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Dit jaar doen we niets anders dan wat we sinds 1975 altijd al gedaan 
hebben. Het maken van het enige hulpmiddel dat iedere vakman en ieder 
vakvrouw nodig heeft - duurzame en functionele werkkleding. Of je nu 
leerling, gezel of meester bent, onze kleding en accessoires maken het je 
altijd net wat gemakkelijker om de klus te klaren. In één keer goed.
 Dat komt omdat wij doorlopend werkkleding uitvinden - en verbeteren. 
Wij vinden slimme en intelligente oplossingen voor alledaagse problemen en 
passen deze nuttig toe. In duurzame werkbroeken die de vanzelfsprekende 
keuze zijn van zowel mannen als vrouwen. In kledingstukken met hoge 
zichtbaarheid die van gezien worden en veilig werken een prioriteit 
maken. In zomerwerkkleding die speciaal ontworpen is voor ventilatie 
en bescherming tegen UV-straling in warme, vochtige en zonnige 
omstandigheden. In basislagen die je helpen je kerntemperatuur te 
reguleren, middenlagen die je goed geïsoleerd houden en buitenlagen 
die zorgen dat je warm en droog blijft. Wat het weer ook is. Wat de uit te 
voeren taak ook is.
 En dat allemaal met een lange levensduur die garant staat voor een 
robuuste duurzaamheid.
 Dat is wat wij doen bij Snickers Workwear.
 Wij maken

#InventingWorkwear 

Wij hebben werk  
te doen
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Werkbroeken die net  
zo hard werken als jij. 
Onze broeken zijn gemaakt om je te helpen iedere klus te klaren, 
ongeacht de taak. Al onze broeken zijn doelgericht gemaakt en leveren 
de duurzaamheid en functionaliteit die je nodig hebt om te kruipen, te 
klimmen en alles te doorstaan wat nodig is voor de uit te voeren taak.
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6771 AllroundWork, Dames Full-Stretch 
Werkbroek met Afneembare Holsterzakken
Jij bent een professional. Goed in wat je doet en nog beter in 
gedaan krijgen van je werk. Maar om het goed te doen, heb je 
goede hulpmiddelen nodig. Zoals deze 4-way stretchbroek. De 
broek biedt je niet alleen de robuuste duurzaamheid en slimme 
functies die je van ons gewend bent, maar ook het geavan-
ceerde comfort, de perfecte maat en de nauwe pasvorm die je 
zo hard nodig hebt. Dat is het soort hulpmiddel waarop je kunt 
bouwen.

6771 AllroundWork, Dames Full-Stretch 
Werkbroek met Afneembare Holsterzakken

Onze nieuwe 9122 Ergonomische kniebeschermers bieden technisch 
geavanceerde kniebescherming en een voorgebogen, flexibel ontwerp 
voor een perfecte pasvorm en blijvend comfort. Gecertificeerd volgens 
EN 14404 Type 2, Niveau 1.

Ergonomische pasvorm op de knieën
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Laat jezelf zien.
Naarmate de zichtbaarheid op de werkplaats afneemt, neemt de kans 
op ongevallen toe. Daarom is robuuste, hi-vis werkkleding een absolute 
must. Terwijl onze fluorescerende kleuren ervoor zorgen dat je beter 
te zien bent in de schemer en overdag, zorgen onze reflecterende 
materialen ervoor dat je beter te zien bent in het donker.
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6943 High-Vis, Klasse 2 Stretch 
Werkbroek met Holsterzakken

6943 High-Vis, Klasse 2 Stretch Werkbroek 
met Holsterzakken

Blijvende zichtbaarheid, robuuste 
duurzaamheid
De meest recente toevoegingen aan onze duurzame Hi-vis collectie zijn 
deels gemaakt van biologische Sorona® stoffen. 37% van de vezels van 
deze technische stof is gemaakt met behulp van hernieuwbare plan-
taardige materialen. Naast een lagere ecologische voetafdruk bieden 
Sorona® stoffen ook nog eens een hogere kleurvastheid, langdurige 
elasticiteit en optimaal comfort.

Op sommige werkplaatsen geldt dat veilig zijn hetzelfde 
betekent als zichtbaar zijn.  Op die momenten is een fluores-
cerende en reflecterende werkbroek onmisbaar. Minimaal 
Klasse 2 – volgens EN 20471 certificering.
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Wat te dragen.
We bedenken en ontwikkelen werkkleding. Dat betekent dat onze kleding 
bomvol zit met de nieuwste technische snufjes en functies, om over de 
stoffen en materialen nog maar te zwijgen. Het betekent ook dat het niet 
altijd eenvoudig is te bepalen welk jack of welke broek voor jou geschikt is. 
 Daarom hebben we onze werkkleding voorzien van een kleurcode, zodat je 
snel ziet welke kleding geschikt is voor welke taak. 
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Met zijn nadruk op duurzaamheid, com-
fort en functionaliteit is deze collectie 
een uitstekende en veilige keuze voor 
dagelijks gebruik.

Om ook bij hoog oplopende tempera-
turen droog, koel en veilig te blijven, is 
vochtafvoerende, sneldrogende, geven-
tileerde UV-bescherming onontbeerlijk. 

Ontwikkeld voor taken die een hoge 
mate van fysieke flexibiliteit vereisen 
en toch extreem duurzaam met de best 
mogelijke pasvorm.

AllroundWork FlexiWork 

Altijd klaar om ervoor te 
gaan, iedere dag van de 
week.  

Een comfortabele pasvorm 
in iedere werkhouding.

Duurzaam comfort in 
warme en vochtige 
omstandigheden.

LiteWork 

High-Vis  

Bij dit soort werk zijn duurzame, robuuste 
stoffen en constructies niet alleen wat je 
wilt hebben, maar vooral ook wat je moet 
hebben.   

Als je in slecht verlichte of drukke omge-
vingen werkt, wil je graag zeker weten 
dat je goed gezien wordt. 

Als je uitrusting het verschil kan beteke-
nen tussen leven en dood, wil je graag 
dat het voldoet aan alle toepasselijke 
voorschriften en normen. 

RuffWork  ProtecWork  

Gemaakt om te blijven 
presteren in de zwaarste 
omstandigheden.  

Beschermende, aan 
meerdere normen 
tegemoetkomende 
werkkleding voor 
risicovolle taken.  

Laat jezelf zien voor een  
veiligere werkplek. 
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Een lange levens-
duur betekent  
duurzaamheid. 
Robuuste, lang meegaande producten vormen de hoeksteen van onze 
duurzaamheidsinspanningen en ons hele bedrijf. En eigenlijk is dat 
niet meer dan logisch - hoe langer onze werkkleding meegaat, hoe 
geringer onze impact op het milieu. Zelfs als dat betekent dat we op 
de korte termijn minder producten verkopen, zijn we ervan overtuigd 
dat dit ons bedrijf wel sterker maakt op de lange termijn. Want hoe 
duurzamer onze producten zijn, hoe meer mensen ze willen hebben. En 
dat is beter voor ons, onze gemeenschappen en onze planeet.  
 Hoe goed we onze werkkleding ook produceren, het is en blijft zo 
duurzaam als de zwakste schakel in de keten. Daarom investeren we 
fors in innoveren, ontwikkelen en testen – zodat we nooit concessies 
hoeven te doen op het gebied van kwaliteit of duurzaamheid. 
Maar zelfs als duurzaamheid voor ons in belangrijke mate neerkomt 
op de levensduur van onze producten, hebben we nog een lange weg 
te gaan. Daarom hebben we onze focus verdeeld in drie onderling 
aan elkaar gerelateerde terreinen die samen onze hele waardeketen 
afdekken. 

Productie 
Hoe wij ons gedragen als bedrijf en de standaard 
bepalen voor onze leveranciers om te waarborgen 
dat onze kleding verantwoord gemaakt wordt.

Ontwerp 
Hoe wij onze materialen selecteren en onze kle-
ding ontwerpen voor blijvende duurzaamheid en 
robuuste functionaliteit.

Samenwerking 
Hoe wij een team vormen met onze partners en 
klanten en samenwerken om duurzame praktijken 
en circulair gedrag te bevorderen.
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Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6201, 6301 AllroundWork, Werkbroek
Veelzijdige werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik. De werkbroek combineert werkcomfort met 
duurzaamheid en is uitgerust met verschillende zakken voor praktische opbergmogelijkheden.
Broek voor dagelijks gebruik die comfort, duurzaamheid en praktische opbergruimte biedt tijdens werken in 
verschillende omgevingen. De werkbroek is gemaakt met slijtvaste CORDURA® stof voor betere 
duurzaamheid en is voorzien van het KneeGuard™ systeem voor robuuste kniebescherming. Daarnaast biedt 
een stretch inzet in het kruis flexibiliteit en bewegingsgemak. Duimstokzak, vak voor mobiele telefoon en een 
cargozak met pennenvak zorgen voor grote flexibiliteit en functionaliteit.
• Duurzame CORDURA® stof
• KneeGuard™ kniebeschermingssysteem
• Gereedschapszak
• Cargozak met pennenvak
• ID-kaarthouder
Materiaal: Basis: 69% polyamide, 31% katoen, 250 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Pasvorm: regular
6201 – met holsterzakken   
6301 – zonder holsterzakken

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6224, 6324 Canvas+ Werkbroek
Duurzame werkbroek gemaakt voor bouwwerkzaamheden waar zware eisen worden gesteld.
Een klassieke werkbroek met holsterzakken gemaakt van sterke en licht stretch Canvas+ stof. De broek heeft 
CORDURA® verstevigingen op kritieke plekken voor extra duurzaamheid en een contrasterend stretch 
element in het kruis voor een betere bewegingsvrijheid.
• Duurzame en comfortabele Canvas+ stof
• Ventilatieopening aan de achterkant van de knieën
• CORDURA® versteviging bij knieën en aan de onderkant van de pijpen
• KneeGuard™ Pro systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Klassieke cargozak met bevestiging voor ID-badge
• Gereedschapshouder, beenzak met mesbevestiging en lussen voor met mogelijkheid voor sleutelhouder
Materiaal: Basis: 63% polyester, 37% katoen, 360 g/m². Versteviging 1: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². 
Versteviging 2: 100% polyester CORDURA® 320 g/m².
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258
Pasvorm: regular 
6224 – with holster pockets    
6324 – without holster pockets

* Kleur niet beschikbaar voor art. 6324

  

Nieuwe kleur

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6241, 6341 AllroundWork, Stretch Werkbroek
Deze stretch werkbroek heeft een nauwere pasvorm voor een strakke uitstraling. Stretch CORDURA®

op de knieën in combinatie met 4-way stretch aan de achterzijde zorgen voor een grote flexibiliteit en 
comfort. Holsterzakken voor extra functionaliteit.
Duurzame stretch werkbroek ontworpen voor dagelijks gebruik. De broek is gemaakt van full-stretch 
materiaal en is voorzien van 4-way stretch panelen aan de achterkant voor een betere flexibiliteit en 
bewegingsvrijheid. CORDURA® versterkte KneeGuard™ zakken bieden extra bescherming en duurzaamheid, 
terwijl de versterkte duimstok- en cargozakken gemakkelijk toegang bieden tot gereedschap en spullen.
• 2-way stretch stof met 4-way stretch panelen op de rug
• Stretch CORDURA® bij knieën en kruis
• KneeGuard™ systeem voor optimale kniebescherming
• CORDURA® versterkte duimstok- en cargozakken
• Voorgebogen pijpen
• Gereedschaphouder
Materiaal: Kleur 0404, 2004, 3904, 5604, 5804, 9504 / Basis: 47% katoen, 53% polyester, 251 g/m². 
Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². Versteviging 1: 100% polyester CORDURA® 320 g/m². 
Versterking 2: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². Kleur 0904 / Basis: 100% polyester (39% Sorona 
polyester) , 252 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². Versterking 1: 53% polyamide 
CORDURA®, 47% polyester CORDURA®, 283 g/m². Versterking 2: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Pasvorm: slim
6241 – met holsterzakken        6341 – zonder holsterzakken
* Nieuwe kleur.  ** Kleur niet beschikbaar voor art. 6341

  

Broeken

BROEKEN
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Damesmodel
Nieuwe kleur

6247 AllroundWork, Dames Stretchbroek met Holsterzakken
Slim fit werkbroek gemaakt van zacht full-stretch materiaal voor bewegingsvrijheid en optimaal 
comfort. Holsterzakken bieden handige opslag voor gereedschappen en apparatuur. Damespasvorm.
Stretch werkbroek met holsterzakken gemaakt van full-stretchmateriaal voor flexibiliteit en comfort. De 2 weg 
stretch stof wordt aangevuld met 4 weg stretch panelen in het rugpand voor een grotere bewegingsvrijheid. 
Met CORDURA® versterkte KneeGuard™ zakken bieden extra comfort en bescherming. Holster-, duimstok- 
cargozakken bieden gemakkelijke toegang tot gereedschappen en zijn voorzien van CORDURA® versterking 
voor duurzaamheid.
• Voorgebogen pijpen
• Stretch CORDURA® op de knieën
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Holsterzakken en duimstokzak met mesbevestigingsknoop
• Gereedschapshouder, beenzak voorzien van lussen voor sleutelringen en cargozak met 

bevestigingsmogelijkheid voor een ID-kaart
• Slim fit damespasvorm
Materiaal: Basis: 47% katoen, 53% polyester, 237 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². 
Versterking 1: 100% polyester CORDURA® 320 g/m². Versterking 2: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Kleur 0904; Materiaal: 61% polyester 39% Sorona® polyester, 252 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 
8,5% elastaan, 250 g/m². Versterking: 53% in de massa geverfd CORDURA® polyamide, 47% in de massa 
geverfd CORDURA® polyester, 283 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 32–54, 18–22, 76–92   
Pasvorm: slim
* Nieuwe kleur.

Nieuwe kleur

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6251, 6351 AllroundWork, Stretch Loose fit Werkbroek+ 
Veelzijdige werkbroek met stretch en Loose fit ontworpen voor optimaal comfort en bewegingsvrijheid 
tijdens de meeste soorten werkzaamheden.
Loose fit werkbroek voor geweldig comfort bij de meeste omstandigheden. Het 2-way stretch materiaal geeft 
flexibiliteit en is aangevuld met 4-way stretch panelen aan de achterkant voor meer bewegingsvrijheid. Voor 
extra duurzaamheid heeft de werkbroek CORDURA® op kritieke gebieden en op de zakken. Daarnaast heeft 
de werkbroek een EN 14404 gecertificeerde kniebescherming met het versterkte KneeGuard™ systeem voor 
grotere duurzaamheid en betere bescherming.
• 2-way stretch stof met 4-way stretch panelen op de rug
• KneeGuard™ systeem met stretch CORDURA® versteviging
• Voorgebogen pijpen
• Stretch CORDURA® op de knieën voor extra flexibiliteit
• CORDURA® versterkte duimstok- en cargozakken
Materiaal: Basis: 47% katoen, 53% polyester, 251 g/m². Contrast: 91.5% polyamide, 8.5% elastaan, 250 g/m². 
Versteviging: 100% CORDURA® polyester, 320 g/m². Versteviging: 100% CORDURA® polyamide, 205 g/m².
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Pasvorm: loose
6251 – met holsterzakken
6351 – zonder holsterzakken

* Nieuwe kleur.

Nieuwe kleur
Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6271, 6371 AllroundWork, Full Stretch Werkbroek
Multifunctionele werkbroek met full-stretch voor optimale bewegingsvrijheid. De broek, die is 
gemaakt van duurzame 4-weg stretch stof, biedt het comfort dat nodig is om het hele jaar rond elke 
dag efficiënt te kunnen werken.
Werkbroek voor alledag gemaakt van duurzame 4-weg stretch stof voor extra comfort en bewegingsvrijheid. 
Stretch CORDURA® op de knieën geeft extra bewegingsvrijheid terwijl de voorgebogen pijpen voor een 
optimale pasvorm zorgen. Bovendien heeft deze multifunctionele broek het KneeGuard™ systeem, 
certificering volgens EN 14404, een CORDURA® duimstokzak en praktische gereedschapshouders voor 
efficiënte en handige opslag. Bepaalde delen van de broek zijn aan de binnenzijde geborsteld om het hele jaar 
door optimale warmte en ventilatie te garanderen. Slim fit.
• 4-weg stretchmateriaal
• Stretch CORDURA® op de knieën
• CORDURA® gereedschaphouders
• Duimstokzak met mesbevestiging
• Cargo-zak met ID-kaartbevestiging
Materiaal: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². Versterking: 100% polyester CORDURA® 320 g/m². 
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258
Pasvorm: slim
6271 – met holsterzakken     
6371 – zonder holsterzakken
* Nieuwe kleur. Kleur niet beschikbaar voor art. 6371

BROEKEN
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Damesmodel

6701 AllroundWork, Dames Werkbroek+ met Holsterzakken
Dameswerkbroek in regular fit en met holsterzakken, ideaal voor dagelijks gebruik. De broeken zijn 
volledig uitgerust en combineren werkcomfort met duurzaamheid en bescherming bij alle soorten 
werkzaamheden.
Dameswerkbroek met holsterzakken in regular fit voor dagelijks gebruik. De broek is ontworpen om 
werkcomfort te combineren met bescherming en duurzaamheid bij alle soorten werkzaamheden. Een 
KneeGuard™ systeem zorgt voor een betrouwbare kniebescherming en CORDURA® stretch achterpanelen 
geven robuust comfort en flexibiliteit. Voorgebogen pijpen geven extra comfort. De holsterzakken zorgen voor 
veel praktische opslag en die wordt aangevuld met extra opslag in een cargozak en een duimstokzak. De 
broek is geschikt voor bedrijfsprofilering en heeft een ID-kaarthouder voor extra functionaliteit.
• CORDURA® stretch elementen aan de achterkant
• KneeGuard™ kniebeschermingssysteem
• Holsterzakken
• ID-kaarthouder
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, gereedschapslussen, meterzak met mesbevestigingsknoop, 

beenzakken met ruimte voor een mobiele telefoon en afneembare ID-kaarthouder.
Materiaal: Basis: 69% polyamide, 31% katoen, 250 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 32–54, 18–22, 76–92
Pasvorm: regular

Damesmodel

6703 AllroundWork, Dames Werkbroek zonder Kniezakken
Veelzijdige dames werkbroek met geweldige stretch, ontworpen voor service, transport, magazijn en 
dergelijke werkomgevingen.
Multifunctionele dames werkbroek gemaakt van een 2-weg stretch stof. Daarnaast zorgen 4-weg 
stretchpanelen voor een optimale pasvorm en een betere bewegingsvrijheid, waardoor de broek een goede 
keuze is voor werkzaamheden waarbij je veel in beweging bent. Slim fit. Ook verkrijgbaar in herenuitvoering 
(6803).
• Stof met 2-weg stretch
• 4-weg stretch elementen
• Voorgebogen knieën
• Klassieke uitvouwbare cargozak met bevestiging voor ID-badge
• Opbergzak voor utilitymes met opening aan beide zijden
• Lussen aan de voorzijde met mogelijkheid voor sleutelhouder
Materiaal: Basis: 47% katoen, 31% polyester 22% elastaan, 251 g/m². 
Stretchmateriaal: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². 
Versteviging: 100% polyamide, 205 g/m².
Maten: 32-54, 16-27, 64-108
Pasvorm: slim 

NIEUW
Damesmodel

6771 AllroundWork, Dames Full-Stretch Werkbroek met 
Afneembare Holsterzakken
Deze broek is ontworpen voor alle soorten werkzaamheden en gemaakt van duurzaam 4-weg 
stretchmateriaal en biedt het comfort en de flexibiliteit die nodig zijn voor veeleisende, dagelijkse 
taken.
Full-stretch werkbroek gemaakt van duurzame 4-weg stretch stof voor meer comfort en bewegingsvrijheid. 
Stretch CORDURA® knieën geven extra duurzaamheid en bewegingsvrijheid, terwijl voorgebogen pijpen 
zorgen voor een optimale pasvorm. Deze multifunctionele broek heeft afneembare CORDURA® holsterzakken 
met een ritsvak en een duimstokzak en praktische gereedschapshouders voor efficiënte en handige opslag. 
KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404. Slim fit.
• 4-weg stretchmateriaal
• Afneembare CORDURA® holsterzakken
• Stretch CORDURA® knieën
• CORDURA® gereedschaphouders
• Duimstokzak met mesbevestiging
Materiaal: Basis: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². 
Versterking: 100% polyester CORDURA® 320 g/m². 
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 32-54, 18-22, 76-92
Pasvorm: slim

BROEKEN
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6803 AllroundWork, Werkbroek zonder Kniezakken
Stretch werkbroek ontworpen voor service, transport, magazijn en dergelijke werkomgevingen.
Multifunctionele werkbroek gemaakt van een 2-weg stretch stof. Daarnaast zorgen 4-weg stretchpanelen 
voor een optimale pasvorm en een betere bewegingsvrijheid, waardoor de broek een goede keuze is voor 
werkzaamheden waarbij je veel in beweging bent. Slim fit. Ook verkrijgbaar in damesuitvoering (6703).
• Stof met 2-weg stretch
• 4-weg stretch elementen
• Voorgebogen knieën
• Klassieke uitvouwbare cargozak met bevestiging voor ID-badge
• Opbergzak voor utilitymes met opening aan beide zijden
• Lussen aan de voorzijde met mogelijkheid voor sleutelhouder
Materiaal: 47% katoen, 31% polyester, 22% elastaan, 251 g/m². 
Stretchstof: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². Versterking: 100% polyamide, 205 g/m².
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192- 212, 250-258
Pasvorm: slim

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6902, 6903 FlexiWork, Werkbroek+
Zeer lichtgewichte werkbroek en geavanceerde body mapping met een combinatie van ventilerende 
stretch stof en flexibele naden in kruis en CORDURA® versterkingen voor uitstekende 
bewegingsvrijheid, regeling van de lichaamstemperatuur, duurzaamheid en comfort.
Een zeer elastische en lichtgewicht werkbroek met flexibele kruisnaden, ontworpen voor dagelijks gebruik. De 
broek is gemaakt van een ventilerende stretch stof en is voorzien van stevige CORDURA® ripstop 
versterkingen op de knieën, pijpuiteinden en zakken voor een betere duurzaamheid. Het KneeGuard™ 
systeem biedt betrouwbare bescherming van de knieën terwijl voorgebogen pijpen zorgen voor een optimale 
pasvorm en bewegingsvrijheid. Uitvouwbare stretch cargozak met ritsvak en duimstokzak met mesknoop 
bieden praktische opbergruimte.
• Stretch stof, body-mapped ontwerp en voorgebogen pijpen voor een optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
• Versterkt met CORDURA® ripstop stretch stof
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Uitvouwbare cargozak met ritsvak en ID-kaarthouder in beenzak
• Geïntegreerde riem met duurzame gesp
• Gereedschapshouders
Materiaal: Basis: Stretch CORDURA® 88% polyamide CORDURA® ,12% elastaan, 270 g/m2. 
Ripstop: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2. Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Pasvorm: regular
6902 – met holsterzakken  
6903 – zonder holsterzakken
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6923 FlexiWork, Vloerleggersbroek+ met Holsterzakken
Vloerleggersbroek met extra duurzame kniebescherming. De broek is gemaakt van een duurzame 
ripstop stof met mechanische stretch waardoor hij ideaal is voor degenen die langdurige werkdagen 
op de knieën maken.
Vloerenleggersbroek met duurzame kniebescherming ontworpen voor werkzaamheden met lange uren op de 
knieën. De broek is gemaakt van 4-way mechanische stretch ripstop stof en heeft CORDURA® versterkingen 
evenals 4-way stretch Armortex® Kevlar® vezel van DuPont™ op de knieën voor optimale duurzaamheid, 
bescherming en bewegingsvrijheid. Verstelbare broekspijpen zorgen voor flexibiliteit, terwijl een meszak en 
duimstokzak praktische opslag bieden voor onderweg.
• Rip-stop met 4-way mechanische stretch
• Volledige stretch Armortex® Kevlar® vezel door DuPont™ op de knieën
• Versterkt met duurzame CORDURA® stof
• Gecertificeerde vloerlegger kniezakken volgens norm EN14404
• Verstelbare broekspijpen
• Geïntegreerde riem met een duurzame snelsluiting van polyamide voor een optimale pasvorm en 

werkcomfort. De riem is afzonderlijk te gebruiken
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 225 g/m2.
Versterking 1: Armortex® 56% polyamide, 26% elastaan, 18% DuPont™ Kevlar® aramidevezels.
Versteviging 2: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258
Pasvorm: regular

Nieuwe kleur

Past goed bij 1940 FlexiWork, Full Stretch Jack

6940 FlexiWork, Stretch Werkbroek+ met Holsterzakken
Werkbroek van topkwaliteit, gemaakt van Schoeller® 4-way stretch softshell voor een buitengewoon 
flexibel en functioneel comfort in veeleisende omgevingen. De geavanceerde materialen en 
functionaliteit zijn gecombineerd met voorgebogen broekspijpen en een aangesloten pasvorm en 
maken dit een bijzondere werkbroek.
Flexibele werkbroek met windbeschermende, 4-way stretch Schoeller® softshell stof en 3-laags CORDURA®

op de onderbenen voor extra duurzaamheid en bescherming in natte omstandigheden. Daarnaast heeft de 
broek het KneeGuard™ systeem met full-stretch Armortex® Kevlar® vezel van DuPontTM voor betere 
bescherming en bewegingsgemak. De broek heeft ook een geïntegreerde afneembare riem met Duraflex®

gesp en 2-way ritsen aan de onderkant van de broekspijpen.
• Schoeller® 4-way stretch softshell stof
• Hoogelastaan dubbel geweven polyamide 4-way stretch contraststof
• Waterproof en slijtvast 3-laags CORDURA® onderaan de broekspijpen
• KneeGuard™ met volledige stretch Armortex® Kevlar® vezel van DuPontTM

• Geïntegreerde riem met Duraflex® gesp
Materiaal: Basis: 73% polyamide, 20% polyurethaan, 7% elastaan Schoeller®, 220 g/m². 
Contrast: 84% polyamide, 16% elastaan, 298 g/m². Versterking 1: 100% polyamide CORDURA®, 305 g/m². 
Versterking 2: Armortex® 56% polyamide, 26% elastaan, 18% DuPont™ Kevlar® aramidevezels, 380 g/m². 
Maten: 44–58, 88–116, 148–154
Pasvorm: slim

* Nieuwe kleur.

