sluiting, 1 gsm-zakje
• Hamerlus links met drukknoop
• Reflecterende bies

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
 Dames: 50% katoen / 50% polyester
Gewicht:  270 g/m² / dames: 205 g/m²
Maten:  42N - 68N, 46L - 62L
Met kniezakken  46S - 56S, 42N - 68N, 46L - 62L
Dames:  76C34 - 76C56, 82C34 - 82C56

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van boven, 
bijpassende kniekussens  
art.nr. 891051

Nieuw

5756 Unique
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rood/
zwart

571040

EN 343 
Klasse 3/1

EN 342 
Klasse 3/2

wit/
donkerantraciet

571028

korenblauw/
zwartblauw

571029

rood/
zwart

571030

groen/
zwart

571031

zwart

661750

antraciet/
zwart

572423

wit/
donkerantraciet

571038

groen/
zwart

571041

zwartblauw
661762

zwart
661760

donkerantra-
ciet/zwart

571037

zwartblauw

661752
antraciet/

zwart
571033

korenblauw/
zwartblauw

571039

donkerantraciet/
zwart

571027

Winter-/weerbestendige jas           
Good Choice   

Softshell-jas                       
Good Choice   

korenblauw/
zwartblauw

571817

rood/
zwart

571815

groen/
zwart

571816

antraciet/
zwart

571819

Softshell-jas winter                        
Good Choice   

• Opstaande kraag met kinbescherming
• Verborgen ritssluiting
• 2 borstzakken met ritssluiting, D-ring links
• 2 zijzakken met ritssluiting
• 1 binnenzak met ritssluiting
• Service-ritssluiting
• Mouwboorden met windbescherming
• Reflecterende bies

Weefsel:  97% polyester/ 3% elastaan 
Gewicht:  305 g/m²
Maten:  XS - 4XL

donkerantraciet/
zwart

571818

• Opstaande kraag en ritssluiting voor met 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 gsm-zakje, 2 zijzakken
• Napoleonzak met ritssluiting
• Service-ritssluiting
• Doorgestikte binnenvoering, reflecterende bies

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

 Afneembaar capuchon
 Capuchon in wijdte instelbaar met  

elastisch koord 

Nieuw

• 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
• Mouwen met pennenzakje links, mouwboordwijdte instelbaar
• Zoomwijdte instelbaar
• Reflecterende bies

Weefsel:  97% polyester/ 3% elastaan 
Gewicht:  305 g/m²
Maten:  XS - 4XL

5958 Unique
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korenblauw/
zwartblauw

571771

donkerantraciet/
zwart

571772

Dankzij mouw-
splitten kunnen de 
mouwen worden 
omgeslagen

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 52).

Zodat je tijdens extreme werkzaamheden je hoofd koel houdt

Variabele kraag 

Jas met tailleband 
Best Price   

korenblauw/
zwartblauw

561771

donkerantraciet/
zwart

561772

Geen schoudernaad, 
zodat geen water 
kan binnendringen

Gilet
Best Price   

• Opstaande kraag en liggende boord met verborgen druk-
knoopsluiting

• 2 borstzakken met klep en verborgen  
drukknopenlijst

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

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

• Opstaande kraag en liggende boord
• Ritssluiting voor
• 2 borstzakken met klep en verborgen drukknoopsluiting,  

links met D-ring
• 2 zijzakken
• 1 binnenzak links
• Mouwboord instelbaar
• Tailleband met wijdte-instelling aan de zijkant

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

6160
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Tuinbroek
met kniezakken   

Best Price   

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

korenblauw/
zwartblauw

541821

donkerantraciet/
zwart

541772

donkerantraciet/
zwart

531772

korenblauw/
zwartblauw

531771

Broek met tailleband
met kniezakken   

Best Price   

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van onder,  
bijpassende kniekussens  
art.nr. 891051

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen
• 1 zak op bovenbeen links met klep en verborgen drukknopen
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met 2 steekzakken
• 2 in hoogte instelbare kniezakken van polyester
• Reflecterende bies

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

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

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van onder,  
bijpassende kniekussens  
art.nr. 891051

• 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 drukknopen
• 1 duimstokzak rechts beweeglijk met 2 steekzakken
• 2 in hoogte instelbare kniezakken van polyester
• Reflecterende bies

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

6362
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rood/
zwart

661740

korenblauw/
zwartblauw

661743

donkerantraciet/
zwart

661744

Fleece-vest    
Best Price   

• 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
• Reflecterende bies

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

ergonomisch  
gevormde mouwen 
 

zwartblauw
511771

donkerantraciet
511772

korenblauw
511773

Dankzij mouw-
splitten kunnen 
de mouwen 
worden omge-
slagen

Stofjas
Best Price   

• 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

551771

donkerantraciet/
zwart

551772

Overall
met kniezakken   

Best Price   

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van onder,  
bijpassende kniekussens  
art.nr. 891051

• Opstaande kraag en liggende boord met verborgen druk-
knoopsluiting

• Verborgen 2-weg-ritssluiting, bies en verborgen drukknopen
• Tailleband met elastische band aan de zijkant en bewegings-

plooien 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
• Reflecterende bies

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

6564
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antraciet/ 
zwart

606955

rood/
zwart

606935

groen/ 
zwart

606936

zwart/
donkerantraciet

691740

korenblauw/
zwartblauw

606933

donkerantraciet/
zwart

606931

korenblauw/
zwartblauw

541781

donkerantraciet/
zwart

541782

rood/
zwart

606953

groen/
zwart

606954

zwart/
donkerantraciet

691720

korenblauw/
zwartblauw

606951

donkerantraciet/
zwart

606949

rood/
zwart

606941

groen/
zwart

606942

zwart/
donkerantraciet

691730

korenblauw/
zwartblauw

606939

donkerantraciet/
zwart

606937

Moderne, nauwslui-
tende pasvorm 
 

Zachte geborstelde 
binnenkant

antraciet/ 
zwart

606956

antraciet/
zwart

606957

T-shirt
Best Price   

Polo-shirt
Best Price   

Sweat-shirt
Best Price   

Shorts
Best Price   

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

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

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

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

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

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen
• 2 zijzakken 
• 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)

Qua kleur passend bij 
Unique 

Qua kleur passend bij 
Unique 

wit/
donkerantraciet

606950

wit/
donkerantraciet

606938

wit/
donkerantraciet

606932

6766
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Reflecterende softshell-jas  
uniseks
Good Choice   

signaaloranje/ 
zwartblauw 

signaaloranje/
mosgroen

signaaloranje/
donker- 
antraciet 

signaaloranje/
donker- 

petroleum

signaalgeel 
zwartblauw 

signaalgeel/
zwart

signaalgeel/ 
donker- 

petroleum 

signaalrood/
zwartblauw 

signaalrood/ 
donker- 
antraciet

Uniseks 964000 964001 964003 964002 964006 964004 964005 964007 964008

Dames 964010 964011 964013 - 964016 964014 964015 964017 -

Kinderen - - - - - 105580 - 105581 -

Koopartikelen

Reflecterende softshell-jas  
kinderen    
Good Choice   

Reflecterende 
softshell-jas 
dames 

Reflecterende-jas – De reflecterende jas van MASCOT® over-
tuigt door de unieke combinatie van een trendy look en een op-
timale zichtbaarheid onder alle weersomstandigheden. Ook de 
uitrusting mag gezien worden: ademend, winddicht en wateraf-
stotend. De ritssluitingen zijn bij het uniseks- en damesmodel 
bovendien waterdicht.

Door de tot wel vier kleurige accenten en drie basiskleuren zijn 
in totaal 9 combinaties mogelijk die uitstekend met de andere 
MASCOT®-collecties kunnen worden gecombineerd.

Voor een optimale zichtbaarheid!

ademend, winddicht 
en waterafstotend

Voor een veilige weg naar school

• Opstaande kraag met kinbescherming
• Waterdichte ritssluiting voor met interne beschermingsflap
• ID-kaarthouder afneembaar, rechts
• 2 zijzakken met waterdichte ritssluitingen 
• 2 binnenzakken 
• Zoomwijdte instelbaar door rubberen koord met stopper 
• Mouwboordwijdte instelbaar door klittenband
Uniseks:
• 1 borstzak met ritssluiting links

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  320 g/m²
Maten:  Uniseks: S - 5XL, dames: XS - 5XL

• Opstaande kraag met kinbescherming
• Ritssluiting voor met interne beschermingsflap
• 2 zijzakken met ritssluiting 
• Elastische band bij mouwzoom 
• Elastische band aan zijkant van zoom

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  320 g/m²
Maten:  104, 116, 128, 140, 152, 164

Nieuw 6968
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korenblauw 
573005

donkerantraciet
573006

Nieuw

zwartblauw 
573001

zwart
573004

Jas met tailleband 
Best Price  

 
 

Klassiek, licht, maar kan veel aan
Industry – bescherming, hoge kwaliteit en geschikt voor tal-
loze toepassingen. Industry zorgt binnen alle afdelingen  
van een bedrijf voor een uniforme uitstraling. Hierbij is het lichte 
weefsel ideaal geschikt voor werken in gesloten ruimten. Deson-
danks behoudt het ook na de zwaarste belasting zijn vorm, kleur 

en kwaliteit. Klassieke, slijtvaste werkkleding voor de veelzijdige 
eisen van de industrie. Ideaal voor iedereen die van zijn werkkle-
ding vooral kwaliteit, bescherming en comfort verwacht.