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6955, 6956 FlexiWork, Denim Werkbroek+
Duurzame en flexibele denim werkbroek in slim fit design voor dagelijks gebruik. Stretch panelen 
zorgen voor geweldige bewegingsvrijheid en comfort.
Flexibele slim fit denim werkbroek ontwikkeld voor intensieve werkomstandigheden. Slijtvaste denim stof in 
combinatie met body-mapped stretch panelen bieden duurzaamheid en bewegingsvrijheid, terwijl de volgens 
EN 14404 gecertificeerde kniebescherming voor een betrouwbare bescherming zorgt. De werkbroek heeft 
ook gereedschapshouders en een cargozak met ritsvakken.
• Duurzaam denim met 2-way stretch panelen
• Slim fit design
• KneeGuard™ systeem, kniebescherming gecertificeerd volgens EN 14404
• Stretch CORDURA® cargozak met ritsvakken
Gereedschaphouders
Materiaal: Basis: 82% katoen, 14% polyamide, 3% polyester, 1% elastaan, 376 g/m². 
Contrast: 92% polyamide, 8% elastaan, 250 g/m². Versterking 1: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². 
Versterking 2: 100% polyester CORDURA® 320 g/m².
Maten: 44–58, 88–116, 148–154 
Pasvorm: slim
6955 – met holsterzakken
6956 – zonder holsterzakken
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Nieuwe kleur

6972 FlexiWork, Werkbroek met afneembare Holsterzakken
Slim-fit werkbroek ontworpen voor allround vaklieden met dynamische werkdagen.
Een werkbroek gemaakt van duurzame en elastische ripstop stof. De broek heeft ook een 4-weg stretch inzet 
in het kruis voor betere flexibiliteit en ritsventilatie aan de binnenzijde van de dijen. Bovendien dragen de 
afneembare holsterzakken bij aan het flexibele hightech karakter van de broek.
• Duurzame ripstop stof met grote stretch
• 4-weg stretch inzet in het kruis
• Afneembare versterkte holsterzakken (bevestigd met rits)
• Ritsventilatie binnenkant dijen
• Stretch CORDURA® bij de knieën voor meer flexibiliteit en duurzaamheid
• KneeGuard™ Pro systeem gecertificeerd volgens EN 14404
Materiaal: 64% polyester 36% Sorona® polyester 225, g/m². Contrast: 88% polyamide, 12% elastaan, 275 g/m². 
Versteviging 1: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². Versteviging 2: 100% polyester CORDURA®, 320 g/m². 
Mesh: 100% in de massa geverfd gerecycled polyester 69 g/m².
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192- 212, 250-258
Pasvorm: slim

* Nieuwe kleur.

6208 LiteWork, Werkbroek+ met afneembare Holsterzakken
Lichtgewichte werkbroek met veel stretch voor intensieve werkzaamheden in warme omstandigheden. 
Het elastische en sneldrogende materiaal zorgt voor grotere bewegingsvrijheid en extra comfort.
Deze 4-way stretch werkbroek is ontworpen voor dagelijks gebruik en is een comfortabele keuze voor 
intensieve werkzaamheden in warme omstandigheden. CORDURA® stretch panelen aan de achterkant 
zorgen voor bewegingsvrijheid, terwijl het lichtgewicht basismateriaal en de slim fit extra comfort bieden. De 
broek heeft ook CORDURA® versterkte zakken en gereedschapshouders voor gemak en duurzaamheid 
alsmede afneembare holsterzakken. KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404 voor optimale 
kniebescherming.
• Afneembare holsterzakken
• Duimstokzak met mesbevestiging
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Reflecterende accenten aan de achterzijde en achterzakken met rits
• Stretch cargozak met ritssluiting en ID-houder
Materiaal: Basis: 84% polyamide, 16% elastaan, 193 g/m².  Contrast: 88% polyamide, 12% elastaan, 275 g/m².  
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Pasvorm: slim

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6210, 6310 LiteWork, 37.5® Werkbroek
Superieure ventilatie, geweldige pasvorm met stretchpanelen. Deze lichtgewicht werkbroek 
combineert functioneel design met 37.5® technologie, wat zorgt voor koel werkcomfort in warme 
omstandigheden.
Lichtgewicht werkbroek gemaakt van functionele 37.5® stof die efficiënt vochttransport, ventilatie en 
zonbescherming biedt voor veel comfort in warme omstandigheden. Daarnaast is de broek voorzien van een 
4-weg stretchpaneel bij het kruis, KneeGuard™ systeem en CORDURA® versterking op kritieke plaatsen voor 
extra duurzaamheid.
• Sneldrogende en verkoelende 37.5® stof met UPF 40
• 4-weg stretchpaneel in het kruis
• CORDURA® versterkte duimstokzaak, beenzak en beenuiteinden
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Gereedschapshouder, liniaalvak met mesknop, beenvak met ID-kaarthouder erin en ruime achterzakken
• Elastisch trekkoord aan de onderkant benen
Materiaal: Basis: 45% polyester, 30% 37.5® polyester, 25% katoen, 202 g/m2. 
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 250 g/m2.
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258
Pasvorm: regular 
6210 – met holsterzakken    
6310 – zonder holsterzakken
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Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6214, 6314 RuffWork, Canvas+ Werkbroek+
Heavy-duty werkbroek gemaakt voor werkcomfort in ruwe omstandigheden en veeleisende omgevingen. 
De versterkte stof zorgt dat deze broek zowel comfortabel als duurzaam is tijdens intensief werk.
De slijtvaste broek is gemaakt van robuust Canvas+ materiaal en heeft een stretchpaneel onder de knieën met 
ventilatieopening voor verbeterde mobiliteit en efficiënt lichaamstemperatuurbeheer. Bovendien is de stevige 
werkbroek geleverd met EN 14404 gecertificeerde kniebescherming met CORDURA® 1000-versterkte 
KneeGuard™ systeem voor verhoogde duurzaamheid en bescherming. Holsterzakken bieden gemakkelijke 
toegang tot gereedschap en apparatuur.
• Gemaakt van zachte Canvas+ stof
• Stretch paneel met mesh onder de knieën voor betere ventilatie 
• CORDURA® 1000 versterkt KneeGuard™ systeem
• Voorgebogen pijpen 
• Gereedschapshouders en duimstokzak met mesbevestiging
Materiaal: Basis: 60% katoen, 40% polyester, 340 g/m². 
Versterking: 100% polyamide CORDURA® 290 g/m².
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Pasvorm: regular
6214 – met holsterzakken
6314 – zonder holsterzakken

6215 RuffWork, Katoen Werkbroek+ met Holsterzakken
Slijtvaste werkbroek met holsterzakken voor dagelijks gebruik. De broek is gemaakt om werkcomfort 
te bieden in ruwe en veeleisende omgevingen.
Slijtvaste werkbroek met holsterzakken en ontworpen voor dagelijks gebruik. De broek is gemaakt van 
robuust katoen en CORDURA® 1000 stof voor betrouwbare duurzaamheid en heeft het KneeGuard™ systeem 
voor optimale kniebescherming. Daarnaast biedt een stretch inzet in het kruis een betere bewegingsvrijheid. 
Holsterzakken met ritsvak, vak voor mobiele telefoon en cargozak met pennenvak bieden grote flexibiliteit en 
functionaliteit.
• Duurzaam katoen versterkt met CORDURA® 1000 stof
• KneeGuard™ kniebeschermingssysteem
• Holsterzakken met een ritsvak
• Cargozak met pennenvak
• ID-kaarthouder
• Reflecterende details
Materiaal: Basis: 100% katoen, 380 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Pasvorm: regular

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

3211, 3311 CoolTwill Werkbroek
Werkbroek met holsterzakken die geweldig werkcomfort biedt voor dagelijks gebruik. De loose fit 
werkbroek is ontworpen voor werken onder warme omstandigheden en heeft beschermende 
eigenschappen.
Loose fit werkbroek gemaakt voor dagelijks gebruik. De broek is gemaakt van een lichtgewicht stof die voor 
een geweldig werkcomfort zorgt, ook bij warmer weer. Bovendien bieden verstevigde pijpuiteinden een 
hogere duurzaamheid, terwijl het KneeGuard™ systeem met CORDURA® versterkingen zorgt voor 
betrouwbare kniebescherming. Voorgebogen pijpen en een inzet in het kruis zorgen voor extra flexibiliteit en 
bewegingsgemak tijdens intensieve werkzaamheden.
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen
• Been- en duimstokzakken met CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen pijpen
• Loose fit design
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
Materiaal: Basis: 65% polyester, 35% katoen, 195 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
Pasvorm: loose
3211 – met holsterzakken
3311 – zonder holsterzakken

BROEKEN



PATENT
INFO

EN14404

0404

1818

9595

7404

PATENT
INFO

EN14404

1804

5804

9504

0404

PATENT
INFO

EN14404

 5804

0404

1818

9595

23

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

3212, 3312 DuraTwill Werkbroek
Werkbroek die een geweldig werkcomfort garandeert tijdens dagelijks gebruik. De slijtvaste broek 
combineert betrouwbare bescherming met flexibiliteit in verschillende werkomgevingen.
Slijtvaste werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik. De loose fit broek is gemaakt van een duurzame en 
vuilafstotende stof. Bovendien bieden verstevigde pijpuiteinden een hogere duurzaamheid, terwijl het 
KneeGuard™ systeem met CORDURA® versterkingen zorgt voor betrouwbare kniebescherming. 
Voorgebogen pijpen en een inzet in het kruis zorgen voor extra flexibiliteit en bewegingsgemak tijdens 
intensieve werkzaamheden.
• Duurzaam en vuilafstotend materiaal
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen
• Been- en duimstokzakken met CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen pijpen
• Loose fit design
Materiaal: Basis: 52% katoen, 48% polyamide, 240 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
Pasvorm: loose
3212 – met holsterzakken
3312 – zonder holsterzakken

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

3213, 3313 Rip-Stop Werkbroek
Werkbroek met holsterzakken die gemaakt is om dagelijks te dragen en een compromisloos goed 
werkcomfort heeft. De loose fit en slijtvaste broek is voorzien van beschermende details.
Werkbroek met holsterzakken voor werkcomfort tijdens dagelijks gebruik. De broek is gemaakt van een lichte 
en duurzame rip-stop stof die slijtvast is en geschikt is voor warme omstandigheden. Bovendien bieden 
verstevigde pijpuiteinden een hogere duurzaamheid, terwijl het KneeGuard™ systeem met CORDURA®

versterkingen zorgt voor betrouwbare kniebescherming. Voorgebogen pijpen en een inzet in het kruis zorgen 
voor extra flexibiliteit en bewegingsgemak tijdens intensieve werkzaamheden.
• Lichtgewicht en duurzaam rip-stop materiaal
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen
• Holster-, been- en duimstokzakken met CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen pijpen
• Loose fit design
Materiaal: Basis: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256 
Pasvorm: loose
3213 – met holsterzakken
3313 – zonder holsterzakken

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

3214, 3314 Canvas+ Werkbroek
Werkbroek gemaakt van duurzame rip-stop stof geschikt voor dagelijks gebruik. Deze broek is 
ontworpen om werkcomfort, bescherming en flexibiliteit te bieden en heeft een robuust design en 
beschermende functies.
Werkbroek met loose fit en ideaal voor dagelijks gebruik. De broek is gemaakt van een zachte en slijtvaste 
canvas stof die zorgt voor werkcomfort zonder in te leveren op duurzaamheid. Bovendien bieden verstevigde 
pijpuiteinden een hogere duurzaamheid, terwijl het KneeGuard™ systeem met CORDURA® versterkingen 
zorgt voor betrouwbare kniebescherming. Voorgebogen pijpen en een inzet in het kruis zorgen voor extra 
flexibiliteit en bewegingsgemak tijdens intensieve werkzaamheden.
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen
• Comfortabele en zachte canvas stof
• Been- en duimstokzakken met CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen pijpen
• Loose fit design
Materiaal: Basis: 60% katoen, 40% polyester, 340 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
Pasvorm: loose
3214 – met holsterzakken
3314 – zonder holsterzakken
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Damesmodel

3714 Canvas+ Damesbroek met Holsterzakken
Dames werkbroek met holsterzakken ideaal voor dagelijks gebruik. De loose fit werkbroek is gemaakt 
om betrouwbare duurzaamheid en bescherming te bieden zonder dat dit ten koste gaat van het 
werkcomfort.
Dames werkbroek met holsterzakken voor dagelijks gebruik. De loose fit werkbroek is gemaakt van een zachte 
en slijtvaste canvas stof die zorgt voor werkcomfort zonder in te leveren op duurzaamheid. Bovendien bieden 
verstevigde pijpuiteinden een hogere duurzaamheid, terwijl het KneeGuard™ systeem met CORDURA®

versterkingen zorgt voor betrouwbare kniebescherming. Voorgebogen pijpen en een inzet in het kruis zorgen 
voor extra flexibiliteit en bewegingsgemak tijdens intensieve werkzaamheden.
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen
• Zachte en duurzame canvas stof
• Voorgebogen pijpen
• CORDURA® verstevigde holster-, been- en duimstokzakken
• Loose fit design
Materiaal: Basis: 60% katoen, 40% polyester, 340 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 18–22, 32–54, 76–92
Pasvorm: loose

3215 Comfort Cotton Werkbroek met Holsterzakken
Werkbroek met holsterzakken gemaakt van duurzame en ademende katoen voor dagelijks werkcomfort. 
Versterkingen in kritieke gebieden zorgen voor een betere duurzaamheid en bescherming.
Loose fit werkbroek met holsterzakken ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijks gebruik. De broek is 
gemaakt van duurzaam en ademend katoen en biedt geweldig werkcomfort. Bovendien bieden verstevigde 
pijpuiteinden een hogere duurzaamheid, terwijl het KneeGuard™ systeem met CORDURA® versterkingen 
zorgt voor betrouwbare kniebescherming. Voorgebogen pijpen en een inzet in het kruis zorgen voor extra 
flexibiliteit en bewegingsgemak tijdens het werk.
• Zacht en duurzaam katoen
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen
• Holster-, been- en duimstokzakken met CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen pijpen
• Loose fit
Materiaal: Basis: 100% katoen, 380 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
Pasvorm: loose

Voorzien van DuPont™ Kevlar® aramide vezels.

3223 Rip-Stop, Vloerleggersbroek met Holsterzakken
Vloerleggersbroek met holsterzakken, ideaal voor dagelijks gebruik en wanneer er lange uren op de 
knieën wordt gewerkt. De broek heeft een loose fit en combineert werkcomfort met bescherming, 
duurzaamheid en flexibiliteit om optimale prestaties te garanderen.
Vloerleggersbroek met holsterzakken biedt betrouwbare bescherming wanneer er lange uren op de knieën 
wordt gewerkt. DuPont™ Kevlar® vezelversterkte kniezakken zorgen voor bescherming en comfort, terwijl 
instelmogelijkheden bij de knieën ervoor zorgen dat de kniebeschermers tijdens het werk optimaal blijven 
zitten. De broek is gemaakt van een lichte rip-stop stof die slijtvast is en zorgt voor duurzaamheid om de 
slijtage van dagelijks gebruik te weerstaan. Daarnaast is de broek voorzien van een extra beenzak op de dij en 
een duimstokzak met een los uiteinde voor meer comfort. Versterkte dijen en pijpuiteinden bieden extra 
duurzaamheid.
• DuPont™ Kevlar® vezelversterkte kniezakken
• Verstelbaar elastisch koord om de kniebeschermer op de plaats te houden
• Extra dijbeenzak
• Holster-, been- en duimstokzakken met CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen pijpen
Materiaal: Basis: 65% polyester, 35% katoen, 250 g/m². Versteviging 1: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². 
Versteviging 2: 54% polyester, 24% DuPont™ Kevlar® aramide, 13% polyamide, 9% polyurethaan, 450 g/m².
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
Pasvorm: loose
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Past goed bij 
1915 AllroundWork, GORE® Windstopper® Jack

6515 AllroundWork, GORE® Windstopper® Broek
Windbeschermende werkbroek met body-mapped stretch panelen die bewegingsvrijheid en de hele 
dag werkcomfort bieden in winderige omstandigheden.
Veelzijdige werkbroek met GORE® WINDSTOPPER® ripstop stof van de knieën en hoger biedt betrouwbare 
windbescherming en ventilatie tijdens de meeste soorten werk in winderige omgevingen. Elastische inzetrand 
en 4-weg stretch op de onderrug zorgen voor een geweldige pasvorm en verbeterde bewegingsvrijheid. 
Daarnaast is de broek voorzien van het KneeGuard™ systeem voor optimale kniebescherming, afneembare 
holsterzakken, CORDURA® versterkte zakken en verstelbare beenuiteinden met drukknoppen.
• GORE® WINDSTOPPER® ripstop stof vanaf de knieën naar omhoog
• 4-weg stretchstof op de onderrug
• CORDURA® liniaalvak en zakken op het onderbeen
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® stretchversterkingen
• Afneembare holsterzakken en afneembare riem met Duraflex® gesp
• Verstelbare beenuiteinden met drukknoppen
Materiaal: Basis: 94% polyamide, 6% elastaan, 250 g/m2. 
Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m2. Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 320 g/m2. 
Detail: 88% polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 205 g/m2.
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258
Pasvorm: regular

6619 AllroundWork 37.5® Isolerende Werkbroek
Blijf warm tijdens het werk met deze broek die gevoerd is met geavanceerde 37.5® isolatie voor 
uitzonderlijke ventilatie en zorgt voor een optimaal lichaamsklimaat. Gemaakt van duurzame 
polyamide met een pasvorm die je beschermt en uitermate functioneel is. EN14404.
• CORDURA® verstevigde kniezakken, speciaal ontworpen voor het KneeGuard Pro positioneringssysteem 

met harmonicaplooien voor superieure kniebescherming. EN14404 gecertificeerd.
• Elke broekspijp is door middel van heat seal voorzien van reflecterende tape voor een verbeterde 

zichtbaarheid tijdens werken in donkere omstandigheden.
• Grote zakken waar je al je spullen in kwijt kunt. Tevens voorzien van meterzak, cargozak, vak voor mobiele 

telefoon, grote achterzakken, hamerlussen aan beide zijdes en een ID-kaarthouder aan de beenzak.
• De lange ritsen aan de zijkant zorgen ervoor dat je de broek snel aan- en uittrekt. De broekspijpen zijn 

verstelbaar en kunnen voorzien worden van schoenlussen zodat de broek niet opkruipt.
Materiaal: 100% polyamide 250 g/m². Versterking: 100% CORDURA polyamide ® 205 g/m².
Voering: 100% geverfd polyamide 65 g/m². Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled 
polyester, 15% polyester, 60 g/m². Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS short – XL short; XS – XXL; XS long – XL long

Past goed bij 1100 AllroundWork, 37.5® Isolerend Jack

Past goed bij 
1102 AllroundWork, Waterproof 37.5® Isolerend Jack

6620 AllroundWork, 
Waterdicht 37.5® Licht Gewatteerde 2-laags Werkbroek
Warme en waterdichte gewatteerde broek met getapete naden ontworpen voor werken in koude en 
natte winteromstandigheden.
Warme en waterdichte werkbroek gemaakt van duurzame polyamide stof. De broek heeft een lichte 37.5®

polyester vulling en volledig getapete naden, en biedt een uitstekende weersbescherming en isolatie in koude 
en natte omstandigheden. Bovendien zorgen stormzakken voor een veilige en weersbestendige opslag van 
items die droog moeten blijven. Een perfecte match met Waterdicht Shell Jack (1303
• Volledig getapete naden
• 37.5 polyester vulling
• CORDURA® verstevigingen op de knieën
• KneeGuard™ Pro systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Heat-sealed reflecterende accenten in donkergrijs voor zichtbaarheid
• Klittenband gereedschapslus, beenzak met mesbevestigingsknoop, lussen voor sleutelringen en klassieke 

cargozak met bevestigingsmogelijkheid voor een ID-kaart
Materiaal: 100% polyamide 250 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA® 205 g/m². Isolatie: 50% 
37.5® polyester, 35% Repreve® polyester, 15% polyester 60 g/m².
Maten: XS-XXXL
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6901 AllroundWork, Waterproof Shell Broek
Deze waterproof 2-laags shell broek is geschikt voor dragen met of zonder werkbroek eronder, 
waardoor je droog comfort ervaart ongeacht de weersomstandigheden. De broek is voorzien van 
getapete naden, voorgebogen broekspijpen, CORDURA® verstevigde zomen en een ergonomische 
pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid. Voldoet aan EN343.
• Waterproof 2-laags shell broek met getapete naden
• Voorgebogen broekspijpen en ergonomische pasvorm 
• Verstevigde zomen met 3-laags CORDURA®

• Lange ritsen in de broekspijpen maken aan- en uittrekken makkelijk, ook met schoenen aan
• Reflecterende details voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: Waterproof en ademende 100% Polyamide 2-laags shell stof, 145 g/m2.
100% Polyamide 3-laags CORDURA® verstevigingen, 315 g/m2. 100% Polyester voering 67 g/m2.
Maten: XS–XXXL  

Past goed bij 1303 AllroundWork, Waterdicht Shell Jack

Past goed bij 1980 FlexiWork, GORE-TEX® Shelljack,
1981 FlexiWork, GORE-TEX 37.5® Geïsoleerd Jack

6580 FlexiWork, 
GORE-TEX 37.5® Geïsoleerde Werkbroek+ Holsterzakken
Geïsoleerde GORE-TEX werkbroek die je warm en droog houdt in natte en koude omstandigheden. 
De duurzame broek is voorzien van afneembare en functionele 37.5® vulling voor snelle en eenvoudige 
aanpassing aan veranderende weersomstandigheden. 
Deze werkbroek is gemaakt van GORE-TEX stof met volledig getapete naden en biedt een betrouwbare 
bescherming in natte en koude omgevingen. Functionele en afneembare 37.5® vulling zorgt voor snelle en 
eenvoudige aanpassing aan veranderende weersomstandigheden. Daarnaast zijn de broeken voorzien van 
voorgebogen pijpen en verstelbare taille voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid. Extra bescherming 
wordt geboden door 3-laags CORDURA® versterkte kniezakken en CORDURA® versterkte zakken. 
Afneembare holsterzakken.
• Duurzame, ademende 3-laags GORE-TEX stof met volledig getapete naden
• Uitneembare 37.5® vulling zorgt voor geweldige warmte en functie
• 3-laags waterdichte CORDURA® kniezakken en GORE-TEX versterking op het onderbeen
• Afneembare holsterzakken, duimstokzak en cargozak met ID-kaartbevestiging
• Rits aan het uiteinden van de broekspijpen voor gemakkelijk aan- en uittrekken
Materiaal: 100% GORETEX® polyester 140 g/m². Versterking: 100% GORETEX® polyamide 190 g/m². 
Versterking: 100% CORDURA polyamide® 205 g/m². Versterking: 77% polyamide, 13% REF, 6% polyamide, 
4% PU, 255 g/m². Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 60 g/m². 
Maten: XS–XXL, XS-short-XL-short, XS-long-XL-long

8201 Regenbroek PU
Versla de regen. Draag deze volledig waterdichte PU-gecoate regenbroek met gelaste naden voor een 
100% droge werkdag. Gemaakt van een soepele en rekbare stof voor superieur comfort. Voldoet aan 
EN 343.
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen met volledig waterdichte naden, 

die beschermen tegen vochtpenetratie voor 100% bescherming
• Zachte, heat-sealed 3M reflecterende banden voor betere zichtbaarheid
• Twee grote voorzakken
• Klittenbanden aan de enkels
• Handig ontwerp - gemakkelijk aan te trekken
Materiaal: Licht en glad, waterdicht Polyurethaan-gecoat 100% Polyester tricot, 190 g/m2.
Maten: XS–XXXL  

Past goed bij 8200 Regenjack PU
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NIEUW

6051 AllroundWork, Stretch Bib & Brace broek
Veelzijdige bib en brace broek met voorgebogen benen en 4-weg stretch panelen die 
bewegingsvrijheid en de hele dag werkcomfort bieden.
Klassieke bib en brace werkbroek gemaakt van een zachte katoenen en polyester stof. De broek heeft een 
elastische rib aan de bovenzijden en een 4-weg stretch aan de achterkant voor optimale pasvorm en comfort. 
Daarnaast wordt het kledingstuk geleverd met verstelbare bretels, borstzak met rits, voorgebogen benen en 
KneeGuard™ systeem.
• Zachte katoenen en polyester stof.
• Elastische rib aan de zijden en een 4-weg stretch aan de achterkant voor optimale pasvorm en comfort.
• Elastische, verstelbare bretels.
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® stretchversterkingen.
• Borstzak met rits en compartimenten, en beenzak met bevestiging voor ID-badge.
• CORDURA® liniaalvak en zakken op het onderbeen.
Materiaal: Basis: 47% Katoen, 53% Polyester 237 g/m². 
Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m2. Versteviging: 100% polyester, 250 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162
Pasvorm: regular

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

0212, 0312 DuraTwill Bodybroek
Extreem slijtvaste bodybroek gemaakt van vuilafstotende DuraTwill stof. Beschikt over een 
geavanceerde snit met Twisted Leg™ ontwerp, verstevigingen in CORDURA® voor extra duurzaamheid 
en klittenbandbevestigers, plus geavanceerde kniebescherming en een uitgebreide reeks zakken.
• Gemaakt van DuraTwill stof verstevigd met delen van CORDURA® voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure kniebescherming, 

certifié EN 14404
• Stretchstof in de rug en brede, verstelbare schouderbanden voor uitstekende bewegingsvrijheid en 

draagcomfort
• Twee grote opgezette borstzakken met extra vakken (maximaal uitvouwbaar tot 45 graden voor optimale 

veiligheid en om te voorkomen dat de inhoud van de zak naar buiten valt)
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoeken voor betere bewegingsvrijheid en functionaliteit
Materiaal: Basis: DuraTwill. 52% Katoen/48% Polyamide, 240 g/m2. 
Versterking:  100% CORDURA® -Polyamide.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
0212 – met holsterzakken
0312 – zonder holsterzakken

* Kleur niet beschikbaar voor art. 0212

0214 Bodybroek met holsterzakken, Canvas+
Geweldige bodybroek met holsterzakken in zeer comfortabele en toch duurzame Canvas+ stof. 
Beschikt over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ ontwerp, verstevigingen in CORDURA® voor 
extra duurzaamheid en klittenbandbevestigers, plus geavanceerde kniebescherming en een 
uitgebreide reeks zakken.
• Gemaakt van Canvas+ stof verstevigd met delen van CORDURA® voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure kniebescherming
• Stabiele holsterzakken met buitenvakken, perfect voor klein gereedschap, pennen etc
• Stretchstof in de rug en brede, verstelbare schouderbanden voor uitstekende bewegingsvrijheid en 

draagcomfort
• Twee grote opgezette borstzakken met extra vakken (maximaal uitvouwbaar tot 45 graden voor optimale 

veiligheid en om te voorkomen dat de inhoud van de zak naar buiten valt)
Materiaal: Basis: Canvas+. 60% Katoen/ 40% Polyester, 340 g/m2. 
Versterking:  100% CORDURA®-Polyamide.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

BODYBROEKEN
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Nieuwe kleur
Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6141, 6143 AllroundWork, Stretch Korte Broek
Slim fit korte werkbroek van stretch. Strategisch geplaatste 4-weg stretch op de achterkant en een 
gusset in het kruis voor meer flexibiliteit en comfort.
• De combinatie van 2-weg en 4-weg stretch zorgt voor extra flexibiliteit en comfort
• CORDURA® verstevigde zakken
• Klittenband gereedschapslus, klassieke holsterzakken, beenzak voorzien van mesbevestigingsknoop, 

lussen voor sleutelringen en klassieke cargozak met bevestigingsmogelijkheid voor een ID-kaart
Materiaal: 47% katoen, 53% polyester, 251 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m².
Versterking: 100% CORDURA® polyester, 320 g/m². Versterking: 100% CORDURA®polyamide, 205 g/m².
Kleur 0904; Materiaal: 61% polyester 39% Sorona® polyester, 252 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 
8,5% elastaan, 250 g/m². Versteviging 1: 53% polyamide CORDURA®, 47% CORDURA®polyester, 283 g/m².
Versterking: 100% CORDURA®polyamide, 205 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: slim
6141 – met holsterzakken
6143 – zonder holsterzakken

* Kleur niet beschikbaar voor art. 6143
** Nieuwe kleur.