• Opstaande kraag 
• Ritssluiting voor en bies met verborgen drukknoopsluiting
• 2 borstzakken met kleppen en verborgen drukknopen, D-ring 

links, rechts met binnenzakje
• 2 zijzakken  
• Binnenzakken

 

• Tailleband met wijdte-instelling aan de zijkant via drukknopen 
• Contrasterende naden

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

7170
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korenblauw 
543005

donkerantraciet
543006

zwartblauw 
543001

zwart
543004

Broek met tailleband
Best Price  

korenblauw 
543015

donkerantraciet
543016

zwartblauw 
543011

zwart
543014

Tuinbroek 
met kniezakken

Best Price  

korenblauw 
533005

donkerantraciet
533006

zwartblauw 
533001

zwart
531711

Overall 
met kniezakken

Best Price  

donkerantraciet
553006

zwartblauw 
553001

zwart
553004

Broek met tailleband 
met kniezakken

Best Price  

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen, D-ring rechts
• 2 zijzakken,  2 achterzakken met kleppen en verborgen  

drukknopen 
• 1 zak op bovenbeen 

met klep en verborgen drukknoop links
• Duimstokzak met ingenomen pennen- en gereedschapszak  

rechts
• Contrasterende naden 

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

• Tailleband met verborgen knoop, riemlussen, D-ring rechts
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen en verborgen drukknopen 
• 1 zak op bovenbeen met klep en verborgen drukknoop  

links
• Duimstokzak met ingenomen pennen- en gereedschapszak 

rechts
• Contrasterende naden 

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

• Zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknopen, D-ring
• Binnenzak met klittenbandsluiting
• Met 2 knopen verstelbaar in de taille door patentknopen
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen en verborgen drukknopen
• 1 zak op bovenbeen met klep en verborgen  

drukknoop links
• Duimstokzak met ingenomen pennen- en gereedschapszak  

rechts 
• Contrasterende naden

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

• Opstaande kraag en liggende boord met drukknopen  
• 2 borstzakken met kleppen en drukknopen, D-ring
• Tailleband met elastische band aan de zijkant en bewegings-

plooi op het achterpand 
• Mouwboordwijdte instelbaar met drukknopen 
• Met 2 knopen verstelbaar in de taille   
• 2 zijzakken
• 2 achterzakken met kleppen en verborgen drukknopen
• 1 zak op bovenbeen met klep en verborgen drukknoop links 
• Contrasterende naden

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

Duimstokzak met 
ingenomen pennen-  
en gereedschapszak

2-weg ritssluiting voor 
en flap met verborgen 
drukknoopsluiting

in hoogte instelbare  
kniezakken, 
insteek van onder,
Bijpassende kniekussens  
art.nr. 891051

in hoogte instelbare  
kniezakken, 

insteek van onder, 
Bijpassende kniekussens  

art.nr. 891051

7372
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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

staalblauw
574000

korenblauw
574001

flessengroen
574002

asfaltgrijs
574003

rood
574004

grijs/zwart/
574040

staalblauw/korenblauw
574041

korenblauw/staal-
blauw
574042

kaki/bruin
574044

Jas met tailleband    

Best Price   

Jas met tailleband 2-kleurig       

Best Price   

• 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

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

7574 Worker & Worker Color
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staalblauw
544000

korenblauw
544001

flessengroen
544002

asfaltgrijs
544003

rood
544004

grijs/
zwart

544040

korenblauw/
staalblauw

544042

staalblauw/
korenblauw

544041

kaki/
bruin

544044

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van onder,
Bijpassende kniekussens 
art.nr. 893784

Optioneel met 
kniezakken van 
CORDURA® –  
op aanvraag

Broek met tailleband
Best Price   

Broek met tailleband
met kniezakken 

Best Price   

• Tailleband met knoop, 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 aanvul-
lend gsm-zakje, klep en klittenbandsluiting

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

Shorts
Best Price   

staalblauw
533253

korenblauw
533252

flessengroen
533255

asfaltgrijs
533254

rood
533251

Tailleband  
met riemlussen

Nieuw

• Tailleband met knoop, 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

Weefsel:  65% katoen / 35% polyester
Gewicht:  300 g/m²
Maten:  Broek met tailleband: 40 S/N/L - 66 S/N/L
 Shorts: 44N - 66N

7776 Worker & Worker Color
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staalblauw
534000

korenblauw
534001

flessengroen
534002

asfaltgrijs
534003

rood
534004

grijs/
zwart

564040

korenblauw/
staalblauw

514042

staalblauw/
korenblauw

514041

kaki/
bruin

513200

grijs/
zwart

534040

grijs/
zwart

514040

korenblauw/
staalblauw

534042

staalblauw/
korenblauw

534041

Optioneel met 
Kniezakken  
van CORDURA®– 
op aanvraag

kaki/
bruin

534044

Kniezakken  
van CORDURA®, 
insteek van onder,
bijpassende kniekussens 
art.nr. 893784

Tuinbroek
Best Price   

Tuinbroek
met kniezakken 

Best Price   

Gilet
Best Price   

Stofjas
Best Price   

• 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

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

• 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

• 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

korenblauw/
staalblauw

564042

flessengroen
463213

asfaltgrijs
463214

rood
463211

korenblauw
463212

Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

Nieuw

7978 Worker & Worker Color
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Met reflecterende strepen 

Optioneel

royal
571561

zwart
571560

wit
571562

olifantgrijs
571564

raven
571565

flessengroen
571566

marine 
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

op aanvraag verkrijgbaar

• Liggende boord
• Verborgen ritssluiting in het midden voor en drukknoopslui-

ting
• 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

Jas met tailleband 
Best Price   

8180
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royal
531561

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kniezakken 

• op aanvraag verkrijgbaar
• bijpassende kniekussens
 Art. 893784 (zie pag. 77)

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

royal
541561

zwart
541540

wit
541562

olifantgrijs
541564

raven
541565

flessengroen
541566

marine
541567

royal
511561

zwart
511560

wit
511562

olifantgrijs
511564

raven
511565

flessengroen
511566

marine
511567

marine
531567

• 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 drukknopenlijst, 

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

• 2 zijzakken

• 1 zak op bovenstuk met klep en verborgen drukknoopsluiting,  
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

royal
561561

wit
561562

olifantgrijs
561564

raven
561565

flessengroen
561566

marine
561567

zwart
561560

zwart
531560

wit
531562

olifantgrijs
531564

raven
531565

flessengroen
531566

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reflecterende strepen 

• op aanvraag verkrijgbaar

Optioneel

Geldt voor alle   (Pag. 82/83)

Broek met tailleband 
Best Price   

Tuinbroek 
Best Price   

Stofjas 
Best Price   

Gilet 
Best Price   

8382 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 stretchweef-
sel. De drievoudig doorgestikte naden op de bijzonder zwaar be-

laste 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

marine
442460

• bijpassende kniekussens
 Art.nr. 893784 (zie pag. 77)  

+ 930001 (zie pag. 21)

Damesjeans 
High Qualitiy   

Jeans 
High Qualitiy   

• 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

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"

• 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

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"

marine
542460

Reflecterende  
bies in knieholte 

3-voudige  
stiknaden in  
kruis en op  
zitvlak 
 

Reflecterende  
bies in knieholte 

3-voudige  
stiknaden in kruis  
en op zitvlak  

Jeans
met kniezakken 
High Qualitiy   

beweeglijke 
zak op bovenbeen

marine
542461

8584 Jeans
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Polo-shirt Leeds dames
High Quality   

Polo-shirt Leeds uniseks
High Quality   

Polo-shirt Lenn uniseks
met borstzak 
High Quality   

white ice 
blue

cobalt 
blue

marine 
blue

dark 
navy

bottle 
green

true 
red

burgundy silver 
grey

sport 
grey

charcoal black

met borstzak 692525 692526 692530 692531 692535 692532 692529 692533 692528 692527 692534 692536

zonder borstzak 692513 692514 692518 692519 692523 692520 692517 692521 692516 692515 692522 692524

Dames 692501 692502 692506 692507 692511 692508 692505 692509 692504 692503 692510 692512

Dames lange 
mouw 692537 692538 692542 692543 692547 692544 692541 692545 692540 692539 692546 692548

Uniseks: zijsplitten en  
verlengd rugpand 

dubbellaagse  
schouderversterking

Lenn, Leeds, dames Leeds, dames Lexington:
• Polokraag met nekband
• Neklabel
• Mouwboordjes
• Antibacteriële behandeling
• Comfort fit
• Uniseks Lenn: borstzak links met pennenzakje
• Dames: damespasvorm

Weefsel:  50% polyester / 50% katoen, piqué
 Sport Grey: 85% katoen / 15% viscose, piqué
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  Uniseks: XS - 7XL
 Dames: XS - 6XL

Polo-shirt Lexington dames
Lange mouw 
High Quality   

Antibacteriële 
behandeling 

Nieuw

Dames: 
zijsplitten

dubbellaagse  
schouderversterking

8786 Shirts PerformanceSantino Advance
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T-shirt Lebec uniseks
High Quality   

V-shirt Lebec dames
High Quality   

white ice 
blue

cobalt 
blue

marine 
blue

dark 
navy

bottle 
green

true 
red

burgundy silver 
grey

sport 
grey

charcoal black

Uniseks 692596 692597 692601 692602 692606 692603 692600 692604 692599 692598 692605 692607