Nieuwe kleur

6142 AllroundWork, Stretch Pirate Broek met Holsterzakken
Stretch pirate werkbroek ontworpen voor werkcomfort tijdens dagelijks gebruik. Het Slim fit design 
biedt bewegingsvrijheid terwijl met de stretch CORDURA® versterkte kniestukzakken een betere 
duurzaamheid en bescherming bieden.
Slim-fit pirate werkbroek gemaakt van stretch stof voor optimaal comfort en dagelijks gebruik. Voorgebogen 
pijpen en Stretch CORDURA® versterkingen zorgen voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid terwijl het 
KneeGuard™ systeem de knieën beschermt. Bovendien zijn holster-en beenzakken versterkt met CORDURA®

stof voor extra duurzaamheid. De uiteinden van de pijpen kunnen zijn instelbaar voor een perfecte pasvorm.
• Slim fit met voorgebogen pijpen
• Stretch CORDURA® versterkte KneeGuard™ zakken
• CORDURA® versterkte holster-, duimstok- en cargozakken
• Verstelbare uiteinden van de broekspijpen
• Gereedschapshouder en bevestiging voor ID-kaart
Kleur 0404, 5804 2004, 9504/ Materiaal: 47% katoen, 53% polyester, 251 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 
8,5% elastaan, 250 g/m². Versterking: 100% CORDURA®, polyester 320 g/m². Versterking: 100% CORDURA®-
polyamide, 205 g/m². Kleur 0904; Materiaal: 61% polyester 39% Sorona® polyester, 252 g/m². 
Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m². Versterking: 53% in de massa geverfd CORDURA®

polyamide, 47% in de massa geverfd CORDURA® polyester, 283 g/m². Versterking: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44-64, 92-112
Pasvorm: slim
* Nieuwe kleur.

Damesmodel

6147 AllroundWork, Dames Stretch Korte Broek met Holsterzakken
Elastische en duurzame korte werkbroek met damespasvorm en klassieke holsterzakken. Strategisch 
geplaatste 4-way stretch op de achterkant en een inzet in het kruis voor meer flexibiliteit en comfort.
Multifunctionele korte dames werkbroek met holsterzakken, ontworpen voor dagelijkse werkzaamheden in de 
bouw in warme omstandigheden. De korte broek is gemaakt van een 2-way stretch stof en wordt geleverd met 
4-way stretch panelen aan achterkant en in kruis gebied voor optimaal comfort en bewegingsvrijheid. 
Daarnaast is de korte elastische werkbroek voorzien van CORDURA® versterkte zakken, gereedschapshouder, 
klassieke cargozak met ID-badgehouder en een beenzak met mesbevestiging. Damespasvorm.
• Stof van 2-way stretch
• Panelen met 4-way stretch aan de achterkant en in het kruis voor extra flexibiliteit en comfort
• CORDURA® verstevigde zakken
• Klassieke holsterzakken
• Gereedschapshouder, beenzak voorzien van mesbevestiging, lussen voor sleutelringen en klassieke 

cargozak met voor een ID-kaarthouder
Materiaal: Materiaal: 47% katoen, 53% polyester, 251 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 
250 g/m². Versterking: 100% CORDURA® polyester, 320 g/m². Versterking: 100% CORDURA®polyamide, 
205 g/m². Kleur 0904; Materiaal: 61% polyester 39% Sorona® polyester, 252 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 
8,5% elastaan, 250 g/m². Versteviging 1: 53% polyamide CORDURA®, 47% CORDURA®polyester, 283 g/m². 
Versterking: 100% CORDURA®polyamide, 205 g/m².
Maten: 32-54
Pasvorm: slim

Pirates & Korte broeken

PIR ATES & KORTE BROEKEN
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Nieuwe kleur
Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6151, 6153 AllroundWork, Stretch Loose fit Korte Werkbroek
Stretch korte broek voor dagelijks gebruik met Loose fit voor maximaal comfort en bewegingsvrijheid 
in warme omstandigheden. Versterkte zakken bieden een hogere duurzaamheid en meer 
gebruiksgemak.
Veelzijdige werkbroek met Loose fit en holsterzakken voor een geweldig comfort bij warm weer. Het 2-way 
stretch materiaal geeft flexibiliteit en is aangevuld met 4-way stretch panelen aan de achterkant voor meer 
bewegingsvrijheid. De werkbroek heeft een met CORDURA® versterkte duimstokzak en cargozakken voor 
extra duurzaamheid. Bovendien is de korte broek voorzien van een gereedschapshouder voor het bevestigen 
van verschillende gereedschappen.
• 2- en 4-way stretch stof voor flexibiliteit
• CORDURA® verstevigingen binnenin de zakken voor extra duurzaamheid
• Gereedschapshouder voor bevestigen van verschillende tools
• Duimstokzak met mesbevestiging
Cargozak met ID-kaart
Materiaal: Basis: 47% Katoen, 53% Polyester 237 g/m². 
Contrast: 92% polyamide, 8% elastaan, 250 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: loose
6151 – met holsterzakken
6153 – zonder holsterzakken

* Nieuwe kleur.

NIEUW

6140 FlexiWork, Softshell Stretch Korte Werkbroek+ met 
Holsterzakken
Korte werkbroek van topkwaliteit, gemaakt van Schoeller® 4-way stretch softshell voor buitengewone 
flexibiliteit en functionaliteit in veeleisende omgevingen.
Flexibele multifunctionele korte werkbroek gemaakt van windbeschermende, 4-way stretch Schoeller®

softshellstof. Voor meer comfort heeft deze high-end korte werkbroek een geïntegreerde riem met Duraflex®

-gesp. Daarnaast heeft de korte werkbroek holsterzakken en zakken met rits en duimstokzakken. Dit, in 
combinatie met de geavanceerde materialen en functionaliteit én het slim-fit design maken dit een tot 
bijzondere werkbroek.
• Schoeller® 4-way stretch softshell stof
• Hoogelastaan dubbel geweven polyamide 4-way stretch contraststof
• Geïntegreerde riem met Duraflex® gesp
• Holsterzakken
• Beenzak met ritssluiting
Materiaal: Basis: 73% polyamide, 20% polyurethaan, 7% elastaan Schoeller®, 220 g/m². 
Contrast: 84% polyamide, 16% elastaan, 298 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: slim

NIEUW

6172 FlexiWork, Korte Werkbroek met Afneembare Zakken
Elastische, duurzame en aansluitende korte werkbroek in slim-fit design ontworpen voor veelzijdige 
professionals met dynamische werkdagen.
Korte werkbroek van duurzame, 2-weg stretch ripstop met Sorona®-vezels. De korte werkbroek heeft 
body-mapped CORDURA®-panelen voor extra duurzaamheid, een 4-weg stretch inzet in het kruis en 
afneembare holsterzakken.
• Ripstop met 2-weg stretch
• 4-weg stretch rugpaneel en kruisinzet
• Afneembare versterkte holsterzakken
• CORDURA® versterkte beenzak met rits
• Duimstokzak met mesbevestiging
Materiaal: Basis: 100% polyester, 225 g/m². Contrast: 88% polyamide, 12% elastaan, 275 g/m². 
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: slim

PIR ATES & KORTE BROEKEN
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Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6904, 6914 FlexiWork, Korte Werkbroek+
Zeer lichtgewichte korte werkbroek en geavanceerde body mapping met een combinatie van 
ventilerende stretch stof en flexibele naden in kruis en CORDURA® versterkingen voor uitstekende 
bewegingsvrijheid, regeling van de lichaamstemperatuur, duurzaamheid en comfort.
Een zeer elastische en lichtgewicht korte werkbroek met flexibele kruisnaden, ontworpen voor dagelijks 
gebruik. De korte broek is gemaakt van een ventilerende stretch stof en is voorzien van stevige CORDURA®

ripstop versterkingen op de pijpuiteinden en zakken voor een betere duurzaamheid. Uitvouwbare stretch 
cargozak met ritsvak en duimstokzak met mesknoop bieden praktische opbergruimte.
• Stretch stof en body-mapped ontwerp voor een optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
• Versterkt met CORDURA® ripstop stretch stof
• Flexibele naden in kruis
• Uitvouwbare cargozak met ritsvak en ID-kaarthouder in beenzak
• Geïntegreerde riem met duurzame gesp
• Gereedschapshouders
Materiaal: Basis: Stretch CORDURA® 88% polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 270 g/m2. 
Ripstop: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2. Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64
Pasvorm: regular
6904 – met holsterzakken    
6914 – zonder holsterzakken

6905 FlexiWork, Pirate Werkbroek+ met Holsterzakken
Houd je tempo ook in de hitte vast. Lichtgewicht pirate werkbroek met een high-tech body-mapped 
ontwerp voor uitzonderlijk werkcomfort en flexibiliteit. Ventilerende stretchstof gecombineerd met 
CORDURA® versterkingen voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid en duurzaamheid.
Een zeer elastische en lichtgewicht pirate werkbroek met flexibele kruisnaden en CORDURA® versterkte 
holsterzakken, ontworpen voor dagelijks gebruik. De knielange werkbroek is gemaakt van een ventilerende 
stretch stof en is voorzien van stevige CORDURA® ripstop versterkingen op de pijpuiteinden en zakken voor 
een betere duurzaamheid. Gemakkelijk toegankelijke holsterzakken met ritsvak, uitvouwbare stretch cargozak 
met ritsvak en duimstokzak met mesknoop bieden praktische opbergruimte.
• Stretch stof, body-mapped ontwerp en voorgebogen pijpen voor een optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
• Versterkt met CORDURA® ripstop stretch stof
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• CORDURA® versterkte holsterzakken met ritsvak, uitvouwbare cargozak met ritsvak, ID-kaarthouder in beenzak
• Geïntegreerde riem met duurzame gesp
• Gereedschapshouders
Materiaal: Basis: Stretch CORDURA® 88% polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 270 g/m2. 
Ripstop: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2. Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m2.
Maten: 44–64, 92–112 
Pasvorm: regular

6108 LiteWork, Kortebroek+ met afneembare Holsterzakken
Lichtgewicht werkshorts met veel stretch voor intensieve werkzaamheden in warme omstandigheden. 
Het elastische en sneldrogende materiaal zorgt voor grotere bewegingsvrijheid en extra comfort.
Deze 4-way stretch werkshorts is ontworpen voor dagelijks gebruik en is een comfortabele keuze voor 
intensieve werkzaamheden in warme omstandigheden. CORDURA® stretch panelen aan de achterkant 
zorgen voor bewegingsvrijheid, terwijl het lichtgewicht basismateriaal en de slim fit extra comfort bieden. De 
korte broek heeft ook CORDURA® versterkte zakken en gereedschapshouders voor gemak en duurzaamheid. 
Afneembare holsterzakken voor alles wat je nodig hebt.
• Afneembare holsterzakken
• Lichtgewicht 4-way stretchstof
• Duimstokzak met mesbevestiging
• Reflecterende accenten aan de achterzijde en achterzakken met rits
• Stretch cargozak met ritssluiting en ID-houder
Materiaal: Basis: 84% polyamide 16% elastaan, 193 g/m². Contrast: 88% polyamide, 12% elastaan, 275 g/m². 
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: slim
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Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6110, 6112 LiteWork, 37.5® Korte Werkbroek
Superieure ventilatie, geweldige pasvorm met stretchpanelen. Deze lichtgewicht korte werkbroek 
combineert functioneel design met 37,5® technologie, wat zorgt voor koel werkcomfort in warme 
omstandigheden.
Lichtgewicht korte werkbroek gemaakt van functionele 37,5® stof die efficiënt vochttransport, ventilatie en 
zonbescherming biedt voor veel comfort in warme omstandigheden. Daarnaast is de korte broek voorzien van 
een 4-weg stretchpaneel bij het kruis en versterking op kritieke plaatsen voor extra duurzaamheid.
• Sneldrogende en verkoelende 37,5® stof met UPF 40
• 4-weg stretchpaneel in het kruis
• CORDURA® versterkte duimstokzaak, beenzak en beenuiteinden
• Gereedschapshouder, liniaalvak met mesknop, beenvak met ID-kaarthouder erin en ruime achterzakken
Materiaal: Basis: 45% polyester, 30% 37.5® polyester, 25% katoen, 202 g/m2.
Maten: 44-64
Pasvorm: regular 
6110 – met holsterzakken
6112 – zonder holsterzakken

3014 Canvas+ Short
Werkshorts gemaakt van Canvas+ stof. Geavanceerd ontwerp met Twisted Leg™ design, CORDURA®

verstevigingen voor een langere levensduur en klittenband voor het bevestigen van gereedschap. Plus 
een reeks zakken, inclusief holsterzakken en GSM vak.
• Gemaakt uit Canvas+ stof met CORDURA® verstevigingen voor extra duurzaamheid
• Geavanceerde snit met Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect draagcomfort met iedere 

beweging
• Makkelijk toegankelijke cargo beenzak met apart GSM vak en vier vakken voor pennen of gereedschap
• De meterzak met buitenvak is naar voren verplaatst voor meer comfort en snelle toegang
• Twee holsterzakken met buitenvakken, perfect voor klein gereedschap, pennen etc
Materiaal: Basis: Canvas+. 60% Katoen, 40% Polyester, 340 g/m2. 
Versterking:  100% CORDURA®-Polyamide.
Maten: 42–62
Pasvorm: loose

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

3023, 3123 Rip-Stop Short
Versla de warmte in deze werkshort gemaakt van superlichte en toch duurzame rip-stop stof. Beschikt 
over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design, CORDURA® verstevigingen en een reeks 
zakken, inclusief GSM vak.
• Geavanceerde snit met Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect draagcomfort met iedere 

beweging
• CORDURA® verstevigingen binnenin de zakken voor extra duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke been cargozak met aparte GSM zak en vier vakken voor pennen of gereedschap
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
• Twee ruime voor- en achterzakken en klittenband om gereedschap mee te bevestigen
Materiaal: Basis: 65% polyester, 35% Katoen, 200 g/m2. Versterking:  100% CORDURA®-Polyamide.
Maten: 42–62 
Pasvorm: loose
3023 – met holsterzakken    
3123 – zonder holsterzakken

PIR ATES & KORTE BROEKEN



REG.
DESIGN

EN14404

0405

REG.
DESIGN

EN14404

1400

REG.
DESIGN

EN14404

0604

32

9191 XTR D3O® Kniebeschermers
Geavanceerde kniebescherming, ontworpen voor werkzaamheden waarbij je frequent moet knielen. 
D3O® materiaal behoudt langdurig de vorm en biedt extra bescherming tegen stoten. Een lichtgewicht 
ontwerp en ondersteunende ventilatie zorgen voor flexibiliteit en comfort.
Kniebeschermers met geavanceerde kniebescherming voor langere perioden met frequent knielen. Een 
EN 14404 type 2 niveau 1 classificatie beschermt tegen steentjes, spijkers en divers vuil tijdens 
werkzaamheden waarbij veel wordt bewogen. De pads zijn gemaakt van het innovatieve D3O® materiaal dat 
betere impactbescherming biedt en zijn vorm gedurende lange tijd behoudt. Bovendien zorgt een gebogen en 
zeer duurzame constructie ervoor dat de kniebeschermers goed op hun plaats blijven en dit geeft continu 
comfort, terwijl de binnenkant de vorm van de knie volgt en de druk tijdens het knielen verdeelt.
• EN 14404 type 2 niveau 1 kniebescherming
• D3O® materiaal voor impactbescherming
• Behoudt zijn vorm tijdens langere periodes met veelvuldig knielen
• Ergonomisch ontwerp voor stabiliteit en flexibiliteit
• Duurzaam en duurzaam ontwerp
Materiaal: 100% polyolefinen en 100% D3O®.
Maten: Één maat

9112 D3O® Lite Kniebeschermers
Kniebeschermers voor geavanceerde kniebescherming tijdens werkzaamheden waarbij frequent 
geknield moet worden. Het D3O® LITE-materiaal is ontworpen om de belasting tijdens dagelijks 
gebruik te verminderen en biedt impactbescherming, ventilatie en een lichtgewicht constructie.
High-tech kniebeschermers met geavanceerde en verbeterde impactbescherming. De pads hebben 
EN 14404 type 2 niveau 1 classificatie en zijn specifiek ontworpen voor vaal knielen en veel bewegen waarbij 
ze beschermen tegen steentjes en ander vuil op de vloer. D3O® LITE-materiaal biedt schokbescherming en 
schokabsorptie, terwijl de gebogen, lichtgewicht constructie in combinatie met een ventilerend ontwerp 
ervoor zorgt dat de kniebeschermers comfortabel en gemakkelijk te dragen zijn. Daarnaast is er een zachte 
binnenkant in de vorm van de knie wat de kniebeschermers op hun plaats houden en tijdens het knielen de 
druk gelijkmatig verdelen.
• EN 14404 type 2 niveau 1 kniebescherming
• D3O® LITE materiaal voor betere impactbescherming
• Ergonomisch ontwerp voor ventilatie en stabiliteit
• Gebogen, lichtgewicht ontwerp
• Duurzaam en duurzaam ontwerp
Materiaal: 100% polyolefinen polymeermengsel.
Maten: Één maat

9110 Kniebeschermers
Kniebeschermers voor geavanceerde kniebescherming tijdens werkzaamheden waarbij frequent 
geknield moet worden. De lichtgewicht, flexibele en duurzame kniebeschermers zijn ontworpen om de 
spanning te verminderen en bieden dagelijks werkcomfort.
Lichtgewicht kniebeschermers met geavanceerde kniebescherming en een comfortabele pasvorm. Ze zijn 
EN 14404 type 2 niveau 1 geclassificeerd en specifiek ontworpen voor vaak knielen en veel bewegen waarbij 
ze beschermen tegen steentjes en ander vuil op de vloer. EVA materiaal zorgt voor een lichte en flexibele 
constructie die ervoor zorgt dat de kniebeschermers comfortabel en gemakkelijk te dragen zijn. Daarnaast is 
er een zachte binnenkant in de vorm van de knie wat de kniebeschermers op hun plaats houden en tijdens het 
knielen de druk gelijkmatig verdelen.
• EN 14404 type 2 niveau 1 kniebescherming
• EVA constructie
• Lichtgewicht en flexibel ontwerp
• Compatibel met het KneeGuard™ systeem
• Past in kniezakken van alle Snickers Workwear broeken
Materiaal: 50% EVA, 50% polyethyleen.
Maten: Één maat
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9118 Vloerleggers Kniebeschermers
Kniebeschermers voor geavanceerde kniebescherming tijdens werkzaamheden waarbij langdurig 
geknield moet worden. Polyethyleen zorgt dat de pads hun vorm over langere tijd behouden, en het 
lichtgewichte en ademende ontwerp biedt comfort en stabiliteit.
Vloerenleggers kniebeschermers voor geavanceerde kniebescherming tijdens werkzaamheden waarbij 
langdurig geknield moet worden. De EN 14404 type 2 niveau 1 classificatie van de pads zorgen dat je knieën 
beschermd blijven tijdens lange uren op de knieën en bij werkzaamheden waarbij je veel moet bewegen. 
Polyethyleen zorgt voor een ademende en lichtgewichte constructie en ze behouden gedurende langere tijd 
hun vorm om de knieën langer te beschermen. Daarnaast zorgen het ergonomisch ontwerp in combinatie met 
een zachte binnenkant ervoor dat de kniebeschermers op hun plaats blijven zitten en dat de druk gelijkmatig 
verdeeld is.
• EN 14404 type 2 niveau 1 kniebescherming
• Polyethyleen behoudt de vorm over een langere periode
• Lichtgewicht en ademend ontwerp
Materiaal: Shell: 85% polyamide, 15% polyester. Vulling: Geëxpandeerd polypropyleen.
Maten: Één maat

9119 D3O® Lite Vloerleggers Kniebeschermers
Geavanceerde kniebescherming voor werkzaamheden waarbij gedurende langere tijd wordt geknield 
en herhaaldelijk stoten optreden. D3O®LITE materiaal behoudt langdurig de vorm van de pads en biedt 
betere bescherming tegen stoten.
Lichtgewicht vloerleggers kniebeschermers met geavanceerde kniebescherming ontworpen voor werkzaamheden 
met langere perioden van knielen. Met een EN 14404 type 2 niveau 1 classificatie beschermen de pads tegen 
steentjes, spijkers en divers vuil tijdens werkzaamheden waarbij veel wordt bewogen. De kniebeschermers zijn 
gemaakt van het innovatieve D3O® LITE materiaal en zorgen voor impactbescherming en schokabsorptie terwijl de 
vorm langdurig behouden blijft. Bovendien zorgt het gebogen ontwerp ervoor dat de kniebeschermers stevig op hun 
plaats blijven zitten, terwijl de binnenkant de knievorm volgt en de druk verdeelt.
• EN 14404 type 2 niveau 1 kniebescherming
• D3O® LITE materiaal voor betere impactbescherming
• Behoudt vorm tijdens langere periodes werken
• Ergonomisch ontwerp voor ventilatie en stabiliteit
• Duurzaam en duurzaam ontwerp
Materiaal: 100% polyolefinen en 100% D3O® LITE.
Maten: Één maat

NIEUW

9122 Ergonomische kniebeschermers
Ergonomische kniebeschermers voor geavanceerde kniebescherming tijdens werkzaamheden waarbij 
vaak geknield moet worden. Een gebogen, lichtgewicht en flexibel ontwerp vermindert de belasting en 
zorgt voor dagelijks werkcomfort.
Lichtgewicht kniebeschermers met ergonomische vorm die geavanceerde kniebescherming bieden. Onze 
kniebeschermers hebben een EN 14404 Type 2 Level 1-certificering en zijn ontworpen voor veelvuldig knielen 
in dynamische werkomgevingen. Ze beschermen uitstekend tegen de verschillende soorten puin op de vloer. 
Het EVA-materiaal biedt flexibiliteit, terwijl een voorgebogen ontwerp ervoor zorgt dat de pads op hun plaats 
blijven voor blijvend comfort. Bovendien bieden de pads een geweldige krachtverdeling en 
penetratiebescherming terwijl ze zich comfortabel aanpassen aan de knieën.
• EN 14404 type 2 niveau 1 kniebescherming
• Lichtgewicht en flexibel EVA-materiaal
• Ergonomisch ontwerp voor een aansluitende en veilige pasvorm, geoptimaliseerd voor slim-fit broeken
• Compatibel met het KneeGuard™ systeem
Materiaal: 50% EVA, 50% polyethyleen.
Maten: Één maat

9169 D3O® Ergo Kniebeschermers
Ergonomisch gevormde kniebeschermers voor geavanceerde kniebescherming bij werkzaamheden 
waarbij frequent geknield moet worden. De kniebeschermers, die zijn ontworpen voor dagelijks 
gebruik, zijn gemaakt van duurzaam D30® materiaal dat een verbeterde impactbescherming biedt.
Technisch geavanceerde kniebeschermers met een ergonomisch ontwerp zorgen ervoor dat de beschermers altijd 
op de juiste positie zitten voor een optimale kniebescherming. De kniebeschermers zijn gemaakt van duurzaam en 
flexibel D30® materiaal en bieden een verbeterde impactbescherming. De kniebeschermers hebben een EN 14404 
Type 2 level 1 classificatie ter bescherming tegen steentjes, spijkers en ander vuil op de vloer. Bovendien zijn de 
kniebeschermers wasbaar in de wasmachine, wat betekent dat je de pads niet hoeft te verwijderen bij het wassen 
van de werkbroek. Speciaal ontworpen voor het Snickers Workwear KneeGuard™ systeem.
• D3O® materiaal voor betere impactbescherming
• EN 14404 Type 2, level 1 kniebescherming
• Behoudt zijn vorm tijdens langere periodes met veelvuldig knielen
• Ergonomisch ontwerp voor een strakke en zekere pasvorm die perfect past bij onze Slim Fit broek
• Compatibel met het KneeGuard™ systeem
Materiaal: 100% polyurethaan.
Maten: Één maat
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9116 Vlamvertragende kniebeschermers
Draag deze vlamvertragende kniebeschermers samen met onze werkbroek voor volledige bescherming 
tegen hitte en vuur. De geavanceerde kniebeschermers zijn voorzien van verticaal en horizontaal 
ingesneden groeven voor optimale flexibiliteit en pasvorm tijdens intensieve werkzaamheden.
Geavanceerde kniebeschermers met gecertificeerde vlambestendigheid en kniebescherming voor veilig 
werken in risicovolle omgevingen. De kniebeschermers zijn gecertificeerd volgens EN ISO 14116 en hebben 
een EN 14404 Type 2 Level 1 classificatie ter bescherming tegen steentjes, spijkers en ander vuil op de vloer. 
Daarnaast zijn de meerlagige kniebeschermers gemaakt van een zacht en comfortabel rubbermateriaal en 
gelamineerd met CORDURA® voor extra duurzaamheid. De kniebeschermers zijn ook voorzien van verticaal 
en horizontaal ingesneden groeven om een flexibele pasvorm te garanderen die zich aanpast aan het 
bewegende lichaam. Compatibel met het KneeGuard™ systeem.
• Vlamvertragend volgens EN ISO 14116
• EN 14404 Type 2, level 1 kniebescherming
• Zacht en comfortabel materiaal
• Gelamineerd met CORDURA® voor extra duurzaamheid
• Horizontaal en verticaal ingesneden groeven voor een flexibele pasvorm
Materiaal: Basis: 100% EPDM rubber. Versterking: 100% CORDURA®.
Maten: Één maat

Past goed bij 
6619 AllroundWork, 37.5® Isolerende Werkbroek

1100 AllroundWork, 37.5® Isolerend Jack
Een isolerend werkjack voor dagelijks gebruik, gemaakt met 37.5® technologie voor betrouwbaar 
werkcomfort onder koude omstandigheden. Het jack is geschikt voor profilering en combineert 
bescherming en flexibiliteit voor alle soorten werkzaamheden.
Een isolerend werkjack dat ideaal is voor dagelijks gebruik. De jas wordt geleverd met een met fleece 
gevoerde kraag en 37.5® technologie die warmte en comfort biedt. Windbeschermende kraag en elastische 
manchetten met duimgaten zorgen voor extra warmte en bescherming, terwijl voorgebogen mouwen, 
stretchpanelen op de rug en een verstelbare onderzoom voor flexibiliteit en bewegingsgemak zorgen. 
Daarnaast heeft het ontwerp reflecterende accenten voor hogere zichtbaarheid en veiligheid bij het werken in 
omgevingen met een hoog risico.
• 37.5® technologie voor een betere regeling van de lichaamswarmte
• Kraag met fleecevoering voor extra warmte en comfort
• CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen mouwen
• Reflecterende details
• ID-kaarthouder in de borstzak
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 220 g/m2. Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². 
Voering: 100% geverfd polyamide 65 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m².
 Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m². 
Netstof: 100% polyester, 367 g/m². Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL

Past goed bij 6620 AllroundWork,
Waterdicht 37.5® Licht Gewatteerde 2-laags Werkbroek