Dames 692584 692585 692589 692590 692594 692591 692588 692592 692587  692586 692593 692595

white cobalt 
blue

dark 
navy

true 
red

burgundy sport 
grey

charcoal black

Uniseks 692618 692621 692624 692620 692622 692619 692623 692625

Dames 692608 692611 692616 692610 692626 692609 692615 692617

• Neklabel
• Dubbellaagse schouderversterking 
• Antibacteriële behandeling
• Uniseks ronde hals met geribbelde  

 kraag en nekband
  comfort fit

• Dames: V-hals met geribbelde kraag en  
 nekband 
 Damespasvorm

Weefsel:  50% polyester / 50% katoen, single jersey
 Sport Grey: 85% katoen / 15% viscose, single jersey
Gewicht:  180 g/m²
Maten:  XS - 6XL

• Neklabel
• Dubbellaagse schouderversterking
• Antibacteriële behandeling
• Uniseks  ronde hals met geribbelde kraag en nekband
  Mouwboordjes  
  comfort fit
  

• Dames:  V-hals met geribbelde kraag en nekband
  damespasvorm

Weefsel:  50% polyester / 50% katoen, single jersey
 Sport Grey: 85% katoen / 15% viscose, single jersey
Gewicht:  180 g/m²
Maten:   XS - 6XL

T-shirt Ledburg uniseks
Lange mouw 
High Quality   

T-shirt Ledburg dames
Lange mouw 
High Quality   

Antibacteriële 
behandeling 

8988
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Voor iedereen die zijn klanten en medewerkers met een eigen 
collectie wil verrassen, zijn onze CUSTOM CHOICE-artikelen de 
juiste keuze.  

Voor promotiedoeleinden of als vaste uitrusting voor uw mede-
werkers: met onze jarenlange ervaring ondersteunen wij u bij het 
ontwerp en de ontwikkeling van uw individuele collectie.  Hierbij 

hechten wij bij de modellen zeer aan een hoogwaardige kwaliteit 
en een optimale afwerking. 
 
Al vanaf 250 stuks kleuren wij de garens in uw CI-kleuren. En wij 
passen naast opdrukken en borduursels ook alle andere details  
van de kleding aan uw wensen aan, tot aan het neklabel.  

Sweat-shirt Lyon uniseks
High Quality   

• Ronde hals met geribbelde kraag  
en nekband

• Neklabel
• Dubbellaagse schouderversterking 
• Geribbelde mouwboordjes
• Zoomband geribbeld
• Zachte, opgeruwde binnenkant
• Antibacteriële behandeling
• Regular fit

Weefsel:  60% katoen / 40% polyester, French Terry
 Sport Grey: 80% katoen / 20% viscose, French Terry
Gewicht:  310 g/m²
Maten:  XS - 6XL

• Polokraag met nekband
• Neklabel
• Dubbellaagse schouderversterking 
• Mouwboordjes
• Zijsplitten en verlengd rugpand
• Antibacteriële behandeling
• Comfort fit

Weefsel:  50% polyester / 50% katoen, piqué
 Sport Grey: 85% katoen / 15% viscose, piqué
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 7XL

white ice 
blue

cobalt 
blue

marine 
blue

dark 
navy

bottle 
green

true 
red

burgundy silver 
grey

sport 
grey

charcoal black

Poloshirt 692549 692550 692554 692555 692559 692556 692553 692557 692552 692551 692558 692560

Sweatshirt 692571 692572 692576 692577 692582 692578 692575 692579 692574 692573 692581 692583

Polo-shirt Lexington uniseks
Lange mouw 
High Quality   

Uw individuele design:
• Kleur volgens uw CI (Corporate Identity)
• Verschillende kwaliteiten
• Eigen label in de nek
• Gekleurde strepen in de kraag in uw CI-kleuren

• Biezen bijvoorbeeld op de schouders in uw CI-kleur
• Opgedrukt of geborduurd logo van uw bedrijf
• Nek- en splitband volgens uw wensen
• en nog veel meer

CUSTOM CHOICE – Uw eigen handtekening

Antibacteriële 
behandeling 

al vanaf 250 stuks

Wij geven u graag advies!

9190

Sa
nti

no
 A

dv
an

ce

Santino Advance



zwart
691002

wit
691000

oranje
691821

lichtblauw
691823

blauw gemê-
leerd

691825

rood
691004

bordeaux
691822

flessengroen
691826

koningsblauw
691010

marine
691012

donkergrijs
691014

zilvergrijs
691705

geel
691820

azuur
691824

paars
691828

limoengroen
691829

zwart
691751

wit
691750

koningsblauw
691763

marine
691764

zilvergrijs
691028

zwart
691051

wit
691050

rood
691052

koningsblauw
691053

donkergrijs
691055

zilvergrijs
691034

marine
691054

zwart
691041

wit
691040

rood
691042

koningsblauw
691043

marine
691044

donkergrijs
691045

zilvergrijs
691039

rood
691762

donkergrijs
691755

lichtblauw
691833

grijs gemê-
leerd

691827

Polo-shirt
met borstzak  

Good Choice   

Polo-shirt
Good Choice   

T-shirt
Good Choice   

Sweat-shirt
Good Choice   

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

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

• Polokraag
• Leasinglabel
• 3-gats knopenlijst
• Gebreide mouwboordjes

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

• Ronde hals met gebreide boordjes
• Leasinglabel

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

9392 Shirts Pro Wear
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rood/
zwart 

691121

wit/grijs
691120

flessengroen/
zwart

691122

marine/
azuurblauw

691123

zwart/grijs
691124

grijs/
zwart/
691125

rood/
zwart 

691111

wit/grijs
691110

flessengroen/
zwart

691112

marine/
azuurblauw

691113

zwart/grijs
691114

grijs/
zwart/
691115

rood/
zwart 

691131

wit/grijs
691130

flessengroen/
zwart

691132

marine/ 
azuurblauw

691133

zwart/grijs
691134

grijs/
zwart/
691135

Poloshirt 2-kleurig
Good Choice   

T-shirt 2-kleurig
Good Choice   

Sweatshirt 2-kleurig
Good Choice   

• Polokraag
• Leasinglabel
• 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
• Leasinglabel
• Raglanmouwen
• Contrasterende inzetstukken op schouder en aan zijkanten

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

• 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
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Fleece-vest

Fleece-vest uniseks
Good Choice   

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor
• Aanvullende twill-versterkingen op de schouders
• 2 zijzakken met ritssluiting
• Elastische band bij tailleband
• Zacht en isolerend

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  280 g/m²
Maten:  XS - 5XL, marine tot 6XL

Fleece-vest dames
Good Choice   

• Opstaande kraag
• Ritssluiting voor
• Aanvullende twill-versterkingen op de schouders
• 2 zijzakken met ritssluiting
• Elastische band bij tailleband
• Zacht en isolerend
• Damespasvorm

Weefsel:  100% polyester
Gewicht:  280 g/m²
Maten:  XS - 3XL

wit lichtblauw rood marine grafietgrijs zwart

Fleecevest uniseks 662511 662510 662512 662514 662515 662513

Fleecevest dames 662521 462301 662522 662524 662525 662523

Nieuw

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, kleur-

verloop en  
schrijfwijzen vrijwel onbeperkt

• Grote ontwerpflexibiliteit
• Talloze positioneringsmogelijkheden

Verwijdering achteraf niet mogelijk!

Rechtstreeks  
Borduren
• Bedrijfsspecifieke aanduiding
• Kwalitatief hoogwaardige,  

exclusieve, individuele look en 
houdbaarheid

• Talloze positioneringsmogelijkheden

Verwijdering achteraf niet mogelijk!

9796
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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
• 1 borstzak
• 2 zijzakken

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

• Reverskraag
• Deelnaden
• Drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Rugband 

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

wit
411387

blauw
411388

• Reverskraag
• Deelnaden
• Drukknoopsluiting
• 2 zijzakken
• Rugband 

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

wit
411893

blauw
410723

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

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

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

• Reverskraag
• Verborgen drukknopenlijst
• 1 opgezette borstzak
• 2 opgezette zijzakken
• Split in achterpand

• Reverskraag
• Verborgen drukknopenlijst
• 1 opgezette borstzak
• 2 opgezette zijzakken
• Deelnaden
• Split in achterpand

wit
611780

wit
511791

wit
411791

wit
511790

wit
411790

Stofjas heren 
Best Price   

Stofjas dames
Lange mouw    

Best Price   

Stofjas dames
Korte mouw    

Best Price   

Stofjas uniseks 
Best Price   

Stofjas heren 
Best Price   

Stofjas dames 
Best Price   

Stofjas heren 
Best Price   

Stofjas dames 
Best Price   

wit
511780

grijs
510912

groen
511781

blauw
511782

donkerrood
511783

9998 Stofjas
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Jas RK1-3
Good Choice   

• Reverskraag
• Sluiting met verborgen drukknopen
• Verstelbare mouwboordwijdte via drukknopen 
• Zijsplitten 

Weefsel:  65% polyester/ 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  XS - 6XL 

Overtrekkazak RK1-3
Good Choice   

wit

662501

wit/
currygeel 

662504

wit/
azuurblauw  

662505

wit/
verkeersrood  

662502

wit/
grasgroen   

662503

Schouderstuk met  
satellietpatroon 

 in 4 verschillende  
kleurstellingen voor  

zone-indeling 
 
 

wit

622501

wit/
currygeel 

622504

wit/
azuurblauw  

622505

wit/
verkeersrood  

622502

wit/
grasgroen   

622503

• Reverskraag
• Sluiting met verborgen drukknopen
• Verstelbare mouwboordwijdte via drukknopen 
• Zijsplitten 