1102 AllroundWork, Waterproof 37.5® Isolerend Jack
Waterdicht geïsoleerd werkjack dat dagelijks comfort biedt onder koude en natte omstandigheden. 
Dit multifunctionele werkjack is voorzien van 37.5® technologie, getapete naden en een afneembare 
capuchon.
Het waterdichte isolerende jack is gemaakt voor dagelijks gebruik en biedt werkcomfort onder koude en natte 
omstandigheden. Het jack heeft een waterdicht ontwerp met getapete naden en een afneembare capuchon 
om de drager te beschermen bij nat en regenachtig weer. 3D mesh voering aan de achterzijde biedt extra 
isolatie en de 37.5® technologie zorgt voor ventilatie en vochtregeling om het algehele werkcomfort te 
maximaliseren. Daarbij zorgen 2-way stretch panelen aan de achterkant voor flexibiliteit en CORDURA®

versterkingen bij de ellebogen bieden duurzaamheid.
• 37.5® vulling en 3D meshvoering aan de achterkant
• Voorgebogen mouwen en stretch panelen op achterkant van de schouders
• Lage rug en boorden voor een extra comfort
• Met fleece gevoerde, windbeschermende hoge kraag en elastische binnenmanchetten met duimopeningen
• De afneembare capuchon is waterproof. Het jack heeft reflecterende accenten en een borstzak met rits en 

bevestiging voor een ID-kaart
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 220 g/m2. Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Voering: 100% geverfd polyamide 65 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m².
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m².
Netstof: 100% polyester, 367 g/m². Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL

Jassen & bodywarmers

JA S SEN & BODY WARMERS
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Damesmodel

1107 AllroundWork, Dames 37.5® Isolerend Jack
Een isolerend dames werkjack voor dagelijks gebruik, gemaakt met 37.5® technologie voor betrouwbaar 
werkcomfort onder koude omstandigheden. Het jack is geschikt voor profilering en combineert bescherming 
en flexibiliteit voor alle soorten werkzaamheden.
Een isolerend dames werkjack dat ideaal is voor dagelijks gebruik. Het jack wordt geleverd met een fleece gevoerde 
kraag en 37.5® technologie die voor warmte en vochtregeling zorgt. Windbeschermende kraag en elastische 
manchetten met duimgaten zorgen voor extra warmte en bescherming, terwijl voorgebogen mouwen, stretchpanelen 
op de rug en een verstelbare onderzoom voor flexibiliteit en bewegingsgemak zorgen. Daarnaast heeft het ontwerp 
reflecterende accenten voor hogere zichtbaarheid en veiligheid bij het werken in omgevingen met een hoog risico.
• 37.5® technologie voor een betere regeling van de lichaamswarmte
• Kraag met fleecevoering voor extra warmte en comfort
• CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen mouwen
• Reflecterende details
• ID-kaarthouder in de borstzak
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 220 g/m2. Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Voering: 100% geverfd polyamide 65 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m².
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m².
Netstof: 100% polyester, 367 g/m². Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXL

Damesmodel

1127 AllroundWork, Waterproof 37.5® Isolerend Damesjack
Waterdicht geïsoleerd werkjack ontworpen voor vrouwen om dagelijks comfort te bieden onder koude en 
natte omstandigheden. Dit multifunctionele werkjack is voorzien van 37.5® technologie, getapete naden en 
een afneembare capuchon.
Het waterdichte isolerende damesjack is gemaakt voor dagelijks gebruik en biedt werkcomfort onder koude en natte 
omstandigheden. Het jack heeft een waterdicht ontwerp met getapete naden en een afneembare capuchon om de drager 
te beschermen bij nat en regenachtig weer. 3D mesh voering aan de achterzijde biedt extra isolatie en de 37.5® technologie 
zorgt voor ventilatie om het algehele werkcomfort te maximaliseren. Daarbij zorgen 2-way stretch panelen aan de 
achterkant voor flexibiliteit en CORDURA® versterkingen bij de ellebogen bieden duurzaamheid voor dagelijks gebruik.
• 37.5® vulling en 3D mesh voering aan de achterkant
• Voorgebogen mouwen en stretch panelen op achterkant van de schouders
• Verlengde mouwen en verlengd rugpand voor extra comfort
• Met fleece gevoerde, windbeschermende hoge kraag en elastische binnenmanchetten met duimopeningen
• De afneembare capuchon is waterproof. Het jack heeft reflecterende accenten en een borstzak met rits en 

bevestiging voor een ID-kaart
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 220 g/m2. Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Voering: 100% geverfd polyamide 65 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m².
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m².
Netstof: 100% polyester, 367 g/m². Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXL

1148 AllroundWork, Winterjack
Wind- en waterbestendig winterjack met een geweldige pasvorm voor optimaal comfort en echte 
allround prestaties op het werk. Volop ruimte voor profilering.
Isolerend winterjack voor warmte en comfort tijdens werken in koude en natte omgevingen. Het werkjack is 
voorzien van een waterafstotende stof, een verlaagde rug en een winddichte kraag om de drager te 
beschermen tegen wind en water. Dit multifunctionele jack is een geweldige keuze voor dagelijks gebruik.
• Wind- en waterbestendige buitenstof
• Ripstop-stof met gecoate binnenkant voor extra duurzaamheid
• Verlengde rug en winddichte kraag
• Reflecterende biezen voor een betere zichtbaarheid
• Handverwarmende zakken, ID-kaarthouder en pennenvak aan de binnenzijde op borsthoogte
Materiaal: 100% polyester, 175 g/m². Contrast: 100% polyamide, 220 g/m². Voering: 100% solution oplossing 
geverfd, 65 g/m². Isolatie: 100% polyester. Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL

4548 AllroundWork, Winter Bodywarmer
Bodywarmer ontworpen voor werkcomfort onder koude omstandigheden. De bodywarmer is gemaakt 
van wind- en waterbestendige materiaal en is ideaal voor zowel binnen als buiten.
Veelzijdige bodywarmer ontworpen voor warmte en comfort bij koude omstandigheden. De bodywarmer 
heeft een wind- en waterbestendig ontwerp voor bescherming tegen de elementen en is een geweldige keuze 
voor zowel binnens- als buitenshuis, als buitenste laag of isolerende tussenlaag. Voorzien van reflecterende 
biezen en borstzak met ID-houder.
• Wind- en waterbestendige stof
• Gewatteerd voor isolatie en warmte
• Reflecterende biezen
• ID-houder in borstzak
• Verkrijgbaar in vier kleurcombinaties, zakken om handen te warmen, houder voor ID-badge, binnenzakken 

voor pennen
Materiaal: 100% polyester, 175 g/m². Contrast: 100% polyamide, 220 g/m². Voering: 100% oplossing geverfd 
polyamide, 65 g/m². Isolatie: 100% polyester. Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL
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1200 AllroundWork, Soft Shell Jack
Softshell werkjack voor een betrouwbare bescherming tegen wind en kou tijdens dagelijks gebruik. 
Het jack combineert werkcomfort met grote flexibiliteit en zorgt dat je klaar bent voor elke taak en alle 
weersomstandigheden.
Een softshell werkjack voor dagelijks gebruik waarmee je op alles bent voorbereid onder verschillende 
werkomstandigheden. Het winddichte en waterafstotende jack is voorzien van een windbeschermende kraag 
en CORDURA® versterkingen, die werkcomfort bieden zonder dat bescherming en duurzaamheid daaronder 
lijden. Daarnaast zorgt een verlengd rugpand voor bescherming in alle werkhoudingen terwijl de afstelling 
onderaan de zoom flexibiliteit biedt. De YKK 2-weg rits maakt het mogelijk om de jas van onderaf te openen 
om het gereedschap onder de jas te kunnen pakken en voor een groter bewegingsbereik wanneer dat nodig 
is. Daarnaast krijg je extra functionaliteit door een ID-kaarthouder binnen in een borstzak met rits. Geschikt 
voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Winddichte en waterafstotende softshell stof
• CORDURA® versterkingen voor extra duurzaamheid
• Het rugpand is langer voor een betere bescherming in alle werkhoudingen
• Elastische koordverstelling aan de zoom voor een rekbare, strakke pasvorm aan de onderkant
• YKK 2-weg rits
• Grote binnenzak
Materiaal: Basis: 100% polyester, 265 g/m². Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS–XXXL

Nieuwe kleur

1205 AllroundWork, Winddichte Soft Shell Jack
Winddichte stretch soft shell jack gemaakt voor de meeste soorten werk en dagelijks gebruik. 
Een strak, uitgekleed ontwerp maakt de jas perfect voor profilering.
Veelzijdige soft shell jack gemaakt van winddichte stretch stof die veel ruimte biedt voor profilering aan zowel 
de voor- als achterkant. De jack heeft een hoge kraag die beschermt tegen wind en koude lucht, elastische 
trekkoord aan de onderkant van de zoom voor een optimale pasvorm, klittenbandsluiting bij de manchetten 
en twee zakken aan de voorkant met rits.
• Winddichte soft shell stof
• Grote gebieden voor profilering aan de voor- en achterkant
• Hoge kraag
• Elastisch trekkoord aan de onderkant zoom
• Klittenbandsluiting bij de manchetten
• Twee voorzakken met rits
Materiaal: Basis: 88% polyester, 12% elastaan, 285 g/m2.
Maten: XS-XXXL
* Nieuwe kleur.

NIEUW

4505 AllroundWork, Windproof Soft Shell Bodywarmer
Veelzijdig softshell bodywarmer die bescherming biedt tegen koude wind tijdens dagelijks gebruik. 
Het strakke ontwerp maakt de bodywarmer geschikt voor profilering.
Een softshell bodywarmer voor dagelijks gebruik waarmee je snel en gemakkelijk in laagjes kunt kleden voor 
veranderende weersomstandigheden. De bodywarmer is gemaakt van een winddichte en fluorkoolstofvrije, wateraf-
stotende stretchstof. De hoge kraag en een verlengd achterpand beschermen tegen koude wind in alle werkposities. 
Bovendien heeft de bodywarmer een elastisch trekkoord aan de onderkant voor een optimale pasvorm, een 2-weg 
rits aan de voorkant voor meer ventilatie, twee voorzakken met rits en veel ruimte voor profilering.
• Winddichte en waterafstotende softshell stretch
• Verlengd achterpand voor bescherming tegen de wind in alle werkposities
• Hoge kraag voor extra windbescherming
• Elastisch trekkoord aan de onderkant zoom
• Grote gebieden voor profilering aan de voor- en achterkant
• Twee zakken met rits
Materiaal: Basis: 88% polyester, 12% elastaan, 218 g/m2.
Maten: XS-XXXL

Damesmodel

1207 AllroundWork, Dames Soft Shell Jack
Softshell dames werkjack voor een betrouwbare bescherming tegen wind en kou bij dagelijks gebruik. 
Het jack combineert werkcomfort met grote flexibiliteit en zorgt dat je klaar bent voor elke taak en alle 
weersomstandigheden.
Een veelzijdig softshell werkjack voor dames waarmee je alles aankunt onder verschillende werkomstandigheden. Het 
winddichte en waterafstotende jack is voorzien van een windbeschermende kraag en CORDURA® versterkingen, die 
werkcomfort bieden zonder dat bescherming en duurzaamheid daaronder lijden. Daarnaast zorgt een verlengd rugpand 
voor bescherming in alle werkhoudingen terwijl de afstelling onderaan de zoom flexibiliteit biedt. Een ID-kaarthouder 
binnen in een borstzak met rits levert extra functionaliteit. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Winddichte en waterafstotende softshell stof
• CORDURA® versterkingen voor extra duurzaamheid
• Het rugpand is langer voor een betere bescherming in alle werkhoudingen
• Elastische koordverstelling aan de zoom voor een rekbare, strakke pasvorm aan de onderkant
• Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo
Materiaal: Basis: 100% polyester, 265 g/m². Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS–XXL 
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1229 AllroundWork, Soft Shell Jack met Capuchon
Slijtvast softshell werkjack met capuchon die het hele jaar door gebruikt kan worden. Het werkjack 
biedt betrouwbaar werkcomfort en bescherming tegen de elementen in zware werkomgevingen.
Een veelzijdig softshell werkjack met capuchon waarmee je alles aankunt onder verschillende werkomstandigheden. 
Het winddichte en waterafstotende jack is voorzien van CORDURA® versterkte ellebogen en voorgebogen mouwen 
voor werkcomfort naast bescherming en duurzaamheid. Daarnaast zorgen een verlengd rugpand en 
mouwuiteinden voor bescherming in alle werkhoudingen en de afstelling onderaan de zoom geeft flexibiliteit. De 
YKK 2-weg rits maakt het mogelijk om de jas van onderaf te openen om het gereedschap onder de jas te kunnen 
pakken en voor een groter bewegingsbereik wanneer dat nodig is. Daarnaast krijg je extra functionaliteit door een 
ID-kaarthouder binnen in een borstzak met rits. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Winddichte en waterafstotende softshell stof
• Met CORDURA® verstevigde ellebogen
• Voorgebogen mouwen
• Elastische koordverstelling aan de zoom voor een rekbare, strakke pasvorm
• Capuchon voor extra bescherming
• YKK 2-weg rits
Materiaal: Basis: 100% polyester, 265 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS–XXXL

Nieuwe kleur

Past goed bij 
6901 AllroundWork, Waterproof Shell Broek

1303 AllroundWork, Waterdicht Shell Jack
Waterdicht shell jack dat betrouwbare bescherming biedt bij natte werkomstandigheden. Het jack is 
geschikt voor profilering en ontworpen met dagelijks gebruik in het achterhoofd: de jack is ademend, 
comfortabel en heeft reflecterende accenten voor extra veiligheid.
Veelzijdig en waterdicht shell jack die geweldige weersbescherming en comfort biedt tijdens de meeste 
soorten werkzaamheden. Het slijtvaste jack is gemaakt van een duurzame shell stof en is heeft getapete 
naden en capuchon voor volledige waterbescherming. Daarnaast zorgen reflecterende accenten voor extra 
veiligheid tijdens het werken in schemerige omstandigheden. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Waterdicht
• Getapete naden
• Reflecterende accenten voor extra veiligheid
• Capuchon voor extra weersbescherming
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: 100% polyamide, 145 g/m². Voering: 100% in de massa geverfd polyamide, 65 g/m².
Voering zak: 100% polyester 69 g/m².
Maten: XS–XXXL
* Nieuwe kleur.

Damesmodel

1367 AllroundWork, Dames Waterproof Shell Jack
Een waterdicht dames shell jack dat betrouwbare bescherming biedt bij natte werkomstandigheden. 
Het werkjack is geschikt voor profilering en ontworpen met dagelijks gebruik in het achterhoofd: de jas 
is ademend, comfortabel en heeft extra reflecterende accenten voor extra veiligheid.
Veelzijdig en waterdicht dames shell jack die geweldige weersbescherming en comfort biedt tijdens de meeste 
soorten werkzaamheden. Het slijtvaste werkjack is gemaakt van een duurzame shell stof en is heeft getapete 
naden en capuchon voor volledige waterbescherming. Daarnaast zorgen reflecterende accenten voor extra 
veiligheid tijdens het werken in schemerige omstandigheden. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Waterproof jack
• Getapete naden
• Reflecterende accenten voor extra veiligheid
• Capuchon voor extra weersbescherming
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: 100% polyester, 137 g/m². Voering: 100% in de massa geverfd polyamide, 65 g/m².
Voering zak: 100% polyester, 69 g/m².
Maten: XS–XXL

1549 AllroundWork, Ongevoerd Jack
Ongevoerd jack van duurzame stretch stof om vrij in te kunnen bewegen tijdens dagelijks gebruik. Het 
jack is speciaal ontworpen om comfort en flexibiliteit te bieden tijdens werkzaamheden waarbij veel 
wordt bewogen.
Ongevoerd werkjack gemaakt met beweging en bewegingsvrijheid in gedachte. Het jack bestaat uit 2-way 
stretch stof aangevuld met 4-way stretch panelen aan de zijkanten en onderkant voor extra bewegingsvrijheid. 
De kraag met windbescherming helpt tegen de elementen en biedt outdoorbescherming bij dagelijks gebruik. 
Daarnaast zitten er borst- en steekzakken voor makkelijk opbergen terwijl de 2-wegrits aan de voorkant voor 
extra comfort zorgt. Geweldige flexibiliteit en veelzijdigheid betekenen dat deze jas op alles is voorbereid.
• 2- en 4-way stretch stof voor flexibiliteit
• Kraag die tegen de wind beschermt
• ID-kaartbevestiging
• Voorgebogen mouwen
• Steek- en borstzakken
Materiaal: 47% katoen, 53% polyester, 237 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m².
Kleur 0904; Materiaal: 61% polyester 39% Sorona® polyester, 252 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 
8,5% elastaan, 250 g/m².
Maten: XS–XXXL
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1800 AllroundWork, Waterproof 37.5® Isolerende Parka
Waterdichte isolerende parka voor dagelijks gebruik die gemaakt is voor betrouwbaar werkcomfort en 
bescherming in koude en natte omgevingen. Het jack is geschikt voor profilering en heeft 37.5® Technologie 
die helpt bij aanpassen aan warmere temperaturen.
Veelzijdige, waterdichte en geïsoleerde parka gemaakt met duurzame CORDURA® stof en 37.5® Technologie voor optimaal 
comfort onder variërende temperaturen. Reflecterende accenten bieden extra veiligheid in gevaarlijke omgevingen en 
getapete naden zorgen voor waterdichtheid. Daarnaast geven 2-way stretch elementen aan de achterkant van de schouders 
flexibiliteit, terwijl een afneembare capuchon extra bescherming biedt. Een geweldige keuze voor werkzaamheden in koude 
en natte omgevingen. Volop ruimte voor profilering.
• 37.5® Technologie voor verkoelend comfort
• Duurzame CORDURA® versterkingen
• Waterdicht
• 2 way stretch elementen
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 220 g/m2. Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Voering: 100% geverfd polyamide 65 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m².
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m².
Netstof: 100% polyester, 367 g/m². Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL

Past goed bij 
6515 AllroundWork, GORE® Windstopper® Broek

1915 AllroundWork, GORE® Windstopper® Jack
Winddichte en lichtgewicht jas met geweldige stretch gemaakt voor algemene bouwwerkzaamheden 
in winderige omstandigheden.
Veelzijdige en technisch geavanceerde werkjas gemaakt van winddichte en zeer goed ademende GORE®

WINDSTOPPER® stof die efficiënt beheer van de lichaamstemperatuur biedt tijdens het werk in winderige 
omstandigheden. De jas is voorzien van GORE® WINDSTOPPER® stretch stof aan de achterkant voor 
verbeterde bewegingsvrijheid en hij wordt geleverd met een hoge, winddichte kraag met fleece voering voor 
extra comfort op koele en winderige werkdagen. Daarnaast is het kledingstuk voorzien van ventilerende 
stretchstof bij de oksels, verstelbare bandjes aan de mouwuiteinden en reflecterende en glow-in-the-dark 
print op de achterkant. Een perfecte match met de Allroundwork, GORE® WINDSTOPPER® broek.
• GORE® WINDSTOPPER® basisstof
• GORE® WINDSTOPPER® stretch stof op de achterkant
• Ventilerende stretchstof in de oksels
• Reflecterende en glow-in-the-dark print op de achterkant
• Kraag die tegen de wind beschermt
Materiaal: Basis: 94% polyamide, 6% elastaan, 178 g/m². Contrast 1 (achterpaneel): 92% polyester, 
8% elastaan, 118 g/m². Contrast 2 (oksel): 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m².
Maten: XS-XXXL

Nieuwe kleur

8101 AllroundWork, 37.5® Isolerend Jack
Een isolerend werkjack die je warm en comfortabel houdt in koude omgevingen. Het jack combineert de 
innovatieve 37.5® technologie met verwarmende isolatie en heeft een geweldig lichaamstemperatuurregeling 
tijdens intensieve activiteiten.
Veelzijdig isolerend werkjack voor prettige warmte en comfort in koude omstandigheden. De innovatieve 37.5®

technologie biedt het jack extra ventilatie voor een efficiënte lichaamstemperatuurregeling, zelfs tijdens intensieve 
werkzaamheden. Daarnaast voegen CORDURA® stretchpanelen duurzaamheid en flexibiliteit toe, waardoor dit 
allround jack een geweldige keuze is voor de meeste soorten werkzaamheden.
• 37.5® technologie voor een betere regeling van de lichaamswarmte
• Isolatie voor extra warmte in koude omgevingen
• CORDURA® stretch panelen voor bewegingsgemak en duurzaamheid
• Voorgebogen mouwen
• Borstzak met ruimte voor bedrijfslogo
Materiaal: Basis: 100% polyamide 67 g/m². Versterking: 88% CORDURA® polyamide, 12% elastaan, 270 g/m².
Contrast: 90% polyester, 10% elastaan, 220 g/m². Manchet-stretch: 90% polyester, 10% elastaan, 253 g/m².
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 140 g/m².
Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL
* Nieuwe kleur.

NIEUW
Damesmodel

8107 AllroundWork, 37.5® Isolerend Damesjack
Isolerend dames werkjack dat je warm houdt in koude omstandigheden. Repreve® gerecyclede isolatie en 
37.5® technologie zorgen samen voor een efficiënte regeling van de lichaamstemperatuur tijdens intensieve 
werkzaamheden.
Veelzijdige werkjas met 37.5® en Repreve® polyester isolatie voor behaaglijke warmte en comfort in koude 
omstandigheden. De innovatieve 37.5® technologie in het jack zorgt voor extra ventilatie en een efficiënte regeling van 
de lichaamstemperatuur, zelfs tijdens intensieve werkzaamheden. Stretchpanelen geven duurzaamheid en flexibiliteit, 
waardoor dit jack een geweldige keuze is voor de meeste soorten werk.
• Duurzame polyamide stof
• Repreve® polyester isolatie
• 37.5® technologie voor vochthuishouding
• Stretchpanelen voor bewegingsvrijheid en duurzaamheid
• Voorgebogen mouwen
• Damespasvorm
Materiaal: 100% polyamide 67 g/m². Versterking: 88% CORDURA® polyamide, 12% elastaan, 270 g/m².
Contrast: 90% polyester, 10% elastaan, 220 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m². 
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 140 g/m².
Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXL
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Nieuwe kleur

4512 AllroundWork 37.5® Isolerende Bodywarmer
Een isolerende bodywarmer voor algemeen gebruik dat een goed geschikt is voor zowel koude als 
milde weersomstandigheden. Door de innovatieve 37.5® technologie te combineren met verwarmende 
isolatie, kan de bodywarmer zowel als tussen- als buitenlaag gebruikt worden.
Veelzijdig isolerende bodywarmer geschikt voor dagelijks gebruik in verschillende omgevingen. De isolerende 
bodywarmer is ontworpen om betrouwbare bescherming te geven bij koud weer en is voorzien van 37.5®

technologie voor een beter vochtregeling. Daarnaast is de bodywarmer is gemaakt van stretch stof voor 
flexibiliteit en bewegingsgemak.
• 37.5® technologie voor een betere regeling van de lichaamswarmte
• Stretch elementen
• Isolatie voor extra warmte in koude omgevingen
• Waterafstotend
• Borstzak met ruimte voor bedrijfslogo
Materiaal: Basis: 100% polyamide 67 g/m². Versterking: 88% CORDURA® polyamide, 12% elastaan, 270 g/m². 
Contrast: 90% polyester, 10% elastaan, 220 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m². 
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 140 g/m². 
Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL
* Nieuwe kleur.

8018 AllroundWork, Inverted Pile Jack
Een warm en veelzijdig pile jack dat als jack of als tussenlaag gebruikt kan worden tijdens de meeste 
soorten constructiewerkzaamheden.
Een multifunctioneel jack gemaakt van een gelamineerde polyester stof met een geruwde binnenkant voor 
optimale warmte en comfort. Daarnaast is het jack voorzien van voorgevormde schouders die een geweldige 
pasvorm en betere bewegingsvrijheid bieden. Kan worden gedragen als een tussenlaag onder een shell jack 
op koude dagen of als buitenjack bij milder weer.
• Gelamineerde stof met een comfortabele, isolerende geruwde binnenkant
• Reflecterende details aan mouwen en hals
• 2-weg Vislon rits met rubberen trekker aan de voorkant
• Rubberen ritstrekkers voor goede grip
• Elastisch en verstelbaar trekkoord aan de onderkant zoom
Materiaal: Basis: 100% Polyester. 
Maten: XS-XXXL

8019 AllroundWork, Tussenlaag Jack van wol met volledige rits
Warm en prettig jack van een wolmengsel met een sportieve uitstraling, reflecterende details en goede 
verwarmende functies. Dit jack met rits over volle lengte is gemaakt van een zacht, elastisch 
wolmengsel en heeft een egaal oppervlak en een sportieve uitstraling met reflecterende details. Het 
kan dienst doen als tussenlaag of als jack, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Tussenlaag van een wolmengsel met laser gesneden knooplijst en reflecterende details. Het jack heeft een 
opstaande kraag en 2 ritszakken aan de voorkant. Reflecterende print op mouw en knooplijst zorgt voor een 
moderne look. Wol heeft antibacteriële eigenschappen en de vezel is ook waterafstotend, wat bacteriële groei 
remt en dus slechte geur tegengaat. Deze wollen tussenlaag hoeft niet vaak gewassen te worden, maar kan 
met goed resultaat bij vochtig weer worden gelucht. Wol kan vocht absorberen en droog aanvoelen en 
verwarmt zelfs als onder vochtige omstandigheden. Je kunt het warmte ook regelen door de rits aan de 
voorkant open of dicht te doen. De tussenlaag voelt glad aan en is een geweldige keuze voor dagelijks gebruik.
• Wol stretch mengsel voor extra bewegingsvrijheid
• 2 ritszakken en elastische manchetten
• Zachte platte naden
• Reflecterende printdetails op arm en knooplijst
• Elastisch trekkoord in de taille
Materiaal: 78% wol, 19% viscose, 3% elastaan.
Maten: XS-XXXL

Nieuwe kleur

8021 AllroundWork, Jack met volledige ritssluiting
Klassiek jack met een sportief ontwerp dat goed past bij de meeste bouwwerkzaamheden, maar ook 
geweldig werkt als casual kledingstuk voor dagelijks gebruik.
Veelzijdig werkjack van warme en comfortabele poolstof met licht gevormde onderzoom, gevormd 
manchetten met duimgreep en verschillende praktische zakken. Kan gedragen worden als tussenlaag onder 
een shelljack aan koudere dagen of als jas in mildere omstandigheden. De ripstop-borstzak biedt veel ruimte 
voor profilering.
• Klassieke poolstof.
• Licht gevormde rug en gevormde manchetten met duimgreep.
• 2-weg Vislon-rits middenvoor met ritstrekker voor gemakkelijke grip.
• Ripstop borstzak met ritssluiting en twee handzakken met ritssluiting.
• Reflecterende transfer in nek en elastische tape rond randen met Snickers-logo.
Materiaal: 100% polyester, 382 g/m2. Contraststof: 100% Polyamide, 67 g/m2.
Maten: XS-XXXL
* Nieuwe kleur.
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1218 Flexiwork, Waterdicht Soft Shell Jack met Capuchon
Waterdicht softshell werkjack met volledig meebewegende mouwen, ontworpen voor algemene 
constructiewerkzaamheden in kille en natte omstandigheden.
Waterdicht en veelzijdig werkjack gemaakt van dunne en rekbare softshell stof die een uitstekende 
weersbescherming biedt. Bovendien zorgen de volledig meebewegende mouwen voor een betere 
bewegingsvrijheid tijdens werkzaamheden met veel armbewegingen boven je hoofd.
• Dunne en waterdicht softshell stof
• Volledig getapete naden
• Volledig meebewegende mouwen
• Afneembare capuchon
• Waterdichte ritsen
Materiaal: 88% polyester, 12% elastaan, 285 g/m².
Maten: XS-XXXL