Weefsel:  65% polyester/ 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  XS - 6XL 

Stofjas RK1-3
Good Choice   

wit

622511

wit/
currygeel 

622514

wit/
azuurblauw  

622515

wit/
verkeersrood  

622512

wit/
grasgroen   

622513

Schouderstuk met  
satellietpatroon  
in 4 verschillende  
kleurstellingen voor  
zone-indeling 
 
 

• Reverskraag
• Sluiting met verborgen drukknopen
• Verstelbare mouwboordwijdte via drukknopen
• Binnenzak
• Zijsplitten 

Weefsel:  65% polyester/ 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  XS - 6XL 

Nieuw 101100

H
AC

CP

HACCP Food & Care



Instapbroek RK1-3 
Good Choice   

• Elastische tailleband en trekkoord aan de binnenkant
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• Ribboordjes bij de zoom

Weefsel:  65% polyester/ 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  76 XS - 76 6XL, 82 XS - 82 6XL, 90 XS - 90 6XL 

wit
642501

Broek met tailleband RK1-3
Good Choice   

• Tailleband met knoop en riemlussen 
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• 2 achterzakken met verborgen drukknoopsluiting
• Zoomwijdte instelbaar door drukknopen

Weefsel:  65% polyester/ 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  76C44 - 76C56, 82C44 - 82C68, 90C46 - 90C62

wit
642502

Instapbroek RK1-3
met zakken op bovenbeen 
Good Choice   

wit
642503

Maataanduiding voor  
mogelijke pooloplossing:
Medewerkers die poolkleding gebruiken kunnen zo  
makkelijker hun maat vinden.

Elke maat wordt met een eigen kleur aangeduid.
De aanduiding vindt u als volgt op de producten:
• Bovenkleding:  bij/in de nek
• Broeken met elastische band: insteekzakken aan de zijkant
• Broeken met tailleband: aan de binnenkant achter 

De volgende kleuren worden gebruikt:

Maten: Kleur:

XS 

S 

M 

L 

XL 

2XL 

3XL 

4XL 

5XL 

6XL 

Belangrijk voor broeken:
De beenlengte is door strepen gemarkeerd, zodat de juiste 
lengte snel en gemakkelijk kan worden bepaald.  

• Elastische tailleband en trekkoord aan de binnenkant
• 2 zijzakken met verborgen drukknoopsluiting
• Zakken op bovenbeen met gsm-zakje, klep en  

verborgen drukknopen
• Zoomwijdte instelbaar door drukknopen

Weefsel:  65% polyester/ 35% katoen
Gewicht:  270 g/m²
Maten:  76 XS - 76 6XL, 82 XS - 82 6XL, 90 XS - 90 6XL 

Een streep = beenlengte 76
Twee strepen = beenlengte 82
Drie strepen = beenlengte 90

Voorbeeld:  
groen, twee strepen = maat L/52, 

beenlengte 82

103102
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blauw
574070

groen
574071

beige
574072

blauw
544070

groen
544071

beige
544072

blauw
534070

beige
534072

groen
534071

Jas met tailleband RK1
Best Price   

• 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 - 64/66 S/N/L

Broek met tailleband RK1
Best Price   

• 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 verborgen  

drukknoopsluiting
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

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

Tuinbroek RK1
Best Price   

• 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
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• 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
• 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

blauw
514070

groen
514071

beige
514072

blauw
414070

groen
414071

beige
414072

wit
574073

grijs
574074

wit
544073

grijs
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   

• 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
• 2 borstbinnenzakken 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 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

• 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 drukknoop-

sluiting
• Zoomwijdte met drukknopen instelbaar

Weefsel:  65% polyester / 35% katoen
Gewicht:  245 g/m²
Maten:  42 - 68 S/N/L
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wit
514073

wit
414073

grijs
414074

wit
524073

grijs
514074

wit
534073

grijs
534074

Tuinbroek RK1-3
Best Price   

Lange jas heren RK1-3
Best Price   

Lange jas dames RK1-3
Best Price   

Kazak heren RK1-3  
Best Price   

• 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

• 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
• 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 drukknoop, 

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

• 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
• 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
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wit
624073

wit
554073

wit
624076

wit
444073

wit
424073

U-kazak RK1-3
Best Price   

U-kazak RK1-3, lange mouw
Best Price   

Kazak dames RK1-3
Best Price   

• 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

• 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

• 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
• 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

Overall RK1-3
Best Price   

Broek met tailleband dames RK1-3
Best Price   

• 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

• 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
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Lange jas dames RK1-3
zonder zakken

Best Price   

wit
574075

wit
524075

wit
514075

wit
424075

wit
414075

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   

• 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

• 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

• 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

• 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

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

 wit   
 grijs   
 beige 
 blauw 
 groen 

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   

• 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

• 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

• 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

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

bare 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
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royalblauw
741003

lichtgrijs
741004

Poloshirt London uniseks
HACCP – lange mouw 
High Quality   

Poloshirt Lisbon uniseks
HACCP 
High Quality   

Pet met klep 
met haarnet 
Best Price   

• Klep
• Achter haarnetje met elastische band
• Netje bovenop buitenkant
• Drukknoopsluiting

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

• Polokraag met nekband
• Neklabel 
• Verborgen lijst met roestvrije metalen drukknopen
• Dubbellaagse schouderversterking 
• Zijsplitten en verlengd rugpand
• Antibacteriële behandeling
• Comfort fit

Weefsel:  50% polyester / 50% katoen, piqué
Gewicht:  220 g/m²
Maten:  XS - 7XL

met mouw- 
boordjes

met mouw- 
boordjes

white true 
red

cobalt 
blue

dark 
navy

silver 
grey

Uniseks 
London 692566 692569 692568 692570 692567

Uniseks Lisbon 692561 692564 692563 692565 692562

Nieuw

Antibacteriële 
behandeling 

Antibacteriële b
ehandeling 
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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 
meegenomen en naar de  
wasserij gebracht.

Individuele oplossingen voor een 
professionele organisatie van de was

Servicekringloop/logistiek ter plaatse
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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.nl bestellen of downloaden. Alle belang-
rijke contactgegevens vindt u op de achterkant.

PBM PERSOONLIJKE  
BESCHERMINGSMIDDELEN
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Hinweis
Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler vorbehalten.
Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Alsco Berufskleidungs- 
Service GmbH ist unzulässig. 
Stand 07/2020. Printed in Germany. © 2020 Alsco Berufskleidungs-Service GmbH.

Head Office
Telefon: 0221 986050
E-Mail: ho@alsco.de

Niederlassung Bayern
Telefon: 08131 38160
E-Mail: nl.bayern@alsco.de

Niederlassung Berlin
Telefon: 03378 86510
E-Mail: nl.berlin@alsco.de

Niederlassung Frankfurt
Telefon: 06103 50330
E-Mail: nl.frankfurt@alsco.de

Niederlassung Hamburg
Telefon: 04102 49250
E-Mail: nl.hamburg@alsco.de

Niederlassung Herford
Telefon: 05221 34030
E-Mail: nl.herford@alsco.de

Niederlassung Kaiserslautern
Telefon: 06301 600600
E-Mail: nl.kaiserslautern@alsco.de

Niederlassung Köln-Nord
Telefon: 0214 328320
E-Mail: nl.koeln-nord@alsco.de

Niederlassung Köln-Süd
Telefon: 02203 10040
E-Mail: nl.koeln-sued@alsco.de

Niederlassung Merseburg
Telefon: 03461 73070
E-Mail: nl.merseburg@alsco.de

Niederlassung Stuttgart
Telefon: 07123 94360
E-Mail: nl.stuttgart@alsco.de

Alsco The Netherlands
Telefon: +31 13 580 2178
E-Mail: info@alsco.nl

Service-Center Reinraum 
Dresden
Telefon: 0351 454550
E-Mail: reinraum@alsco.de

Service-Center Reinraum  
Regensburg
Telefon: 0351 4545555
E-Mail: reinraum@alsco.de

Service-Center Bad Hersfeld
Telefon: 06674 90050
E-Mail: sc.badhersfeld@alsco.de

Service-Center Dresden
Telefon: 0351 454550
E-Mail: sc.dresden@alsco.de

Service-Center Ruhr
Telefon: 02323 92030
E-Mail: sc.ruhr@alsco.de 

Service-Center Hannover
Telefon: 05221 340380
E-Mail: sc.hannover@alsco.de

Service-Center Nürnberg
Telefon: 09101 902090
E-Mail: sc.nuernberg@alsco.de

Service-Center Oldenburg
Telefon: 0441 950740
E-Mail: sc.oldenburg@alsco.de

Service-Center Flachwäsche  
Standort Castrop-Rauxel
Standort Nonnweiler

www.alsco.de

natureOffice.com DE-158-JM88KG1 | 
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Assortiment

GASTRONOMIE/HOTEL

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  
leveringstermijn (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 +31 (0) 135802178

WORKWEAR

Houd er rekening mee dat volgende catalogi zijn op het duits.

119118 Waarom Alsco?



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 12/2021. Printed in Germany. © 2021 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 Stuttgart
Telefoon: +49 (0)7123 94360
E-mail: nl.stuttgart@alsco.de

Alsco Nederland
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 Nürnberg
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 Ruhr
Telefoon: +49 (0)2323 92030
E-mail: sc.ruhr@alsco.de 

Service-Center Flachwäsche  
Locatie Castrop-Rauxel
Locatie Nonnweiler

www.alsco.nl