1300 FlexiWork, Stretch Waterproof Shell Jack
De eindeloze regen maakt jou niets meer uit, Je blijft gewoon doorwerken met goede bewegingsvrijheid 
in dit comfortabele elastische jack met 3 buitenlagen en getapete naden. Komt overeen met EN 343.
Een lichtgewicht en elastisch shell jack geschikt voor dagelijks gebruik in normale werkomstandigheden. Het 
jack is gemaakt van duurzaam rip-stop materiaal met mechanische stretch dat zorgt voor werkcomfort, 
ademend vermogen en bewegingsvrijheid. De langere mouwen bieden extra bescherming zonder dat ze jouw 
prestaties storen, terwijl het verlengde rugpand bescherming biedt in alle werkhoudingen. Daarnaast biedt 
een waterdichte capuchon extra bescherming tegen de elementen.
• Rip-stop met mechanische stretch
• 3-laags CORDURA® verstevigingen bij de ellebogen
• Capuchon voor extra bescherming en functionaliteit
• Getapete naden
• Lichtgewicht design
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 150 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 305 g/m².
Maten: XS-XXXL

NIEUW

1902 FlexiWork, Hybride Jack
Elastisch en veelzijdig werkjack die de kloof tussen een sweatshirt en een geïsoleerd kledingstuk vult. 
Dit maakt het tot een geweldige keuze voor algemene constructiewerkzaamheden bij verschillende 
temperaturen.
Multifunctioneel werkjack gemaakt van flexibel, vochtafvoerend jerseyweefsel en Repreve® isolatie bij schouders 
en bovenlichaam. Het resultaat is een elastisch jack met bewegingsvrijheid en extra warmte in kritieke gebieden 
voor alle soorten werkzaamheden in een breed temperatuurbereik. Het ontwerp van de mouwen zorgt voor een 
verbeterde bewegingsvrijheid tijdens werkzaamheden met veel armbewegingen boven je hoofd.
• Repreve® polyester isolatie in het bovenlichaam
• Volledig meebewegende mouwen
• Handverwarmende zakken met ritsen
• Lange mouwen en uiteinden met duimgat
• Elastiek aan de onderkant
Materiaal: 100% polyamide, 69 g/m². Contrast: 64% geverfd polyester, 30% raylon, 6% elastaan,
380 g/m². Isolatie: 90% REPREVE® gerecycled polyester, 10 % polyester, 120 g/m². 
Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m². Voering zak: 100% polyester, 69 g/m².
Maten: XS–XXXL

Past goed bij 6940 FlexiWork, 
Stretch Werkbroek+ met Holsterzakken

1940 FlexiWork, Soft Shell Stretch Jack
Soft shell stretch jack voor dagelijks gebruik gemaakt van hoogwaardige stoffen die bewegingsvrijheid, 
duurzaamheid en werkcomfort garanderen. De elastische constructie van het jack garandeert bewegingsgemak 
voor optimale werkprestaties.
Gemaakt van Schoeller® Soft Shell 4-way stretchstof met een contrasterend hoog elastaan dubbel geweven polyamide 
4-way stretch stof. Dit verfijnde jack is ontworpen voor vakmensen voor wie alleen het beste goed genoeg is. De jack is op het 
lichaam in kaart gebracht constructie bevat ook volledig rekbare DuPont™ Kevlar®-vezelstof voor een robuuste combinatie 
van flexibiliteit, ventilatie en werkcomfort. Strakke looks versmelten met geavanceerde stoffen en functies zoals voorzakken 
met ingebouwde ventilatie creëer een uitgesproken high-tech expressie.
• Schoeller® 4-way stretch Soft Shell stof
• Full-stretch DuPont™ Kevlar® vezelstof
• Hoogelastaan dubbel geweven polyamide 4-way stretch contraststof
• Verlengde rugpand en mouwuiteinden voor extra weersbescherming
• Geschikt voor logoplaatsing
• Geschikt voor bedrijfsprofilering
Materiaal: Basis: 73% polyamide, 20% polyurethaan, 7% elastaan Schoeller®, 220 g/m². 
Contrast: 84% polyamide, 16% elastaan, 298 g/m². Versterking: Armortex® 70% polyamide, 18% DuPont™ Kevlar®

aramidevezels, 12% elastaan, 380 g/m².
Maten: XS–XXL 
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NIEUW

1950 FlexiWork, Windstopper 3-laags gewatteerde Jack
Windbeschermend en waterafstotend werkjack met gewatteerde isolatie op kritieke plaatsen voor 
extra warmte. Gemaakt voor werken in koude en winderige omstandigheden en om van en naar 
werklocaties te gaan.
Technisch geavanceerd werkjack gemaakt van een 3-laags windbeschermende stof met jersey aan de 
binnenkant en een fluorkoolstofvrij, waterafstotend oppervlak. De jas heeft ook gelaste kanalen met 
isolerende polyester vulling bij schouders, bovenlichaam en capuchon voor extra warmte. Deze veelzijdige jas 
wordt geleverd met twee handverwarmende zakken, afneembare capuchon, aan te passen mouwuiteinden en 
elastiek aan de onderkant voor een optimale pasvorm.
• 3-laags windbeschermend en waterafstotend materiaal
• Body-mapped, gelaste kanalen met polyesterisolatie
• Afneembare, geïsoleerde capuchon
• Handverwarmende zakken met ritsen
• Elastiek aan de onderkant
Materiaal: 88% polyester, 12% elastaan. Materiaal 2: 90% polyester, 10% elastaan.
Isolatie: 100% polyester. Vulkracht 330. Voering: 100% polyester.
Maten: XS–XXXL

Past goed bij 6580 FlexiWork,
GORE-TEX 37.5® Geïsoleerde Werkbroek+ Holsterzakken

1980 FlexiWork, GORE-TEX® Shelljack
Waterdicht en duurzaam 3-laags GORE-TEX Shelljack dat je droog houdt in super natte omstandigheden. 
Voorgebogen mouwen en GORE-TEX stretch panelen op het rugpand zorgen voor een betere bewegingsvrijheid.
Waterdicht Shelljack van duurzaam 3-laags GORE-TEX dat je droog houdt in werkelijk natte omstandigheden. 
Dit slijtvaste werkjack heeft voorgebogen mouwen en body-mapped GORE-TEX stretch panelen voor 
optimale pasvorm en bewegingsvrijheid gedurende de hele werkdag. Verlaagde mouwuiteinden en verlengd 
rugpand bieden extra bescherming tegen weersomstandigheden, terwijl reflecterende versterkingen op de 
ellebogen en de ondermouwen zorgen voor grotere zichtbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast heeft het 
waterdichte jack een afneembare capuchon voor volledige bescherming.
• Duurzame, ademende 3-laags GORE-TEX stof met volledig getapete naden
• GORE-TEX stretch panelen op achterkant van de schouders
• Voorgebogen mouwen, verlengd rugpand en verlengde manchetten
• Verstevigende reflecterende print op de ellebogen
• Afneembare capuchon, die helm-compatibel is, ID-kaartbevestiging en heel veel zakken
Materiaal: Basis: 100% GORE-TEX polyester, 145 g/m². 
Contrast: 44% GORE-TEX polyester, 37% polyamide, 19% elastaan, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL

Past goed bij 6580 FlexiWork,
GORE-TEX 37.5® Geïsoleerde Werkbroek+ Holsterzakken

1981 FlexiWork, GORE-TEX 37.5® Geïsoleerd Jack
Waterdicht en geïsoleerd, high-vis jack van 2 lagen GORE-TEX met stretch panelen waardoor je optimaal kunt 
presteren in koude en natte omstandigheden. Voor-gebogen mouwen voor nog grotere bewegingsvrijheid.
Waterdicht en isolerend werkjack van duurzaam 2-laags GORE-TEX dat je droog houdt in werkelijk natte omstandigheden. 
Dit slijtvaste jack beschikt ook over 37.5® vulling en 3D meshvoering aan de achterkant voor isolatie en efficiënte regeling van 
de lichaamstemperatuur tijdens intensieve werkzaamheden op koude winterdagen. Bovendien zorgen voorgebogen 
mouwen en GORE-TEX stretch panelen aan de achterkant van de schouders voor bewegingsvrijheid en comfort. De 
verlengde mouwuiteinden en verlengd rugpand beschermen je in elke houding.
• Duurzame en ademende 2-laags GORE-TEX stof met volledig getapete naden
• GORE-TEX stretch panelen op achterkant van de schouders
• 37.5® vulling en 3D meshvoering aan de achterkant
• Voorgebogen mouwen, verlengd rugpand en verlengde manchetten
• Print als reflecterende versterking op ellebogen, afneembare capuchon, ID-kaartbevestiging en heel veel zakken
• Zwarte reflecterende accenten
Materiaal: Basis: 100% GORE-TEX®-polyester, 140 g/m². Contrast: GORE-TEX® 44% polyester, 37% polyamide, 
19% elastaan, 215 g/m². Manchet-stretch: 90% polyester, 10% elastaan, 253 g/m². Voering: 100% geverfd polyamide, 
65 g/m². Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m². 
Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL

1908 LiteWork, Windbreaker Jack
Lichte maar duurzame Windbreaker met capuchon die bescherming tegen de wind en ademend 
vermogen biedt voor een optimale regeling van de lichaamstemperatuur tijdens de hele werkdag. Te 
combineren met een tussenlaag bij koelere omstandigheden.
Dit lichte maar duurzame windjack is ontworpen voor dagelijks gebruik, beschermt tegen de wind en houdt je 
koel tijdens intensieve werkzaamheden onder winderige omstandigheden. De dunne en lichtgewicht stof 
biedt geweldige ventilatie en maakt het windjack soepel om te dragen op het werk. Bovendien zorgen 
reflecterende accenten voor grotere zichtbaarheid bij weinig licht. Opvouwbaar voor gemakkelijke opslag.
• Windbeschermend, lichtgewicht materiaal
• Capuchon voor extra windbescherming
• Zakken voor praktische opslag
• Reflecterende accenten voor zichtbaarheid
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 70 g/m². Voering: 90% polyester, 10% elastaan, 95 g/m².
Maten: XS–XXXL
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1948 LiteWork, Hybride windjack
Lichtgewicht, tegen de wind beschermende jas  met hoog ademend vermogen gemaakt voor de meeste 
soorten werk in winderige omstandigheden. Kan worden gedragen als tussenlaag én als buitenlaag.
Hybride werkjack die winddichte voor-, achter- en bovenmouwen combineert met ventilerende stretchstof 
aan de zijkanten en ventilatieopening aan de achterkant voor een perfecte balans tussen windbescherming en 
ademend vermogen. Het resultaat is een functionele werkjas waarmee je hard kunt werken in winderige 
omstandigheden zonder oververhitting. Daarnaast heeft de jas een hoge kraag, twee versterkte voorzakken 
en elastische trekkoord aan de onderkant voor een optimale pasvorm. Een geweldige keuze voor vakmensen 
die werkzaam zijn in de algemene bouw-, transport-, logistieke en gebouwenbeheer sectoren.
• Winddichte stof aan de voor-, achterkant en schouder
• Ventilerende stretchstof aan zijkanten en mouwen
• Ventilatieopening aan de achterkant
• Hoge kraag
• Elastisch trekkoord aan de onderkant zoom
• Twee versterkte voorzakken met rits
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 69 g/m2. Versteviging: 88% polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 275 g/m2. 
Stretch 84% nylon, 16% elastaan, 193 g/m2. Voering: 90% polyester, 10% elastaan, 98 g/m2.
Maten: XS–XXXL

8200 Regenjack PU
Versla de regen. Draag deze volledig waterdichte PU-gecoate regenjack met gelaste naden voor een 
100% droge werkdag. Gemaakt van een soepele en rekbare stof voor superieur comfort. Voldoet aan 
EN 343.
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen met volledig waterdichte naden, 

die beschermen tegen vochtpenetratie voor 100% bescherming
• Zachte, heat-sealed 3M reflecterende banden voor betere zichtbaarheid
• Verstelbare capuchon voor betrouwbare bescherming en een perfecte pasvorm
• Dubbele, waterdichte YKK rits voor extra bescherming
• Twee grote voorzakken en verstelbare klittenband manchetten
Materiaal: 100% Polyester tricot, 190 g/m2.
Maten: XS–XXXL  

Past goed bij 8201 Regenbroek PU

8378 Set Regenkleding
Regenkleding altijd bij de hand. Deze lichtgewicht regenbroek en regenjack trek je makkelijk aan en is 
waterproof, windproof en ademend. Voor droog comfort tijdens het werk. Voldoet aan EN 343.
• Getapete naden voor waterproof bescherming comform EN 343.
• Verstelbare capuchon voor betrouwbare bescherming en een perfecte pasvorm.
• Voorzien van gaasvoering, aanpasbare taille, klittenband bij de manchetten en bij de enkels. 
• Complete set met regenjack en regenbroek in een handige tas.
Materiaal: Basis: Polyamide 130 g/m2. 
Voering: 100% polyester, 70 g/m2. Voering 2: 100% polyester, 60 g/m2.
Maten: XS–XXXL  
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8004 AllroundWork, 37.5® Technologie Fleece Jack
Fleece jack voor dagelijks gebruik in koude omgevingen. Het jack combineert warmte en werkcomfort 
met flexibiliteit en heeft 37.5® technologie voor verkoelend comfort in warmere omstandigheden.
Fleece jack voor warmte en comfort in koude werkomgevingen. Het jack is gemaakt van zachte en 
verwarmende fleece stof met een geborstelde binnenkant voor extra comfort en isolatie. Daarnaast biedt de 
stof met 37.5® technologie verkoelend comfort in warmere omgevingen. De elastieken aan de mouwuiteinden 
en zoom garanderen een comfortabele pasvorm en het verlengde rugpand en de hoge kraag zorgen voor 
extra comfort en bescherming in koude omstandigheden. Afhankelijk van de temperatuur kan het jack worden 
gedragen als tussenlaag of als buitenste laag.
• 37.5® Technologie voor verkoelend comfort
• Reflecterende details
• Zakken met rits
• Slim fit design
Materiaal: Basis: 100% 37.5® polyester, 240 g/m².
Maten: XS–XXXL

8005 AllroundWork, Windproof Fleece Jack
Als het begint te waaien blijf je warm en comfortabel in dit jack. Dit veelzijdige jack zorgt ervoor dat je 
er goed uitziet en kunt rekenen op stevigheid met de CORDURA® verstevigde delen. Met de 
voorgebogen mouwen, hoge kraag en verstelbare taille zorgen werk je de hele dag comfortabel.
• Zachte fleece met ademend laminaat
• CORDURA® verstevigde ellebogen voor extra duurzaamheid
• Reflecterende details zorgen voor een verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
• Zakken en borstzak met rits
• Gehele rugpand geschikt voor bedrijfslogo
Materiaal: Stof: 100% Polyester 300 g/m2. 
Verstevigde stof : 100% Polyamide CORDURA®.
Maten: XS–XXXL

Damesmodel

8017 AllroundWork, 37.5® Dames Fleece Jack
Dit damesjack is voorzien van de 37.5® Technologie dat zorgt voor een verkoelend comfort gedurende 
de werkdag. De reflecterende details en geborstelde binnenkant geven dit jack iets extra’s. Te dragen 
als jas bij milder temperaturen.
• 37.5® Technologie vangt vocht en voert het af voor een verkoelend effect
• Geborstelde binnenzijde biedt extra warmte en comfort
• De reflecterende details zorgen voor meer zichtbaarheid
• Voorzien van twee zakken aan de voorzijde, een zak op de arm en een borstzak met rits
Materiaal: 100% Polyester 37.5® 240 g/m2.
Maten: XS–XXL

8022 AllroundWork, Polartec® Fleece Jack
Warme en lichtgewicht fleece jack gemaakt van gerecycled Polartec® polyester. Draag dit zachte en 
veelzijdige kledingstuk als gewoon buitenjack of als isolerende tussenlaag op koude werkdagen.
Lichtgewicht fleece jack gemaakt van geavanceerde high-loft Polartec® polyester fleece voor geweldige isolatie 
en een zacht gevoel. De stof bevat 80% gerecycled polyester, waardoor dit gladde en comfortabele kledingstuk 
een functionele en duurzame keuze is. Het jack heeft duimopeningen aan de mouwuiteinden, drie zakken met 
rits en een trekkoord in de onderrand voor een optimale pasvorm. Perfect als zowel tussen- als buitenlaag.
• Polartec® gerecycled fleece
• Twee ritszakken voor uw handen en een borstzak
• Trekkoord in onderrand
• Duimopeningen aan mouwuiteinden
• Ton sur ton ritsen
Materiaal: Polartec® ISOLATIE: 80% gerecycled polyester 20% polyester, 193 g/m².
Maten: XS-XXXL
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8024 AllroundWork, Polartec® Fleece Bodywarmer
Zeer veelzijdige fleece bodywarmer gemaakt van gerecycled Polartec® polyester dat geweldige 
isolatie biedt. Draag het op koude werkdagen onder een jack of over een T-shirt voor extra comfort.
Zachte fleece bodywarmer die de warmte en comfort van een tussenlaag combineert met optimale 
bewegingsvrijheid. De lichtgewichte fleece bodywarmer is gemaakt van geavanceerde high-loft Polartec®

polyester fleece voor geweldige isolatie en een zacht gevoel. De stof bevat 80% gerecycled polyester, 
waardoor dit gladde en comfortabele kledingstuk een functionele en duurzame keuze is. De bodywarmer 
heeft elastiek rond de mouwsgaten, drie zakken met rits en een trekkoord in de onderrand voor een optimale 
pasvorm. Perfect als zowel tussen- als buitenlaag.
• Polartec® gerecycled fleece
• Twee ritszakken voor uw handen en een borstzak
• Trekkoord in onderrand
• Elastiek rond de mouwgaten
• Ton sur ton ritsen
Materiaal: Polartec® ISOLATIE: 80% gerecycled polyester, 20% polyester, 193 g/m².
Maten: XS-XXXL

Damesmodel

8027 AllroundWork, Polartec® Dames Fleece Jack
Warme en lichtgewicht fleece jack gemaakt van gerecycled Polartec® polyester. Draag dit zachte en 
veelzijdige kledingstuk als gewoon buitenjack of als isolerende tussenlaag op koude werkdagen. 
Vrouwelijke pasvorm voor bewegingsvrijheid en comfort.
Lichtgewicht fleece damesjack gemaakt van geavanceerde high-loft Polartec® polyester fleece voor geweldige 
isolatie en een zacht gevoel. De stof bevat 80% gerecycled polyester, waardoor dit gladde en comfortabele 
kledingstuk een functionele en duurzame keuze is. Het jack heeft duimopeningen aan de mouwuiteinden, drie zakken 
met rits en een trekkoord in de onderrand voor een optimale pasvorm. Perfect als zowel tussen- als buitenlaag.
• Polartec® gerecycled fleece
• Twee ritszakken voor uw handen en een borstzak
• Trekkoord in onderrand
• Duimopeningen aan mouwuiteinden
• Ton sur ton ritsen
Materiaal: Polartec® ISOLATIE: 80% gerecycled polyester, 20% polyester, 193 g/m².
Maten: XS-XXL

NIEUW
Damesmodel

8057 AllroundWork, Dames Full-Zip Hoodie
Veelzijdige fleece hoodie met volledige rits voor dames, ontworpen voor dagelijks gebruik en de 
meeste soorten bouwwerkzaamheden. Gemaakt van 100% gerecycled polyester.
Multifunctioneel, fleece hoodie met volledige rits, gemaakt van 100% gerecyclede polyestervezels, waaronder 
48% Repreve® polyester. De hoodie heeft een gladde buitenkant en een geborstelde binnenkant voor extra 
comfort. Daarnaast is de fleece hoodie voorzien van overslag aan binnenkant, kinbeschermer en platte naden. 
De hoodie heeft een borstzak met ritssluiting, twee zakken met verborgen ritsen, twee binnenzakken, 
duimopeningen in de mouwuiteinden en een reflecterend accent op de bovenkant van de capuchon.
• 100% gerecyclede polyestervezels
• Borstzak met ritssluiting en reflecterend accent
• Zijzakken met verborgen ritsen
• Twee binnenzakken
• Duimopeningen in de mouwuiteinden
Materiaal: Stof: 48% Repreve® polyester, 52% gerecycled polyester, 255 g/m2.
Maten: XS-XXL

NIEUW

8058 AllroundWork, Fleece Hoodie met Rits
Veelzijdige fleece hoodie met volledige ritssluiting voor dagelijks gebruik, perfect voor de meeste 
soorten bouwwerkzaamheden. Gemaakt van 100% gerecycled polyestervezels.
Multifunctionele fleece hoodie met volledige ritssluiting, gemaakt van 100% gerecyclede polyestervezels, 
waaronder 48% Repreve® polyester. De hoodie heeft een gladde buitenkant en een geborstelde binnenkant 
voor extra comfort. Daarnaast is de fleece hoodie voorzien van binnensluiting, kinbeschermer en platte naden. 
De hoodie heeft ook een borstritszak, twee ritszakken met verborgen ritsen, twee binnenvakken, duimgreep 
aan de mouwuiteinden en een reflecterend accent op de achterkant van de capuchon.
• 100% gerecyclede polyestervezels
• Borstvak met ritssluiting en daaronder een reflecterend accent
• Zijzakken met verborgen ritsen
• Twee grote vakken aan de binnenkant
• Duimgrepen aan mouwuiteinden
• Platte naden
Materiaal: Stof: 48% Repreve® polyester, 52% gerecycled polyester, 256 g/m2.
Maten: XS-XXXL
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NIEUW

8059 AllroundWork, Fleece Jack met Rits
Veelzijdig fleece jack voor dagelijks gebruik, perfect voor de meeste soorten 
constructiewerkzaamheden. Gemaakt van 100% gerecycled polyestervezels.
Multifunctioneel fleece jack met volledige ritssluiting, gemaakt van 100% gerecyclede polyestervezels, 
waaronder 48% Repreve® polyester. Het jack heeft een gladde buitenkant en een geborstelde binnenkant voor 
extra comfort. Daarnaast is het fleece jack voorzien van binnensluiting, kinbeschermer en platte naden. Het jack 
heeft ook een borstritszak, twee ritszakken met verborgen ritsen, twee binnenvakken en duimgreep aan de 
mouwuiteinden. Wordt geleverd met glow-in-the-dark en reflecterende print op de achterkant van de kraag.
• 100% gerecyclede polyestervezels
• Borstvak met ritssluiting en daaronder een reflecterend accent
• Zijzakken met verborgen ritsen
• Twee grote vakken aan de binnenkant
• Duimgrepen aan mouwuiteinden
• Platte naden
Materiaal: Stof: 48% Repreve® polyester, 52% gerecycled polyester, 256 g/m2.
Maten: XS-XXXL

8002 FlexiWork, Polartec® Power Stretch® 2.0 Full Zip Fleece Hoodie 
Full-stretch fleece hoodie met een strakke aansluitende pasvorm die grote bewegingsvrijheid biedt 
tijdens dagelijks gebruik. De hoodie heeft een geborstelde binnenkant en dit zorgt ervoor dat je warm 
en comfortabel blijft, zelfs als het koud is.
Veelzijdige fleece hoodie gemaakt van innovatieve Polartec® Power Stretch® stof die zorgt voor een strakke 
performance fit, efficiënt vochttransport en duurzaam vormbehoud. Daarnaast garandeert de elastische stof 
in combinatie met een ergonomisch ontwerp een optimale bewegingsvrijheid tijdens het werken. De fleece 
hoodie heeft ook een geborstelde binnenkant, elastische mouwuiteinden en trekkoord in capuchon en 
onderrand voor een optimale pasvorm.
• Polartec® Power Stretch® vochttransporterende, zeer ademende stof van 4-weg stretch.
• Geborstelde binnenzijde zorgt voor heerlijk warm comfort
• Rits middenvoor en thermisch gelaste rits in de voorzakken
• Trekkoord in capuchon en onderrand en elastische mouwuiteinden voor optimale pasvorm
• Reflecterende details zorgen voor meer zichtbaarheid
Materiaal: Polartec® ISOLATIE: 84% gerecycled polyester, 16% polyester, 224 g/m².
Maten: XS-XXXL

8003 FlexiWork, Polartec® Power Stretch® 2.0 Full Zip Fleece Jacket
Full-stretch fleece jacket with a tight body-hugging fit offering great freedom of movement during everyday 
use. The jacket’s brushed inside makes sure you stay warm and comfortable even in cold conditions.
Versatile fleece jacket made of innovative Polartec® Power Stretch® fabric that provides a tight performance fit, 
efficient moisture transport and durable shape retention. In addition, the elastic fabric combines with an ergonomic 
design to ensure optimal mobility at work. The fleece jacket also features a brushed, soft inside for enhanced 
warmth and comfort. Comes with elastic sleeve ends and drawstring at hood and bottom hem for optimal fit.
• Polartec® Power Stretch® wicking, highly breathable fabric in 4-way stretch
• Brushed inside offering excellent warmth and comfort
• Zipper at center front and heat-sealed reflective zipper at front pockets
• Drawstring at bottom hem and elastic sleeve ends for optimal fit
• Reflective details for increased visibility
Materiaal: Polartec® ISOLATIE: 84% gerecycled polyester, 16% polyester, 224 g/m².
Size: XS-XXXL

Nieuwe kleur

8041 FlexiWork, Fleece Hoodie
Fleece hoodie ontworpen voor bewegingsvrijheid in koude omgevingen. De fleece voering biedt 
warmte in koude omstandigheden, terwijl een elastisch ontwerp bewegingsvrijheid en comfort biedt 
tijdens intensieve werkzaamheden.
Fleece hoodie voor bewegingsgemak en warmte bij het werken in koude omstandigheden. De fleece stof 
biedt een geweldige isolatie, terwijl lange mouwuiteinden met duimgreep extra bescherming bieden tegen 
koude lucht. Een borstzak in contrasterende stof biedt handige bewaarruimte.
• Fleece materiaal zorgt voor warmte en flexibiliteit
• Lange mouwen en uiteinden met duimgreep
• Borstzak met rits
• Volledige rits voorzijde
Materiaal: Basis: 100% polyester, 210 g/m².
Maten: XS–XXXL

* Nieuwe kleur.

FLEECE



0404

1804

5604

9504

0904

0404

0458

0400

46

8042 FlexiWork, Fleecejack
Zacht mesh fleece jack met een ergonomisch ontwerp ideaal voor dagelijks gebruik. Het jack biedt 
veel ruimte voor profilering en het ontwerp en de functionele stof zorgen voor isolatie, werkcomfort, 
flexibiliteit en ventilatie.
Veelzijdig werkjack gemaakt van zacht mesh fleece dat ademend vermogen en comfort biedt tijdens dagelijks 
gebruik. Het jack heeft een geborstelde binnenkant voor extra isolatie en een waterafstotende borstzak met 
rits. Ergonomisch design zorgt voor een uitstekende pasvorm en bewegingsvrijheid. Volop ruimte voor 
profilering.
• Zachte mesh fleece voor extra ventilatie
• Geborstelde binnenkant biedt een uitstekende warmte en comfort
• Kan worden gedragen als tussenlaag én als buitenlaag.
• Duimopeningen, verstelbare zoom en verlengde achterkant
• Twee steekzakken met rits en een waterafstotende borstzak met rits
Maten: 100% polyester mesh fleece, 210 g/m².
Maten: XS–XXXL

NIEUW

8047 FlexiWork, Fleece Dames Hoodie
Fleece hoodie ontworpen voor bewegingsvrijheid op koude werkdagen. De fleece voering biedt 
warmte in koude omstandigheden, terwijl een elastisch ontwerp bewegingsvrijheid en comfort biedt 
tijdens intensieve werkzaamheden.
Fleece dames hoodie die bewegingsvrijheid en warmte biedt tijdens algemene constructiewerkzaamheden 
onder koude omstandigheden. De polyester fleece stof biedt een geweldige isolatie, terwijl lange 
mouwuiteinden met duimgreep extra bescherming bieden tegen koude lucht. Bovendien heeft de hoodie een 
borstritsvak in contrasterende stof voor een veilige en handige opslag.
• Polyester fleece materiaal zorgt voor warmte en flexibiliteit
• Lange mouwen en uiteinden met duimgreep
• Borstzak met rits
• Damespasvorm
Materiaal: 100% polyester, 210 g/m2.
Maten: XS-XXL

9448 LiteWork, Tussenlaag met volledige rits
Een lichtgewicht tussenlaag geschikt voor dagelijks gebruik in zowel normale als intensieve 
werkomstandigheden. Stretch en flexibele stof zorgen voor bewegingsvrijheid.
Veelzijdige tussenlaag met rits over de volle lengte voor zowel intensieve als reguliere werkzaamheden. Het 
kledingstuk is gemaakt van functioneel en stretch materiaal dat zorgt voor efficiënt vochttransport en grotere 
bewegingsvrijheid. Daarnaast heeft het jack body-mapped mesh panelen voor extra ventilatie, elastische 
manchetten, gedrukt neklabel aan de binnenkant en hangerlus.
• UV-gecertificeerd (UPF 50 +) en vochttransporterende basisstof
• Ventilatie mesh in oksels en onder armen
• Elastische manchetten
• Reflecterende accenten op de mouwen en borstzak
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Volledige rits voorzijde
Materiaal: Basis: 96% polyester, 4% elastaan, 198 g/m². Contrast: 90% polyester 10%, elastaan, 94 g/m². 
Maten: XS–XXXL

9435 Body Mapping ½ Zip Micro Fleece
Isolatie waar u het wilt, ventilatie waar u het nodig hebt. ½ zip micro fleece pullover in lichtgewicht 
hoogfunctionele stof en geavanceerd body-mapped design. Ideaal als een warme eerste laag of als 
een lichtere tweede laag.
• Houdt uw lichaam de hele dag droog en fris met zijn innovatieve natuurlijke anti-geur behandeling en 

sneldrogende stof
• Geavanceerde body-mapped ontwerp voor een superieure balans tussen isolatie en ventilatie
• Micro fleece stof met blokstructuur aan de binnenzijde voor een betere ventilatie en mesh in de oksels voor 

extra ventilatie
• Armzak met rits voor extra gebruiksgemak
• Hoge kraag voor extra warmte en bescherming
Materiaal: Basis: 92% Bamboe Charcoal Polyester, 8% Elastan, 265 g/m2. 
Contrast: Polyester mesh, 95 g/m2.
Maten: XS–XXXL 
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Nieuwe kleur

2890 AllroundWork, Hoodie Volledige Rits
Zachte en casual hoodie die warmte en comfort biedt tijdens dagelijks gebruik, gemaakt voor de 
meeste typen werk.
Veelzijdige hoodie met een casual design met volledige rits, ideaal voor dagelijks gebruik en de meeste typen 
werkzaamheden het hele jaar door. De hoodie is gemaakt van een dikke katoen-polyester mix met een 
geborstelde binnenkant die duurzaamheid, warmte en comfort biedt. Daarnaast heeft het kledingstuk een 
gevoerde hoodie met trekkoord, manchetten met duimgat, verborgen ritsvak aan de zijkant voor mobiele 
telefoon, sleutels enz., evenals paspelzakken voor een schone look. Volop ruimte voor profilering.
• Katoen-polyestermix
• Gebreide stof met geborstelde, zachte binnenkant
• Hoodie met trekkoord en gevoerd met hoofdstof
• Verborgen zijritsvak voor mobiele telefoon, sleutels enz
• Paspelzakken
• Manchetten met duimgat
Materiaal: Kleur 0400, 3100 en 9500: 60% katoen, 40% polyester, 400 g/m².
Kleur 2800: 55% katoen, 45% polyester, 400 g/m2.
Maten: XS-XXXL

* Nieuwe kleur.

NIEUW
Damesmodel

2897 AllroundWork, Dames Hoodie met Rits
Zachte en casual dames hoodie die warmte en comfort biedt tijdens dagelijks gebruik, gemaakt voor 
de meeste typen werk.
Veelzijdige dames hoodie met een casual design met volledige rits, ideaal voor dagelijks gebruik en de meeste 
typen werkzaamheden het hele jaar door. De hoodie is gemaakt van een dikke katoen-polyester mix met een 
geborstelde binnenkant die duurzaamheid, warmte en comfort biedt. Daarnaast heeft het kledingstuk een 
gevoerde hoodie met trekkoord, manchetten met duimgat, verborgen ritsvak aan de zijkant voor mobiele 
telefoon, sleutels e.d. evenals paspelzakken voor een strak design. Geschikt voor het plaatsen van een 
bedrijfslogo.
• Mix van katoen en polyester
• Gebreide stof met geborstelde, zachte binnenkant
• Hoodie met trekkoord en gevoerd met hoofdstof
• Verborgen vak met rits aan de zijkant voor waardevolle spullen
• Paspelzakken
• Damespasvorm
Materiaal: Kleur 0400 60% katoen, 40% polyester, 400 g/m2.
Kleur 2800 55% katoen, 45% polyester, 400 g/m2.
Maten: XS-XXL

9438 Body Mapping Micro Fleece Jack
Warm, licht en flexibel. Deze micro fleece jack met rits in hoogfunctionele stof en geavanceerd 
body-mapped ontwerp is ideaal als een warme eerste laag of een lichtere tweede laag. Rekenen op de 
isolatie, daar waar het er toe doet en ventilatie waar het nodig is.
• Houdt uw lichaam droog en fris, de hele dag, met zijn innovatieve natuurlijke anti-geur behandelde en 

sneldrogende stof
• Geavanceerde body-mapped ontwerp voor een superieure balans tussen isolatie en ventilatie
• Micro fleece stof met blokstructuur aan de binnenzijde voor een betere ventilatie en mesh in de oksels voor 

extra ventilatie
• Armzak met rits voor extra gebruiksgemak
• Hoge kraag voor extra warmte en bescherming
Materiaal: Basis: 92% Bamboe Charcoal Polyester, 8% Elastan, 265 g/m2. 
Contrast: Polyester mesh, 95 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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NIEUW
Damesmodel

8070 AllroundWork, Dames Polartec® Teddy Hoodie
Lichte en zeer comfortabele fleece hoodie voor dames die het hele jaar door als buitenlaag of op 
koelere dagen als tussenlaag kan worden gebruikt.
Veelzijdige hoodie gemaakt van uitzonderlijk lichtgewicht en ademend Polartec® microfleece. Voor optimale 
zachtheid en comfort heeft het technisch geavanceerde materiaal zachte badstof aan de buitenkant. 
Daarnaast is de hoodie voorzien van raglanmouwen voor een grotere bewegingsvrijheid, een capuchon met 
dunne gaas-voering en een steekzak aan elke kant met verborgen ritssluiting en gaaszak om het gewicht zo 
laag mogelijk te houden. Perfect om het hele jaar alleen te dragen, of onder een shell jack.
• Polartec® microfleece
• Badstof met zachte fleece aan de buitenkant
• Raglanmouwen
• Reflecterend trekkoord
• Twee zijzakken met verborgen ritsen
Materiaal: Polartec®: 61% gerecycled polyester, 39% polyester, 207 g/m2. Mesh: 100% polyester, 69 g/m2.
Maten: XS-XXL

NIEUW

8075 AllroundWork, Polartec® Teddy Hoodie
Lichte en zeer comfortabele fleece hoodie die het hele jaar door als buitenlaag of op koelere dagen als 
tussenlaag kan worden gebruikt.
Veelzijdige hoodie gemaakt van uitzonderlijk lichtgewicht en ademend Polartec® microfleece. Voor optimale 
zachtheid en comfort heeft het technisch geavanceerde materiaal zachte badstof aan de buitenkant. 
Daarnaast is de hoodie voorzien van raglanmouwen voor een grotere bewegingsvrijheid, een capuchon met 
dunne gaas-voering en een steekzak aan elke kant met verborgen ritssluiting en gaaszak om het gewicht zo 
laag mogelijk te houden. Perfect om het hele jaar alleen te dragen, of onder een shell jack.
• Polartec® microfleece
• Badstof met zachte fleece aan de buitenkant
• Raglanmouwen
• Reflecterend trekkoord
• Twee zijzakken met verborgen ritsen
Materiaal: Polartec®: 61% gerecycled polyester, 39% polyester, 207 g/m2. Mesh: 100% polyester, 69 g/m2.
Maten: XS-XXXL

8025 FlexiWork, Neon Hoodie met Rits
Warme en aangename hoodie met rits over de volle lengte, geweldige stretch en een atletische 
pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid en comfort tijdens dagelijks gebruik. Neonpanelen en 
reflecterende accenten zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid.
Full-zip hoodie gemaakt van 4-weg stretch stof met een atletische pasvorm en grote bewegingsvrijheid voor 
efficiënte werkdagen. De stof heeft zowel een waterafstotende als een windwerende afwerking. Bovendien is 
de achterkant geborsteld in een aangenaam pile aan de binnenkant, wat zorgt voor uitstekende warmte en 
een zacht gevoel. De hoodie heeft neonpanelen en reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid, 
waardoor dit kledingstuk een geweldige keuze is voor vakmensen die zichtbaar willen zijn, maar niet hoeven te 
voldoen aan eventuele zichtbaarheidsvereisten.
• Functionele stretch stof met efficiënt vochttransport
• Zachte pile aan de binnenkant voor uitstekende warmte en een zacht gevoel
• Neonpanelen en reflecterende accenten voor hogere zichtbaarheid (niet-gecertificeerd)
• Twee-weg rits aan de voorkant en thermisch gelaste reflecterende accent op de ritszak voor
• Trekkoord in capuchon en onderrand en elastische mouwuiteinden voor optimale pasvorm
Materiaal: 91% polyester 9% elastaan.
Maten: XS-XXXL

8028 FlexiWork, Neon Jack
Warm en aangenaam jack met neonpanelen en reflecterende accenten voor een verhoogde 
zichtbaarheid. Het jack is gemaakt van een functionele stretch stof die een atletische pasvorm en 
grote bewegingsvrijheid biedt tijdens dagelijks gebruik.
Full-zip jack gemaakt van 4-weg stretch stof met een atletische pasvorm en grote bewegingsvrijheid voor 
efficiënte werkdagen. De stof heeft zowel een waterafstotende als een windwerende afwerking. Bovendien is 
de achterkant geborsteld in een aangenaam pile aan de binnenkant, wat zorgt voor uitstekende warmte en 
een zacht gevoel. De hoodie heeft neonpanelen en reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid, 
waardoor dit kledingstuk een geweldige keuze is voor vakmensen die zichtbaar willen zijn, maar niet hoeven te 
voldoen aan eventuele zichtbaarheidsvereisten.
• Functionele stretch stof met efficiënt vochttransport
• Zachte pile aan de binnenkant voor uitstekende warmte en een zacht gevoel
• Neonpanelen en reflecterende accenten voor hogere zichtbaarheid (niet-gecertificeerd)
• Twee-weg rits aan de voorkant en thermisch gelaste reflecterende accent op de ritszak voor
• Trekkoord in de onderrand en elastische mouwuiteinden voor optimale pasvorm
Materiaal: 91% polyester 9% elastaan.
Maten: XS-XXXL
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8029 FlexiWork, Neon Vest
Veelzijdig neon vest met pile aan de binnenkant en full-stretch voor optimale bewegingsvrijheid en 
comfort tijdens dagelijks gebruik. Neonpanelen en reflecterende accenten zorgen voor een verhoogde 
zichtbaarheid.
Neon vest gemaakt van 4-weg stretch stof met een atletische pasvorm en grote bewegingsvrijheid voor 
efficiënte werkdagen. De stof heeft aangenaam pile aan de binnenkant voor van uitstekende warmte en 
zachtheid. Bovendien beschikt het vest over neonpanelen en reflecterende accenten voor een betere 
zichtbaarheid, waardoor dit item een geweldige keuze is voor vakmensen die zichtbaar willen zijn, maar niet 
hoeven te voldoen aan eventuele zichtbaarheidsvereisten.
• Functionele stretch stof met efficiënt vochttransport.
• Zachte pile aan de binnenkant biedt een uitstekende warmte en een zacht gevoel.
• Neonpanelen en reflecterende accenten voor hogere zichtbaarheid (niet-gecertificeerd).
• Twee-weg rits aan de voorkant en thermisch gelaste reflecterende accent op de ritszak voor.
• Trekkoord in de onderrand voor optimale pasvorm.
Materiaal: 91% polyester 9% elastaan.
Maten: XS-XXXL

NIEUW

8044 FlexiWork, Tussenlaag Hoodie met Rits
Tussenlaag hoodie voor onder een shell jack op koude dagen of als buitenlaag wanneer het weer wat 
beter is. Gemaakt van een functionele stof met een hoog gehalte aan gerecyclede polyestervezels.
Elastische en veelzijdige hoodie met volledige ritssluiting, gemaakt voor bewegingsvrijheid tijdens algemene 
werkzaamheden. De hoodie is gemaakt van een 2-laags mesh/interlock stof met een hoog gehalte aan 
gerecyclede polyestervezels. De hoodie heeft bovendien voorgebogen mouwen, reflecterende ritsen, twee 
ritszakken, een opgenaaid ritsvak, twee binnenvakken en duimgreep aan de mouwuiteinden. Wordt geleverd 
met glow-in-the-dark en reflecterende print op de capuchon.
• Elastische 2-laags mesh/interlock stof met een hoog gehalte aan gerecyclede polyestervezels
• "Inventing workwear" reflecterende sluiting
• Opgenaaid vak met reflecterende rits
• Zijzakken met reflecterende ritsen
• Twee grote vakken aan de binnenkant
• Voorgebogen mouwen
Materiaal: Hoofdvlak: 71% gerecycled polyester, 25% polyester, 4% elastaan, Hoofdrug: 95% gerecycled 
polyester, 5% elastaan, 388 g/m². Contrast: 95% gerecycled polyester, 5% elastaan 290 g/m². 
Voering zak: 100% polyester, 69 g/m².
Maten: XS-XXXL

NIEUW

8045 FlexiWork, Tussenlaag Jack met Rits
Tussenlaag jack voor onder een shell jack op koude dagen of als buitenlaag in mildere omstandigheden. 
Gemaakt van een functionele stof met een hoog gehalte aan gerecyclede polyestervezels.
Elastische en veelzijdige tussenlaag jack met volledige ritssluiting, gemaakt voor bewegingsvrijheid tijdens 
algemene werkzaamheden. Het jack is gemaakt van een 2-laags mesh/interlock stof met een hoog gehalte 
aan gerecyclede polyestervezels. Het jack heeft bovendien voorgebogen mouwen, reflecterende ritsen, twee 
ritszakken, een opgenaaid ritsvak, twee binnenvakken en duimgreep aan de mouwuiteinden. Wordt geleverd 
met glow-in-the-dark en reflecterende print op de achterkant van de kraag.
• Elastische 2-laags mesh/interlock stof met een hoog gehalte aan gerecyclede polyestervezels
• "Inventing workwear" reflecterende sluiting
• Opgenaaid vak met reflecterende rits
• Zijzakken met reflecterende ritsen
• Twee grote vakken aan de binnenkant
• Voorgebogen mouwen
Materiaal: Hoofdvlak: 71% gerecycled polyester, 25% polyester, 4% elastaan, Hoofdrug: 95% gerecycled 
polyester, 5% elastaan, 388 g/m². Contrast: 95% gerecycled polyester, 5% elastaan 290 g/m².
Voering zak: 100% polyester, 69 g/m².
Maten: XS-XXXL

Nieuwe kleur

2800 Hoodie
Robuuste Hoodie met ruime kangoeroezak om de handen op te warmen. Ideaal voor bedrijfsprofilering.
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2×2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

* Nieuwe kleur.
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2801 Classic Zip Hoodie
Robuuste hoodie met ruime kangaroezakken om de handen op te warmen. Ideaal voor 
bedrijfsprofilering.
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2×2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

Damesmodel

2806 Dames Zip Hoodie
Eenvoudige zip hoodie met vrouwelijke pasvorm en brede kangoeroezakken voor verwarming van de 
handen. Zeer aangenaam om te dragen en ideaal voor het profileren van jouw bedrijf.
• Specifiek ontworpen voor vrouwen met een moderne en comfortabele pasvorm
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2×2 rib met Lycra voor solide prestaties
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXL

Nieuwe kleur

2810 Sweatshirt
Sweatshirt ontworpen voor duurzaamheid en comfort. Een zachte katoen-polyestermix maakt het 
ideaal voor dagelijks gebruik terwijl het duidelijke ontwerp veel ruimte biedt voor profilering.
Dit sweatshirt biedt professioneel werkcomfort en is ideaal voor dagelijks gebruik. De stof van een katoen-
polyestermix voelt zacht aan en is fijn om te dragen. Daarnaast heeft de klassieke ronde hals een 
contrasterende kleur aan de binnenkant van de kraag en is het label direct op de binnenkant gedrukt om het 
comfort te verhogen. De boorden aan de hals, mouwen en zoom hebben dubbele ribbels voor meer comfort 
en een goede pasvorm. Het minimalistische ontwerp biedt ruimte voor profilering en andere afbeeldingen.
• Fleece van katoen-polyestermengsel
• Boorden met dubbele ribbels aan hals, mouwen en zoom
• Ruimte voor profilering
Materiaal: Basis: 80% katoen, 20% polyester, 300 g/m².
Maten: XS–XXXL

* Nieuwe kleur.

2812 Sweatshirt met MultiPockets™
Mooi, slijtvast – een moderne favoriet. Deze sweater met ronde hals is ontworpen voor comfort en 
heeft een gepatenteerd MultiPockets™ gemak.
• Uitgerust met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken, perfect voor een GSM of bril
• De zeer stabiele, driedraads geweven stof behoudt zijn vorm – was na was
• Voorgewassen voor een comfortabele voorgekrompen pasvorm
• Geribde manchetten en boord beschermen tegen koude wind
• Geavanceerd ontwerp met hedendaagse pasvorm
Materiaal: 80% Katoen 20% Polyester, 330 g/m2. 
Maten: XS–XXXL
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2813 ½ Zip Sweatshirt met MultiPockets™
Een hedendaagse look, moderne pasvorm, robuust comfort en gepatenteerd MultiPockets™ gemak.
• Uitgerust met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken, perfect voor een GSM of bril
• De zeer stabiele, driedraads geweven stof behoudt zijn vorm – was na was
• Voorgewassen voor een comfortabele voorgekrompen pasvorm
• Tricot nek met rits voor extra comfort en gemak
• Geavanceerd ontwerp met hedendaagse pasvorm
Materiaal: 80% Katoen 20% Polyester, 330 g/m2. 
Maten: XS–XXXL

2818 Sweatshirt met ½ Rits
Dit sweatshirt met halve rits is ontworpen voor duurzaamheid en comfort en uitgevoerd in een zachte 
katoen-polyestermix. Strak design met ruimte voor bedrijfsprofilering.
Duurzaam sweatshirt dat professioneel werkcomfort biedt en ideaal is voor dagelijks gebruik. Het sweatshirt 
is gemaakt van een zachte en comfortabele katoen-polyestermix. Daarnaast hebben de boorden aan de hals, 
mouwen en zoom dubbele ribbels voor meer comfort en een goede pasvorm. Het minimalistische ontwerp 
biedt ruimte voor profilering.
• Katoen-polyestermix
• Boorden met dubbele ribbels aan hals, mouwen en zoom
• Ruimte voor profilering
Materiaal: Basis: 80% katoen, 20% polyester, 300 g/m².
Maten: XS–XXXL

NIEUW
Damesmodel

2877 Dames Logo Full-Zip Hoodie
Klassieke hoodie met volledige ritssluiting voor dames, gemaakt van een zachte en comfortabele stof. 
Ontworpen voor dagelijks gebruik.
Multifunctionele hoodie met ritssluiting aan de voorkant; een zeer goede casual keuze, zowel voor werk als vrije tijd. 
De hoodie met volledige ritssluiting is gemaakt van een zachte en gladde stof en heeft precies de juiste dikte om 
een echt veelzijdig kledingstuk te zijn. Daarnaast heeft het raglanmouwen met ingebouwde duimopeningen in een 
geribbelde manchet, verstelbare capuchon met trekkoord en een kangoeroezak met een geïntegreerd ritsvak aan 
de rechterkant voor veilig opbergen. Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de linker mouw.
• Dubbele interlock-stof
• Raglanmouwen
• Geribbelde mouwuiteinden met duimopening
• Kangoeroezak met geïntegreerd ritsvak
• Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en wit
Materiaal: Kleur 0400 en 2800: 82% katoen, 18% polyester, 280 g/m2. 
Kleur 4500: 64% katoen, 36% polyester, 280 g/m2. 2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m2.
Maten: XS–XXL

2886 Sweatshirt Jack met Rits
Casual sweatshirt jack met volledige ritssluiting en geborstelde binnenkant voor warmte en comfort 
gedurende de hele werkdag. Volop ruimte voor profilering.
Veelzijdig en stevig sweatshirt jack met volledige ritssluiting, ideaal voor dagelijks gebruik en de meeste typen 
werkzaamheden het hele jaar door. Het sweatshirt jack is gemaakt van een dikke katoen-polyester mix met 
een geborstelde binnenkant die duurzaamheid, warmte en comfort biedt. Daarnaast heeft het jack 
raglanmouwen voor extra bewegingsvrijheid, duimgrepen in de mouwuiteinden, rits met rubberen trekker, 
paspelzakken en gedrukt neklabel om schuren te voorkomen.
• Katoen-polyester mix met geborstelde binnenkant
• Volledig ritssluiting voor met rubberen trekker
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Veel ruimte voor profilering
• Duimgrepen in de mouwuiteinden
• Paspelzakken
Materiaal: Kleuren 0400, 9500: 60% katoen, 40% polyester, 400 g/m². 
Kleur 2800: 55% katoen, 45% polyester, 400 g/m².
Maten: XS–XXXL

SWE AT SHIRT S & HOODIES



0400

9504

2804

0400

2804

9504

3100

0400

2800

4500

2800

3100

0400 4500

52

2888 Hoodie met Logo en Rits
Volledige rits hoodie met een tweekleurige blokdesign en geborstelde binnenkant gemaakt voor 
duurzaamheid en comfort. Met kangoeroezak.
Hoodie met volledige rits in een stijlvol tweekleurig blokdesign, ideaal voor dagelijks gebruik en de meeste 
typen werkzaamheden het hele jaar door. De hoodie is gemaakt van een dikke katoen-polyester mix met een 
geborstelde binnenkant die duurzaamheid, warmte en comfort biedt. Daarnaast is het kledingstuk voorzien 
van raglanmouwen voor extra bewegingsvrijheid en een gevoerde capuchon met trekkoord voor een optimale 
pasvorm. De hoodie wordt ook geleverd met duimgrepen in de mouwuiteinden, rits met rubberen trekker, 
kangoeroezak en een Snickers Workwear logo (geborduurd en gedrukt) bovenaan op de voorkant.
• Katoen-polyester mix met geborstelde binnenkant
• Logo gemaakt met behulp van twee technieken, borduurwerk (Snickers) en gedrukt (Workwear)
• Volledig ritssluiting voor met rubberen trekker
• Duimgrepen in de mouwuiteinden
• Kangoeroezak
Materiaal: Kleuren 0400, 9504: 60% katoen, 40% polyester, 400 g/m². 
Kleur 2804: Basis: 55% katoen, 45% polyester, 400 g/m². Contrast: 60% katoen, 40% polyester, 400 g/m².
Maten: XS–XXXL

2889 Logo Hoodie
Klassieke hoodie met geborstelde binnenkant gemaakt voor duurzaamheid en comfort. Met kangoeroezak.
Veelzijdige hoodie met een casual design, ideaal voor dagelijks gebruik en de meeste typen werkzaamheden 
het hele jaar door. De hoodie is gemaakt van een dikke katoen-polyester mix met een geborstelde binnenkant 
die duurzaamheid, warmte en comfort biedt. Daarnaast is het kledingstuk voorzien van raglanmouwen voor 
extra bewegingsvrijheid en een gevoerde capuchon met trekkoord voor een optimale pasvorm. De hoodie 
heeft ook duimgrepen in de mouwuiteinden, een kangoeroezak en een Snickers Workwear logo (geborduurd 
en gedrukt) op de borst.
• Katoen-polyester mix met geborstelde binnenkant
• Logo gemaakt met behulp van twee technieken, borduurwerk (Snickers) en gedrukt (Workwear)
• Duimgrepen in de mouwuiteinden
• Kangoeroezak
Materiaal: Kleur: 0400, 9504: 60% katoen, 40% polyester, 400 g/m². 
Kleur 2804: Basis: 55% katoen, 45% polyester, 400 g/m². Contrast: 60% katoen, 40% polyester, 400 g/m².
Maten: XS–XXXL

NIEUW

2892 Logo Sweatshirt
Klassiek sweatshirt gemaakt van een zachte en comfortabele stof. Ontworpen voor dagelijks gebruik.
Multifunctioneel sweatshirt gemaakt van een zachte en gladde stof met precies de juiste dikte, waardoor het 
een uitstekende keuze is voor zowel actieve als vrijetijdskleding. Daarnaast heeft het sweatshirt raglanmouwen 
met ingebouwde duimopeningen in een geribbelde mouwuiteinde en een Snickers Workwear opliggend logo 
met puffprint op de borst.
• Dubbele interlock-stof
• Raglanmouwen
• Duimopening in mouwuiteinde
• Geribbeld mouwuiteinde en onderzoom
• Puffprint logo op de borst
Materiaal: Kleur 0400, 2800 en 3100: 82% katoen, 18% polyester, 280 g/m². 
Kleur 4500: 64% katoen, 36% polyester, 280 g/m2.
2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m2.
Maten: XS–XXXL

NIEUW

2894 Logo Hoodie
Klassieke hoodie gemaakt van een zachte en comfortabele stof. Ontworpen voor dagelijks gebruik.
Multifunctionele hoodie die een zeer goede casual keuze is, zowel voor werk als vrije tijd. De hoodie is gemaakt 
van een zachte en gladde stof met precies de juiste dikte voor een echt veelzijdig kledingstuk. Daarnaast heeft 
het raglanmouwen met ingebouwde duimopeningen in een geribbelde manchet, verstelbare capuchon met 
trekkoord en een kangoeroezak met een geïntegreerd ritsvak aan de rechterkant voor veilig opbergen. 
Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst.
• Dubbele interlock-stof
• Raglanmouwen
• Geribbelde mouwuiteinden met duimopening
• Kangoeroezak met geïntegreerd ritsvak
• Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en wit
Materiaal: Kleur 0400, 2800 en 3100: 82% katoen, 18% polyester, 280 g/m². 
Kleur 4500: 64% katoen, 36% polyester, 280 g/m2. 2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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8516 AllroundWork, Licht Flanellen Shirt
Flanellen shirt met lange mouwen en klassiek patroon voor dagelijks gebruik. De zachte en 
geborstelde stof biedt extra warmte en veel werkcomfort.
Shirt met lange mouwen gemaakt van zacht en geborsteld flanel voor extra warmte en comfort. Het flanellen 
shirt heeft een klassiek ruitpatroon, borstzakken met knoopsluiting en een lusje aan de achterkant.
• Zacht geborsteld flanel
• Klassiek en kleurrijk ruitpatroon
• Borstzakken met knoopklep
• Lusje op rugpand
Materiaal: Basis: 100% katoen, 165 g/m².
Maten: XS–XXXL

NIEUW

2895 Logo Full-Zip Hoodie
Klassieke hoodie met volledige ritssluiting, gemaakt van een zachte en comfortabele stof. Ontworpen 
voor dagelijks gebruik.
Multifunctionele hoodie met ritssluiting aan de voorkant; een zeer goede casual keuze, zowel voor werk als vrije tijd. 
De hoodie met volledige ritssluiting is gemaakt van een zachte en gladde stof en heeft precies de juiste dikte om 
een echt veelzijdig kledingstuk te zijn. Daarnaast heeft het raglanmouwen met ingebouwde duimopeningen in een 
geribbelde manchet, verstelbare capuchon met trekkoord en een kangoeroezak met een geïntegreerd ritsvak aan 
de rechterkant voor veilig opbergen. Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de linker mouw.
• Dubbele interlock-stof
• Raglanmouwen
• Geribbelde mouwuiteinden met duimopening
• Kangoeroezak met geïntegreerd ritsvak
• Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en wit
Materiaal: Kleur 0400, 2800 en 3100: 82% katoen, 18% polyester, 280 g/m².
Kleur 4500: 64% katoen, 36% polyester, 280 g/m2. 2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m2.
Maten: XS–XXXL

2905 ½ Zip Wollen Sweater
Draag deze zachte en versterkte wollen sweater met halve rits voor een echte warme en comfortabele 
tweede laag. Zeer vochtabsorberend en ademend voor een puur natuurlijk comfort van wol.
• Een volledig natuurlijk, ademende wollen stof voor extreem zachte en comfortabele warmte in echt koude 

omstandigheden
• Natuurlijk bestand tegen geurtjes en kan gedragen worden voor lange periodes zonder wassen
• Absorbeert vocht en verwarmt zelfs in vochtige toestand
• Polyamide versterkte ellebogen en onderarmen voor verbeterde duurzaamheid
• ½ rits en duimgrepen voor extra gemak
Materiaal: Basis: 100% natuurlijke wol. Versterking: 100% Polyamide 190 g/m2.
Maten: XS–XXXL  
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NIEUW

8522 AllroundWork, Isolerend Shirt
Slijtvast shirt met teddy voering en isolerende ontworpen voor algemene constructiewerkzaamheden. 
Kan zowel als shirt als jack gedragen worden.
Veelzijdig isolerend shirt met duurzaam design en een stoere, klassieke look. Het shirt is gemaakt van een 
duurzame katoenen en nylon mix en heeft een teddy voering in het rompgedeelte en isolerende mouwen voor 
warmte en dagelijks werkcomfort. Daarnaast heeft het isolerende shirt twee handzakken die de handen warm 
houden, borstritszak en binnenvak met rits. Het shirt heeft ook een kaarthouder op de rechtermouw.
• Duurzame katoenen en nylon mix
• Teddy voering rond de romp
• Polyester isolatie in mouwen
• Drukknopen voor makkelijk openen en sluiten
• Handverwarmende zakken aan de zijkanten
• Binnenzak met rits
Materiaal: Stof: 75% katoen, 25% nylon, 277 g/m2. Teddy: 100% polyester, 194 g/m2.
Vulling: 100% polyester, 60 g/m2.
Maten: XS–XXXL

8555 AllroundWork, Denim Shirt
Stretch denim shirt geschikt voor dagelijks gebruik en de meeste werkzaamheden. Met drukknopen 
en klinknagels in antiek koper. 
Casual shirt gemaakt van stretch denim dat werkcomfort, bewegingsvrijheid en goede allround prestaties in 
veeleisende omgevingen combineert. Het slijtvaste denim shirt heeft drukknopen en klinknagels in antiek 
koper voor een originele look, borstzak met pennenvakje en lusje aan de achterkant.
• Stretch denim
• Borstzak met pennenvakje
• Lusje op rugpand
• Boord in binnenkant kraag
• Drukknopen en klinknagels in antiek koper
Materiaal: Stof: 99% katoen, 1% elastaan, 255 g/m².
Maten: XS–XXXL

Nieuwe kleur

8520 LiteWork, Shirt met Korte Mouwen
Rekbaar, ademend en lichtgewicht shirt met korte mouwen met een UPF 50+ bescherming tegen de 
zon. Ontworpen voor vakmensen die lange uren buiten werken.
Een licht shirt met korte mouwen dat een efficiënt ademend vermogen biedt voor optimale koeling tijdens het 
werk als het buiten warm is. Het shirt is gemaakt van een nylon en elastaan stof die Repreve bevat, dat wordt 
gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Het stretch shirt heeft mesh op de schouderpas achter voor een 
betere ventilatie. Daarnaast wordt het kledingstuk ook geleverd met een opgenaaide zak met klep en een 
knoop, en een verborgen zak met rits achter de opgenaaide borstzak. UPF 50+.
• Ademende, vochttransporterende en lichtgewicht stretch stof, UPF 50+
• Mesh aan binnenkant schouderpas achter voor de allerbeste ventilatie
• Borstzakken met een extra zak met rits achter de opgenaaide zak, één met pennenvakje
• Drukknopen van antiek messing met het Snickers Workwear logo
Materiaal: Basis: 74% nylon, 22% REPREVE® gerecycled nylon, 4% elastaan, 149 g/m².
Mesh: 90% polyester, 10% elastaan, 98 g/m².
Maten: XS-XXXL
* Nieuwe kleur.

Nieuwe kleur

8521 LiteWork, Shirt met Lange Mouwen
Rekbaar, ademend en lichtgewicht shirt met lange mouwen met een UPF 50+ bescherming tegen de 
zon. Ontworpen voor vakmensen die lange uren buiten werken.
Een licht shirt met lange mouwen dat een efficiënt ademend vermogen biedt voor optimale koeling tijdens het 
werk als het buiten warm is. Het shirt is gemaakt van een nylon en elastaan stof die Repreve bevat, dat wordt 
gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Het stretch shirt heeft mesh op de schouderpas achter voor een 
betere ventilatie. Daarnaast wordt het kledingstuk ook geleverd met een opgenaaide zak met klep en een 
knoop, en een verborgen zak met rits achter de opgenaaide borstzak. UPF 50+.
• Ademende, vochttransporterende en lichtgewicht stretch stof, UPF 50+
• Mesh aan binnenkant schouderpas achter voor de allerbeste ventilatie
• Borstzakken met een extra zak met rits achter de opgenaaide zak, één met pennenvakje
• Mouwband aan de binnenkant om de mouw gemakkelijk op te vouwen
• Drukknopen van antiek messing met het Snickers Workwear logo
Materiaal: Basis: 74% nylon, 22% Repreve® gerecycled nylon, 4% elastaan, 149 g/m².
Mesh: 90% polyester, 10% elastaan, 98 g/m².
Maten: XS-XXXL
* Nieuwe kleur.
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2427 AllroundWork, Wollen T-shirt met Lange Mouwen
T-shirt met lange mouwen gemaakt van 100% zachte merinowol die een grote duurzaamheid en 
natuurlijke regeling van de lichaamstemperatuur biedt. Het T-shirt heeft een casual design en kan 
worden gedragen als basislaag of als buitenlaag op warmere dagen.
Glad en comfortabel T-shirt met lange mouwen gemaakt van 100% mulesing-vrij merinowol; dit is een 
natuurlijke vezel met de prestatiekenmerken van een hightech vezel. Het kledingstuk biedt een warm, zacht 
gevoel en absorbeert vocht van het lichaam zonder vochtig aan te voelen. Omdat wol zelfreinigend is, kan het 
T-shirt met lange mouwen meerdere dagen worden gedragen zonder het te wassen. Een geweldige keuze 
voor dagelijks gebruik.
• 100% mulesing-vrije merinowol
• Zacht en duurzaam materiaal
• Zachte platte naden
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Van nature antibacterieel
Materiaal: 100% mulesing-vrije gekalanderde merinowol, 160 g/m².
Maten: XS-XXXL

Damesmodel

2517 AllroundWork, Dames T-Shirt Biologisch Katoen
Klassiek dames T-shirt ontworpen voor comfort tijdens het werken en voor dagelijks gebruik. Dit 
T-shirt dat is gemaakt van 100% biologisch katoen is zowel duurzaam als comfortabel om te dragen.
Veelzijdig dames T-shirt gemaakt van 100% biologisch katoen. De enkellaags jersey katoenen stof is zacht en 
licht van gewicht en biedt veel comfort gedurende de hele werkdag. Daarnaast heeft het T-shirt een subtiel 
contrasterende kleur in de binnenkant van de nek.
• Gemaakt van 100% biologisch katoen
• Enkellaags jersey
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Speciale hangtag gemaakt van FCS-gecertificeerd papier
Materiaal: 100% biologisch katoen, 200 g/m².
Maten: XS–XXL

2526 AllroundWork, T-shirt Biologisch Katoen
Klassiek T-shirt ontworpen voor comfort tijdens het werken en voor dagelijks gebruik. Dit T-shirt dat is 
gemaakt van 100% biologisch katoen, is zowel duurzaam als comfortabel om te dragen.
Een veelzijdig T-shirt van zacht en lichtgewicht enkellaags jersey katoen, dat gedurende de hele werkdag een 
fantastisch comfort biedt. Daarnaast heeft het T-shirt een subtiel contrasterende kleur in de binnenkant van 
de nek. 100% biologisch katoen.
• Gemaakt van 100% biologisch katoen
• Enkellaags jersey
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Speciale hangtag gemaakt van FCS-gecertificeerd papier
Materiaal: 100% biologisch katoen, 200 g/m².
Maten: XS–XXXL
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2527 AllroundWork, Wollen T-shirt
Zacht en glad T-shirt gemaakt van 100% merinowol die een grote duurzaamheid en natuurlijke regeling 
van de lichaamstemperatuur biedt. Het T-shirt heeft een casual design en kan worden gedragen als 
basislaag of als buitenlaag op warmere dagen.
T-shirt van 100% mulesing-vrij merinowol. Wol is een natuurlijke vezel en heeft antibacteriële kwaliteiten 
vanwege de aanwezige keratine. De vezels zijn ook waterafstotend, wat bacteriële groei remt en dus slechte geur 
tegengaat. Wollen kledingstukken hoeven niet vaak gewassen te worden, maar kunnen met goede resultaten bij 
vochtig weer worden gelucht. Wol kan vocht absorberen en droog aanvoelen en verwarmt zelfs als het vochtig is. 
Het kledingstuk biedt een warm, glad gevoel en is een geweldige keuze voor dagelijks gebruik.
• 100% mulesing-vrije gekalanderde merinowol
• Zacht en duurzaam materiaal
• Zachte platte naden
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Van nature antibacterieel
Materiaal: 100% mulesing-vrije gekalanderde merinowol, 160 g/m².
Maten: XS-XXXL

2558 AllroundWork, T-shirt
Zacht en lichtgewicht T-shirt gemaakt van 100% gerecycled polyester dat een geweldige 
functionaliteit en comfort biedt tijdens dagelijks gebruik.
Een allround t-shirt dat zacht aanvoelt en efficiënt vocht transporteert om je droog en fris te houden en 
comfortabel tijdens dagelijks gebruik. Het t-shirt is gemaakt van 100% gerecycled, functioneel polyester en 
wordt geleverd met een biobased anti-geur finish. Voor nog meer comfort is het kledingstuk voorzien van 
flatlock naden en aan de binnenkant zit een print bij de nek. Een strak design biedt ruimte voor profilering.
• 100% gerecycled en lichtgewicht polyester met efficiënt vochttransport
• Biobased en zilvervrije anti-geurafwerking
• Zachte flatlock-elastische naden overal en aan de binnenkant de print in de nek
• Ruimte voor profilering
Materiaal: 100% REPREVE® gerecycled polyester, 145 g/m².
Maten: XS-XXXL

2598 AllroundWork, 37.5® T-shirt met Korte Mouwen
Een functioneel T-shirt gemaakt van 37.5® polyester stof met wafelstructuur en uitstekende ventilatie, 
vochttransport en comfort in warme omstandigheden. Ontworpen voor dagelijks gebruik.
Zeer functioneel T-shirt dat zorgt voor een efficiënte regeling van de lichaamstemperatuur en veel comfort 
tijdens intensieve werkzaamheden in warme omstandigheden. Het t-shirt is gemaakt van functioneel polyester 
met de innovatieve 37.5® technologie voor uitstekende ventilatie, koeling en vochttransport. Daarnaast biedt de 
wafelstructuur van de stof een verbeterde functionaliteit voor ultiem comfort. Wordt geleverd met een praktische 
borstzak, reflecterende accenten en een strak design dat veel ruimte biedt voor profilering.
• 37.5® stof met wafelstructuur voor uitstekend vochttransport
• Borstzak
• Reflecterende details op mouweinden en nek
• Gedrukt label aan binnenkant nek
• Minimalistisch design met veel ruimte voor profilering
Materiaal: 100 % polyester (45% 37.5® polyester), 185 g/m².
Maten: XS-XXXL

2612 AllroundWork, Rugbyshirt
Duurzaam en soepel rugby shirt, ideaal is voor dagelijks gebruik. Het shirt wordt geleverd in een strak, 
klassiek design en is comfortabel om te dragen.
Klassiek rugby shirt met een stijlvol design dat dagelijks werkcomfort biedt. De rugby sweater is gemaakt van 
een zware en slijtvaste gebreide stof die duurzaamheid, comfort en vormbehoud biedt. Daarnaast is het 
kledingstuk voorzien van een zachte ribboord bij de mouwuiteinden, rubberen knopen aan de voorkant en 
contrasterende materialen. Volop ruimte voor profilering.
• Gebreide stof voor duurzaamheid en comfort
• Contrast materialen op de knooplijst, kraag en binnen onderzoomsplit
• Rubberen knopen
• Klassieke rugby stijl
Veel ruimte voor profilering
Materiaal: 82% katoen, 18% polyester, 280 g/m². 
Maten: XS–XXXL
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2721 AllroundWork, Polo Shirt
Lichtgewicht poloshirt gemaakt van 100% gerecycled polyester dat glad aanvoelt en een efficiënt 
vochttransport biedt voor veel werkcomfort. Ontworpen voor dagelijks gebruik.
Veelzijdig en lichtgewicht poloshirt dat veel comfort en een zuivere, professionele uitstraling biedt tijdens 
dagelijks gebruik. Het poloshirt is gemaakt van 100% gerecycled, functioneel polyester en wordt geleverd met 
een biobased anti-geurafwerking die je de hele dag fris houdt. Voor nog meer comfort is het kledingstuk 
voorzien van flatlock naden en print aan de binnenkant van de nek. Veel ruimte voor profilering.
• 100% gerecycled en lichtgewicht polyester met efficiënt vochttransport
• Biobased en zilvervrije anti-geurafwerking
• Zachte flatlock-elastische naden overal en aan de binnenkant
• Logoknopen in bijpassende kleur
• Veel ruimte voor profilering
Materiaal: 100% REPREVE® gerecycled polyester, 145 g/m².
Maten: XS-XXXL

2724 AllroundWork, 37.5® Polo Shirt met Korte Mouwen
Ervaar zelfs tijdens intensieve werkzaamheden in warme omstandigheden een geweldig werkcomfort. 
Dit functionele poloshirt is gemaakt van 37.5® stof met wafelstructuur voor optimale ventilatie, koeling 
en vochttransport.
Een veelzijdig poloshirt dat zorgt voor een efficiënte regeling van de lichaamstemperatuur en een professionele 
houding tijdens dagelijks gebruik. Het poloshirt is gemaakt van functioneel polyester met de innovatieve 37.5®

technologie voor uitstekende ventilatie, koeling en vochttransport. Daarnaast biedt de wafelstructuur van de stof 
een verbeterde functionaliteit voor ultiem comfort. Wordt geleverd met een geribbelde kraag en boorden, 
praktische borstzak, reflecterende accenten en een strak design dat veel ruimte biedt voor profilering.
• 37.5® stof met wafelstructuur voor uitstekend vochttransport
• Borstzak
• Geribbelde kraag en boorden in contrasterende kleur
• Reflecterende details op mouweinden en nek
• Minimalistisch design met veel ruimte voor profilering
Materiaal: 100% polyester (37.5® 45%) 185 g/m2.
Maten: XS–XXXL

2519 FlexiWork, 37.5® Tech T-shirt met Korte Mouwen
Comfortabel en flexibel T-shirt ontworpen om in alle omstandigheden werkcomfort te bieden. De 37.5®

technologie houdt je koel en droog tijdens intensieve werkzaamheden en bij warm weer door het vocht 
van het lichaam af te voeren.
Functioneel T-shirt dat bewegingsvrijheid en werkcomfort biedt onder alle omstandigheden. 37.5®

Technologie zorgt voor verkoelend comfort tijdens intensieve activiteiten en werken onder warme 
omstandigheden. Het polyester materiaal houdt je koel en droog door vocht van het lichaam vandaan te 
transporteren en biedt daardoor extra comfort en prestaties. Het T-shirt wordt geleverd met een 
contrasterend logo op de rechtermouw en een afbeelding op de voorkant ter ere van het jaar 1975.
• 37.5® Technologie voor verkoelend comfort
• Vochttransporterend polyester materiaal
• Regular fit voor bewegingsvrijheid
• Reflecterende accenten
Materiaal: Basis: 61% polyamide, 39% 37.5® polyester, 148 g/m².
Maten: XS–XXL

2411 LiteWork, T-shirt met lange mouwen
Lichtgewicht en functioneel T-shirt met lange mouw geschikt voor de meeste soorten werkzaamheden 
in warme omstandigheden.
Zacht T-shirt met lange mouw gemaakt van functioneel en sneldrogend polyester dat dagelijks comfort biedt 
in warme omstandigheden. De stof heeft een vochtafvoerende afwerking voor een sneldrogende functie, een 
biogebaseerde anti-geurafwerking en UPF40+ bescherming. Daarnaast is het shirt voorzien van een 
gestructureerde ton sur ton gedrukt logo op de achterkant, splitten aan de zijkanten, iets langere achterkant 
en platte naden.
• Lichtgewicht en functionele polyesterstof
• Biologische en zilvervrije anti-geur afwerking
• Ton sur ton gedrukt logo op de rug
• Platte naden
• Iets langer achterpand en zijsplitten
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
Materiaal: 91% polyester, 9% elastaan, 190 g/m2. 
Maten: XS-XXXL

POLO’S & T-SHIRT S



 9500

0400

0400

0467

9567

9567

0467

58

2511 LiteWork, T-shirt
Lichtgewicht en functionele shirt geschikt voor de meeste soorten werkzaamheden in warme 
omstandigheden.
Zacht shirt gemaakt van functioneel en sneldrogend polyester dat dagelijks comfort biedt in warme omstandig-
heden. De stof heeft een vochtafvoerende afwerking voor een sneldrogende functie, een biogebaseerde 
anti-geurafwerking en UPF40+ bescherming. Daarnaast is het shirt voorzien van een gestructureerde ton sur 
ton gedrukt logo op de achterkant, splitten aan de zijkanten, iets langere achterkant en platte naden.
• Lichtgewicht en functionele polyesterstof
• Biologische en zilvervrije anti-geur afwerking
• Ton sur ton gedrukt logo op de rug
• Platte naden
• Iets langer achterpand en zijsplitten
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
Materiaal: 91% polyester, 9% elastaan, 190 g/m2.
Maten: XS-XXXL

2911 LiteWork, Tanktop
Lichtgewicht en functionele tanktop geschikt voor de meeste soorten werkzaamheden in warme 
omstandigheden.
Zachte tanktop gemaakt van functioneel en sneldrogend polyester dat dagelijks comfort biedt in warme 
omstandigheden. De stof heeft een vochtafvoerende afwerking voor een sneldrogende functie, een biogebaseerde 
anti-geurafwerking en UPF40+ bescherming. Daarnaast is de tanktop voorzien van een gestructureerde ton sur 
ton gedrukt logo op de achterkant, splitten aan de zijkanten, iets langere achterkant en platte naden.
• Lichtgewicht en functionele polyesterstof
• Biologische en zilvervrije anti-geur afwerking
• Ton sur ton gedrukt logo op de rug
• Platte naden
• Iets langer achterpand en zijsplitten
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
Materiaal: 91% polyester, 9% elastaan, 190 g/m2. 
Maten: XS-XXXL

2405 Neon T-shirt, lange mouwen
Neon T-shirt met lange mouw met groter ademend vermogen en zichtbaarheid. Gemaakt van 
lichtgewicht en geperforeerde stof die zorgt voor een efficiënte ventilatie en zo een optimaal 
werkcomfort in warme omstandigheden biedt.
Lichtgewicht T-shirt met lange mouwen ontworpen voor grotere zichtbaarheid, ademend vermogen en 
comfort tijdens intensieve werkzaamheden in warme omstandigheden. Het neonkleurige kledingstuk is 
gemaakt van geperforeerde bird’s eye stof die efficiënte ventilatie en regeling van de lichaamstemperatuur 
biedt. Bovendien zorgt het atletische ontwerp van het T-shirt met lange mouwen voor een uitstekende 
pasvorm, terwijl raglanmouwen extra bewegingsvrijheid bieden.
• Lichtgewicht en geperforeerde bird’s eye stof voor meer ventilatie
• Raglan mouwen
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Geborduurd logo bij de nek
• Veel ruimte voor profilering
Materiaal: Basis: 100% polyester, 140 g/m².
Maten: XS–XXXL

2505 Neon T-shirt
Neon T-shirt met groter ademend vermogen en zichtbaarheid. Gemaakt van lichtgewicht en 
geperforeerde stof die zorgt voor een efficiënte ventilatie en zo een optimaal werkcomfort in warme 
omstandigheden biedt.
Lichtgewicht T-shirt ontworpen voor grotere zichtbaarheid, ademend vermogen en comfort tijdens intensieve 
werkzaamheden in warme omstandigheden. Het neonkleurige kledingstuk is gemaakt van geperforeerde 
bird’s eye stof die efficiënte ventilatie en regeling van de lichaamstemperatuur biedt. Bovendien zorgt het 
atletische ontwerp van het T-shirt voor een uitstekende pasvorm, terwijl raglanmouwen extra 
bewegingsvrijheid bieden.
• Lichtgewicht en geperforeerde bird’s eye stof voor meer ventilatie
• Raglan mouwen
• Gedrukt neklabel aan de binnenkant
• Veel ruimte voor profilering
Materiaal: Basis: 100% polyester, 140 g/m².
Maten: XS–XXXL
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NIEUW

2496 T-shirt met Lange Mouwen
Klassiek T-shirt met lange mouwen dat veel comfort biedt en veel ruimte heeft voor profilering. 
Gemaakt voor dagelijks gebruik.
T-shirt met lange mouwen voor dagelijks gebruik van zachte katoenen stof voor optimaal comfort. Extra 
duurzaam door versterkte naden op de schouder en achterkant van de nek, terwijl lycra in de geribbelde hals 
zorgt voor een betere vormvastheid. Daarnaast heeft het stevige T-shirt voldoende ruimte voor profilering.
• Versterkte naden
• Lycra geribbelde hals
• Gedrukt label aan binnenkant nek
Materiaal: Kleur 0400, 0900, 5800 en 9500: 100% katoen, 160 g/m2. 
Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose, 160 g/m2.
Maten: XS–XXXL

Nieuwe kleur

2502 Classic T-shirt
Een comfortabel, klassiek katoenen T-shirt met vele mogelijkheden om bedrijfslogo’s te plaatsen.
• Voor een lange levensduur, verstevigde naden bij schouders en nek
• Lycra in de nek behoudt de vorm – was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: Kleur 0400,1700, 5800, 0700, 9500, 0900,3900,1600, 5600, 3100: 100% Gekamd Katoen, 160 g/m2.
Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose, 160 g/m².
Maten: XS–XXXL

* Nieuwe kleur.

2504 T-shirt met MultiPockets™
Een T-shirt van zware kwaliteit compleet met gepatenteerd MultiPockets™ gemak en zacht, 
maar duurzaam katoen comfort.
• Uitgerust met gepatenteerd MultiPockets™ gemak, twee handige zijzakken, perfect voor een GSM of bril
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Kabellus bij de nek voor hands-free en MP3 kabel vanaf de MultiPockets™
• Lycra in de nek behoudt de vorm – was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% Katoen, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXL

NIEUW :

2512 T-shirt V-hals
Klassiek T-shirt met V-hals dat veel comfort biedt en veel ruimte heeft voor profilering. Gemaakt voor 
dagelijks gebruik.
T-shirt met V-hals voor dagelijks gebruik van zachte katoenen stof voor optimaal comfort. Extra duurzaam 
door versterkte naden op de schouder en achterkant van de nek, terwijl lycra in de geribbelde hals zorgt voor 
een betere vormvastheid. Daarnaast heeft het stevige T-shirt voldoende ruimte voor profilering.
• Versterkte naden
• Lycra geribbelde hals
• Gedrukt label aan binnenkant nek
Materiaal: Kleur 0400, 5800 en 9500: 100% katoen, 160 g/m2. 
Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose, 160 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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Damesmodel
Nieuwe kleur

2516 Dames T-shirt
Zeer aangenaam T-shirt met frisse uitstraling en optimale vrouwelijke pasvorm. 
Ideaal om uw bedrijf te profileren.
• Ontworpen voor een aangesloten, vrouwelijke pasvorm
• Lycra in de nek behoudt de vorm – was na was
• Voor een lange levensduur, verstevigde naden bij schouders en nek
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% gekamd katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXL

* Nieuwe kleur.

NIEUW

2550 Tweekleurig T-shirt
Een klassiek katoenen T-shirt dat veel comfort biedt en veel ruimte biedt voor profilering. Gemaakt 
voor dagelijks gebruik.
T-shirt voor dagelijks gebruik van een zachte katoenen stof voor optimaal comfort. Het T-shirt heeft 
raglanmouwen voor een grotere bewegingsvrijheid en een tweekleurig ontwerp met scherp afgebakende 
zijpanelen in een contrastkleur. Bovendien biedt het strakke ontwerp van het kledingstuk voldoende ruimte 
voor profilering.
• Raglanmouwen
• Geribbelde hals
• Gedrukt label aan binnenkant nek
Materiaal: 100% katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXXL

NIEUW

2590 Logo T-shirt
Zacht en comfortabel logo T-shirt met een strak ontwerp gemaakt voor dagelijks gebruik.
Comfortabel T-shirt voor dagelijks gebruik met raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid, een geribbelde 
hals en een Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst.
• Raglanmouwen
• Geribbelde hals
• Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst
Materiaal: Kleur 0400 en 3100: 100% katoen, 200 g/m2. 
Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose 200 g/m2. 
Kleur 4500: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2
Maten: XS–XXXL

2529 T-shirt 2-pak
Zeer zachte en rekbare t-shirts van katoen en elastaan. Ontworpen voor dagelijks gebruik en een 
fantastisch werkcomfort. Verpakt in sets van 2 stuks.
Zeer zachte t-shirts die veel comfort bieden tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Deze veelzijdige items zijn 
gemaakt van een superzachte stof van katoen en elastaan die zorgt voor een geweldige pasvorm en glad 
aanvoelt. Wordt geleverd met een gedrukt label aan de binnenkant van de nek en heel veel ruimte voor 
profilering.
• Zeer zachte en elastische stof van katoen en elastaan
• Gedrukt label aan de binnenkant van de hals dat niet schuurt
• Veel ruimte voor profilering
• Verpakt in sets van 2 stuks
Materiaal: 95% katoen, 5% elastaan, 180 g/m2.
Maten: XS-XXXL
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NIEUW
Damesmodel

2597 Dames Logo T-shirt
Zacht en comfortabel logo T-shirt voor dames met een strak ontwerp gemaakt voor dagelijks gebruik.
Comfortabel T-shirt voor dagelijks gebruik met raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid, een geribbelde 
hals en een Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst.
• Raglanmouwen
• Geribbelde hals
• Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst
Materiaal: Kleur 0400: 100% katoen, 200 g/m2. 
Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose 200 g/m2. 
Kleur 4500: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2.
Maten: XS–XXL

2608 Poloshirt met Lange Mouwen
Klassiek poloshirt met lange mouwen voor dagelijks gebruik dat perfect is voor het creëren van een 
uniforme bedrijfsuitstraling. Volop ruimte voor profilering.
Stevig poloshirt gemaakt van een vochttransporterende polyester-katoenmix, dat de hele dag prettig zit. Een 
perfecte keuze voor zowel werk als vrijetijdskleding. Behoudt zijn vorm, ook na vele wasbeurten.
• Borstzak
• Verstevigde naden bij schouder en nek
• Volop ruimte voor profilering
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL

Damesmodel

2702 Dames Polo Shirt
Aantrekkelijk, robuust polo shirt met vrouwelijke pasvorm. Ideaal om uw bedrijf te profileren.
• Ontworpen voor een aangesloten, vrouwelijke pasvorm
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouders en nek
• Easy-care finish: behoudt kleur en pasvorm bij wassen op 70°C
Materiaal: 65% Polyester, 35% Katoen 220 g/m2.
Maten: XS–XXL

Nieuwe kleur

2708 Polo Shirt 
Aantrekkelijk, robuust Polo Shirt verkrijgbaar in een reeks kleuren. Ideaal voor bedrijfsprofilering.
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Easy-care finish die kleur en pasvorm bij wassen op 70°C behoudt
• Borstzak voor extra gemak en extra uitstraling
Materiaal: 65% Polyester 35% Katoen, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL

* Nieuwe kleur.

POLO’S & T-SHIRT S



PATENT
INFO

9500

0400

0458

1604

5804

9504

62

2710 Polo Shirt met MultiPockets™
Een sportieve klassieker met een moderne twist. Dit mooie Polo shirt met raglanmouwen combineert 
het comfort en de robuustheid van zware, zacht gewassen katoen met een gepatenteerd 
MultiPockets™ gemak.
• Uitgerust met een gepatenteerd MultiPockets™ gemak, twee handige zijzakken, perfect voor een GSM of bril
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Kabellus bij de nek voor hands-free en MP3 kabel vanaf de MultiPockets™
• Printed neklabel voor maximaal comfort
• Design met twee knopen en raglanmouwen voor een hedendaagse look
Materiaal: 100% katoen, 240 g/m2.
Maten: XS–XXXL

NIEUW

2750 Tweekleurig Polo Shirt
Een klassiek poloshirt met veel comfort, duurzaamheid en veel ruimte voor profilering. 
Gemaakt voor dagelijks gebruik.
• Zachte en stevige stof
• Raglanmouwen
• Drieknoopssluiting
• Gedrukt label aan binnenkant nek
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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9444 AllroundWork, Shirt & Legging Set
Een warme en functionele set voor de basislaag ontworpen voor buitenwerk op koude winterdagen.
Warme basislaag T-shirt en lange onderbroek gemaakt van een gebreide 2-laags stof met badstof binnenkant 
en een katoen-modal als buitenlaag. De badstof aan de binnenkant van het shirt zorgt voor geweldige isolatie 
en comfort in koude winterse omstandigheden, terwijl het polyester voor een efficiënt vochttransport zorgt. 
Een geweldige keuze voor buitenwerk in echt koude omstandigheden.
• Gebreide 2-laags stof
• Badstof binnenzijde
• Platte naden
• Manchetten in 1 x 1 rib
Materiaal: 58% polyester, 21% katoen, 21% modal, 235 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9445 AllroundWork, Shirt & Legging Set Light
Dunne en functionele basislaag ontworpen voor werken in kille omstandigheden.
Een basislaag shirt en lange onderbroek (legging) van een dunne polyester-katoenmix voor efficiënt 
vochttransport, warmte en comfort in kille omstandigheden. Een geweldige keuze voor het werken op kille 
herfst- en vroege lentedagen.
• Dunne en functionele gecombineerde rib stof
• Binnenlaag van polyester, buitenlaag katoen
• Platte naden
• Manchetten in 1 x 1 rib
Materiaal: 51% polyester, 49% katoen. 175 g/m². 
Maten: XS–XXXL

9425 Flexiwork, Seamless Shirt met Lange Mouwen
Naadloos basislaagshirt met lange mouwen om je koel en comfortabel te houden tijdens veeleisende 
werkzaamheden. Het slim fit design heeft compressie, ventilatie en isolerende eigenschappen voor 
flexibel werkcomfort, terwijl het materiaal polypropyleen van nature geuren reduceert.
Naadloos en elastisch shirt met lange mouwen en sneldrogend ontwerp dat flexibel werkcomfort biedt tijdens 
intensieve werkzaamheden in koude en veeleisende omstandigheden. Polypropyleen vermindert geur en 
transporteert vocht van het lichaam af en houd je zo koel en droog. Daarnaast heeft het naadloze en slim fit 
design verschillende elementen op specifieke plekken van het shirt voor compressie en ventilatie op 
verschillende delen van het lichaam om optimale werkprestaties te garanderen.
• Polyamide voor sterkte en duurzaamheid
• Polypropyleen vezel voor vochttransport en geurreductie
• Compressie, ventilatie en isolerende eigenschappen
• Naadloos, slim fit design
• Sneldrogende stof
Materiaal: 62% polyamide, 36% polypropyleen, 2% elastaan, 214 g/m2.
Maten: XS–XXL
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9426 Flexiwork, Seamless Shirt met Korte Mouwen
Naadloos basislaag shirt die betrouwbare eerstelaag bescherming biedt tijdens intensieve 
werkzaamheden in koude en veeleisende omgevingen. Een slim fit shirt met korte mouwen dat 
werkcomfort combineert met flexibiliteit, ventilatie en warmte om geschikt te zijn voor verschillende 
werkomstandigheden.
Slim fit en elastisch basislaag shirt met een naadloos en sneldrogend ontwerp dat flexibel werkcomfort biedt 
tijdens intensieve werkzaamheden in koude en veeleisende omstandigheden. Het naadloze shirt met korte 
mouwen is gemaakt van een polypropyleen stof met efficiënt vochttransport en natuurlijke anti-
geureigenschappen voor betrouwbaar werkcomfort. Daarnaast heeft het shirt een body-mapped design dat 
zorgt voor een perfecte balans van compressie, flexibiliteit, ventilatie en isolatie voor optimale prestaties.
• Polypropyleen vezel voor vochttransport en geurreductie
• Sneldrogende stof
• Compressie, ventilatie en isolerende eigenschappen
• Body-mapped design voor optimale prestaties
• Slim fit design
Materiaal: 56% polyamide, 40% polypropyleen, 4% elastaan, 214 g/m2.
Maten: XS–XXL

9428 Flexiwork, Seamless Legging
Naadloze basislaag legging die betrouwbare eerstelaag bescherming biedt tijdens intensieve werk-
zaamheden in koude en veeleisende omgevingen. Een slim fit legging die werkcomfort combineert met 
flexibiliteit, ventilatie en warmte om geschikt te zijn voor verschillende werkomstandigheden.
Slim fit en elastisch basislaag legging met een sneldrogend ontwerp dat flexibel werkcomfort biedt tijdens 
intensieve werkzaamheden in koude en veeleisende omstandigheden. De naadloze legging is gemaakt van 
een polypropyleen stof met efficiënt vochttransport en natuurlijke anti-geureigenschappen voor betrouwbaar 
werkcomfort. Daarnaast heeft de legging een body-mapped design dat zorgt voor een perfecte balans van 
compressie, flexibiliteit, ventilatie en isolatie voor optimale prestaties.
• Polypropyleen vezel voor vochttransport en geurreductie
• Sneldrogende stof
• Compressie, ventilatie en isolerende eigenschappen
• Body-mapped design voor optimale prestaties
• Slim fit design
Materiaal: 62% polyamide, 36% polypropyleen, 2% elastaan, 214 g/m2.
Maten: XS–XXL

9441 FlexiWork Seamless Wollen Shirt met lange mouwen
De superieure warmte van wol met een geavanceerd ontwerp maken samen een perfecte eerste laag 
voor koude werkomstandigheden of wisselende werkintensiteit. Ontworpen voor uitstekende 
ventilatie en isolatie en geurafstotend voor een fris gevoel gedurende de hele dag.
• Wollen terry bij de onderarmen voor meer warmte en ondersteuning
• Geavanceerd design met ventilatiegaas in de oksel
• Bij belangrijke delen van het lichaam extra isolatie, bijvoorbeeld rondom de nieren
• Halve rits voor ventilatie en makkelijk aan- en uittrekken
• Weerstaat geurtjes op een natuurlijke wijze en kan dagen achter elkaar gedragen worden zonder te wassen
Materiaal: 55% Merino Wol, 29% Polypropylene, 14% Polyamide, 2% Elastane, 200 g/m².
Maten: XS–XXXL

9442 Flexiwork Seamless Wollen Legging
Superieure wollen warmte en een geavanceerd design maken dit de ideale eerste laag bij zeer koude 
werkomstandigheden. Het ontwerp zorgt voor uitzonderlijke ventilatie en isolatie en geeft je een fris 
gevoel dankzij de geurpreventie. De natuurlijke Merino wol voelt extreem zacht en warm in koude 
weersomstandigheden of bij minder intensief werk.
• Behoudt zijn vorm, zelfs na lange tijd wassen en dragen
• Stoot geurtjes op natuurlijke wijze af en kan hierdoor meerdere dagen achter elkaar gedragen worden 

zonder te wassen
• Elastische zomen aan de broekspijpen zijn vormvast en houden de kou buiten
• Extreem zacht en lichtgewicht materiaal met een brede tailleband voor meer comfort
Materiaal: 55% Merino Wol, 29% Polypropylene, 14% Polyamide, 2% Elastane.
Maten: XS–XXXL

ONDERGOED
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9443 FlexiWork, Polartec® Power Stretch® 2.0 Legging
Full-stretch legging met een strakke pasvorm voor grote bewegingsvrijheid tijdens dagelijks gebruik. 
De geborstelde binnenkant zorgt ervoor dat je warm en comfortabel blijft, zelfs als het koud is.
Warme en veelzijdige lange legging gemaakt van innovatieve Polartec® Power Stretch® stof die zorgt voor een 
strakke performance fit, efficiënt vochttransport en duurzaam vormbehoud. Daarnaast garandeert de 
elastische stof in combinatie met een ergonomisch ontwerp een optimale bewegingsvrijheid tijdens het 
werken. Een geborstelde, zachte binnenkant biedt een betere isolatie en comfort, terwijl elastiek in de taille 
zorgt voor een zekere pasvorm.
• Polartec® Power Stretch® vochttransporterende, zeer ademende stof van 4-weg stretch.
• Geborstelde binnenzijde zorgt voor heerlijk warm comfort.
• Elastiek in de taille.
Materiaal: Polartec® Power Stretch®: 84% gerecycled polyester, 16% elastaan, 224 g/m2.
Maten: XS-XXXL

9418 LiteWork, Seamless 37.5® Shirt met Lange Mouwen
Naadloos shirt met lange mouwen dat je koel en droog houdt tijdens intensieve werkzaamheden in 
zowel warme als koude omstandigheden. Het slim fit design biedt gelijkmatige compressie voor 
werkcomfort, terwijl 37.5® technologie zorgt voor betere ventilatie en efficiënt vochttransport.
Lichtgewicht en naadloos shirt met lange mouwen gemaakt van een zeer functionele polyester stof met 37.5®

technologie voor betere ventilatie en vochttransport tijdens intensieve werkzaamheden onder zowel warme 
als koude omstandigheden. Het vocht wordt snel van het lichaam af getransporteerd waardoor je koel, droog 
en comfortabel blijft. Daarnaast heeft het naadloze, slim fit design verschillende elementen op specifieke 
plekken van het shirt voor compressie en ventilatie op verschillende delen van het lichaam om optimale 
werkprestaties te garanderen.
• Sneldrogende stof
• 37.5® technologie houdt je koel en droog
• Compressie en ventilerende eigenschappen
• Naadloos, slim fit design
• Lichtgewicht
Materiaal: 58% polyamide, 42% polyester 37.5®, 165 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9419 LiteWork Seamless 37.5® Shirt met Korte Mouwen
Naadloos shirt met korte mouwen dat je koel en droog houdt tijdens intensieve werkzaamheden in 
zowel warme als koude omstandigheden. Het slim fit design zorgt voor compressie, wat een prettig 
werkcomfort biedt, terwijl 37.5® technologie voor betere ventilatie en efficiënt vochttransport zorgt.
Lichtgewicht en naadloos shirt met korte mouwen gemaakt van een zeer functionele polyester stof met 37.5®

technologie voor betere ventilatie en vochttransport tijdens intensieve werkzaamheden onder zowel warme 
als koude omstandigheden. Het vocht wordt snel van het lichaam af getransporteerd waardoor je koel, droog 
en comfortabel blijft. Daarnaast heeft het naadloze, slim fit design verschillende elementen op specifieke 
plekken van het shirt voor compressie en ventilatie op verschillende delen van het lichaam om optimale 
werkprestaties te garanderen.
• Sneldrogende stof
• 37.5® technologie houdt je koel en droog
• Compressie en ventilerende eigenschappen
• Naadloos, slim fit design
• Lichtgewicht
Materiaal: 60% polyamide, 38% polyester 37.5®, 2% elastaan, 165 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9409 LiteWork, Seamless 37.5® Legging
Naadloze legging die je koel en droog houdt tijdens intensieve werkzaamheden in zowel warme als 
koude omstandigheden. Het slim fit design biedt gelijkmatige compressie voor werkcomfort, terwijl 
37.5® technologie zorgt voor betere ventilatie en efficiënt vochttransport.
Lichtgewicht en naadloze legging gemaakt van een zeer functionele polyester stof met 37.5® technologie voor 
betere ventilatie en vochttransport tijdens intensieve werkzaamheden onder zowel warme als koude 
omstandigheden. Het vocht wordt snel van het lichaam af getransporteerd waardoor je koel, droog en comfortabel 
blijft. Daarnaast heeft het naadloze, slim fit design verschillende elementen op specifieke plekken op de legging 
voor compressie en ventilatie op verschillende delen van het lichaam om optimale werkprestaties te garanderen.
• Sneldrogende stof
• 37.5® technologie houdt je koel en droog
• Compressie en ventilerende eigenschappen
• Naadloos, slim fit design
• Lichtgewicht
Materiaal: 58% polyamide, 40% polyester 37.5®, 2% elastaan, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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9211 AllroundWork, 3-pak Sokken
Zachte, comfortabele en duurzame basissokken ontworpen voor dagelijks gebruik. Een geweldige 
keuze voor allround werk. Met drie paar verpakt.
• Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste delen van de voet bieden extra ventilatie en houden de voet 

droog en comfortabel
• Het breiwerk bij de wreef zorgt voor een optimale pasvorm
• Terry stof aan de binnenkant van de zool voor extra comfort
Materiaal: 73% Katoen, 26% polyamide en 1% elastaan.
Maten: 41–44, 45–48

9429 LiteWork Seamless 37.5® Shorts
Het juiste comfort dicht op je huid. Voorzien van geavanceerde 37.5® technologie bieden deze 
ademende shorts de beste ventilatie en klimaatcontrole voor een droog en schoon gevoel.
• Deze boxershorts zijn gemaakt met 37.5® technologie met actieve deeltjes die vocht vangen en wegvoeren 

voor een superieur klimaat dicht op de huid
• Extreem sneldrogende stof, wel vijf keer sneller dan vergelijkbare stoffen, voor een uitzonderlijk fris en droog 

comfort
• Houdt je lichaam droog en fris gedurende de hele dag met een innovatieve natuurlijke anti-geurbehandeling
• Elastische tailleband en naadloos ontwerp
Materiaal: 58% Polyamide, 40% Polyester 37.5®, 2% Elastane.
Maten: XS–XXXL

9436 2-pak Stretch Shorts
Voor echt zacht katoenen comfort, draagt u deze shorts van soepele stretchstof. Maak u op voor een 
superieure pasvorm waar dat het belangrijkst is – direct op uw huid.
• Shorts met een superieure pasvorm dankzij het moderne design en soepele stretch materiaal
• Opmerkelijk zacht katoen voor maximaal comfort
• Tailleband met geborstelde binnenzijde voor meer comfort
• 6-draads, platte naden voor extra duurzaamheid en comfort
Materiaal: 95% Katoen, 5% Elastan, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL  

SOKKEN

Sokken



0400

2898

2804

2804

67

9213 AllroundWork, 2-pak Wollen Sokken
Dunne sokken van merino wol die je voeten warm en comfortabel houden tijdens allerlei dagelijkse 
werkzaamheden. De sokken combineren een fantastische pasvorm met een grote functionaliteit en 
comfort. Verpakt per twee paar sokken.
•  Merino wol houd je voeten warm en fris, want dit materiaal is van nature geurbestendig
•  Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste delen van de voet bieden extra ventilatie en houden de voet 

droog en comfortabel
•  Het breiwerk bij de wreef zorgt voor een optimale pasvorm
Materiaal: 34% Merino Wol, 34% Acrylic, 31% Polyamide en 1% Elastane.
Maten: 41–44, 45–48

9215 AllroundWork, 37.5® Wollen Mid Sokken
Alledaagse high-tech wollen sokken met een geweldige pasvorm en een geavanceerde functionaliteit. 
Met een combinatie van Merino wol en 37.5® technologie bieden deze sokken een uitstekende 
thermoregulatie en comfort tijdens het dagelijkse werk in koude omstandigheden.
•  Merino wol houd je voeten warm en fris, want dit materiaal is van nature geurbestendig
•  Extreem sneldrogende stof in de zool met 37.5® technologie die vocht vangt en verdampt voor een superieur 

koel en droog werkcomfort
•  Versterkte tenen en hielen voor een optimale duurzaamheid
•  Links- en rechtsgevormd voor optimale pasvorm 
•  Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste delen van de voet bieden extra ventilatie en houden de voet 

droog en comfortabel
Materiaal: 37% Polyamide, 22% Polyester 37.5® materiaal, 20% Merino wol, 20% Acryl en 1% elastaan.  
Met een high-tech, gepatenteerde 37.5® technologie met miljoenen permanent ingesloten actieve deeltjes.
Maten: 37–40, 41–44, 45–48

9217 LiteWork, 37.5® Sokken
Deze sneldrogende sokken houden je voeten koel, droog en geventileerd wanneer je hard werkt of in 
een warme omgeving werkt. Voorzien van 37.5® technologie en een geavanceerd ontwerp voor een 
uitzonderlijk koel werkcomfort.
•  Extreem sneldrogende stof in de zool met 37.5® technologie die vocht vangt en wegvoert voor superieur koel 

en droog werkcomfort
•  Verstevigde tenen en hiel voor verbeterde duurzaamheid
•  Cirkels van zachte terry stof aan beide kanten van de enkel (op de malleolus) bieden extra bescherming
•  Links- en rechtsgevormd voor optimale pasvorm
•  Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste delen van de voet bieden extra ventilatie en houden de voet 

droog en comfortabel
Materiaal: 40% Polyamide, 39% Polyester 37.5®, 19% Polypropylene and 2% Elastane.  
Voorzien van high-tech, gepatenteerde 37.5® technologie met miljoenen ingebedde actieve deeltjes.
Maten: 37–40, 41–44, 45–48

9218 LiteWork, 37.5® Lage Sokken
Deze sneldrogende sokken houden je voeten koel, droog en geventileerd wanneer je hard werkt of in 
een warme omgeving werkt. Voorzien van 37.5® technologie en een geavanceerd ontwerp voor een 
uitzonderlijk koel werkcomfort.
•  Extreem sneldrogende stof in de zool met 37.5® technologie die vocht vangt en wegvoert voor superieur koel 

en droog werkcomfort
•  Verstevigde tenen en hiel voor verbeterde duurzaamheid
•  Links- en rechtsgevormd voor optimale pasvorm
•  Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste delen van de voet bieden extra ventilatie en houden de voet 

droog en comfortabel
Materiaal: 44% Polyester 37.5®, 43% Polyamide, 11% Polypropylene en 2% Elastane.  
Voorzien van high-tech, gepatenteerde 37.5® technologie met miljoenen ingebedde actieve deeltjes.
Maten: 37–40, 41–44, 45–48 
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9206 RuffWork, 2-pak CORDURA® Wollen Sokken
Heavy-duty CORDURA® wollen sokken die een fantastische pasvorm combineren met versteviging. Trek 
ze aan en ervaar superieure warmte en duurzaam werkcomfort in veeleisende werkomstandigheden.
•  Merino wol houd je voeten warm en fris, want dit materiaal is van nature geurbestendig
•  CORDURA® verstevigde tenen en hiel voor superieure duurzaamheid
•  Terry stof aan de binnenkant zorgt voor extra comfort
•  Links- en rechtsgevormd met een speciale rib op de wreef voor een optimale pasvorm
•  Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste delen van de voet bieden extra ventilatie en houden de voet 

droog en comfortabel
Materiaal: 36% Polyamide, 19% Merino Wol, 19% Acryl, 15% Polypropylene, 7% CORDURA® and 4% Elastane.
Maten: 37–40, 41–44, 45–48    

9202 Sokken, Wolmix
Blijf warm en fit in deze ultieme sokken van wolmix voor hardwerkende voeten. Geavanceerd design 
met voetbescherming, vochttransport en anti-bacteriële behandeling verzekeren u van superieur 
werkcomfort.
•  Verdikking bij de enkels voor extra bescherming
•  Rechts en links apart gevormd en gebreide ribboog voor optimale pasvorm
•  Kanalen in de zool voor vochtafvoer
•  Dikkere hiel en tenen voor meer duurzaamheid en steun
•  Anti-bacteriële behandeling 
Materiaal: Isolerende Wolmix, 70% Wol, 6% Zijde, 20% Polyamide, 4% Lycra.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9203 Hoge Sokken, Wolmix
Warmte en bescherming bij elke stap. Verbazingwekkende hoge werksokken van wolmix. Geavanceerd 
design met scheenbescherming en anti-bacteriële behandeling voor superieur werkcomfort.
•  Verdikking bij de enkels voor extra bescherming
•  Rechts en links apart gevormd en gebreide ribboog voor optimale pasvorm
•  Kanalen in de zool voor vochtafvoer
•  Dikkere hiel en tenen voor meer duurzaamheid en steun
•  Anti-bacteriële behandeling
Materiaal: Isolerende wolmix, 70% Wol, 6% Zijde, 20% Polyamide, 4% Lycra.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9210 Hoge Wollen Sokken
Vergeet koude voeten. Met deze uitstekende dikke wollen sokken kan dat. Hoog aangezet, dik, zacht, 
versterkt en met een superieure wollen badstofkwaliteit voor extreem warm werkcomfort.
•  Hoge schacht voor extra warmte en isolatie
•  Gladde teennaad voor optimaal comfort
•  Dikkere hiel en tenen voor een betere duurzaamheid en steun
•  Elastisch breisel op boog voor perfecte pasvorm
Materiaal: 84% Merino wol, 12% Lycra, 4% Polyamide.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48
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9597, 9598 Specialized Tool Glove
De ultieme werkhandschoen met gereedschapsgrip. Ondersteunende kussentjes in het gripgedeelte 
voor een comfortabele, stevige grip op het gereedschap. De goed geventileerde handpalm met 
kussentjes en het elastische gedeelte geven extra comfort. Een perfecte combinatie met de 
Specialized Impact Glove. EN 388.
•  Strak aansluitende werkhandschoen met ondersteunende gelpadding voor precisiewerk en 

geoptimaliseerde gereedschapsgrip
•  Ventilerende, duurzame Chamude® handpalm met ventilatiegaatjes en een elastisch gedeelte voor een 

uitstekend comfort en veel bewegingsvrijheid
•  Siliconenpatroon op de handpalmzijde voor een perfecte grip
•  Gaas op de rugzijde voor een goede ventilatie
•  Strakke Airprene manchet met klittenbandsluiting voor een perfecte pasvorm en bescherming  
Materiaal: 62% polyamide, 16% polyester, 14% polyurethaan, 8% rubber.
Maten: 7–11

9305 Precision Flex Duty Gloves
Duurzaam en ademende allround werkhandschoenen. Naadloze handschoenen met beter 
vingertopgevoel voor volledige controle. De handpalm is gecoat met een Nitril schuimrubber voor een 
goede grip. EN 388.
•  Ventilerende elastische polyamide op de rug van de hand voor superieur comfort en bewegingsvrijheid
•  De Nitril coating met micro afwerking zorgt voor een verbeterde weerstand en een veilige grip
•  Strakke elastische manchet voor een langdurige elasticiteit en comfortabele pasvorm
Materiaal: 50% Polyamide, 50% Nitril.
Maten: 7–12

9305-0404 – 10 paar
9390-0404 – 100 paar

Handschoenen

Geleidend materiaal voor 
eenvoudig gebruik van 
smartphones

Snijbescherming

Waterdicht

Windbescherming

Hittebescherming

Knokkelbescherming

Impactbescherming

Comfortabel leer

Geïsoleerd

Oliebeveiliging

Symbolen handschoenen
Met deze symbolen vindt je de juiste handschoenen. Ze worden gebruikt als hulp bij de productbeschrijvingen.  
De volgende definities zijn van toepassing:

HANDSCHOENEN
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9321 Precision Flex Light Gloves
Extra dun en strak. Naadloze werkhandschoenen met extra vingertopgevoel voor precisiewerk. 
De handpalm is gecoat met polyurethaan voor een veilige grip. EN 388.
• Ventilerende elastische polyamide op de rug van de hand voor superieur comfort en bewegingsvrijheid
• De micro-poreuze polyurethaan coating is slijtvast en zorgt voor een goede grip en een hoge mate van comfort
• Strakke elastische manchet voor een langdurige elasticiteit en comfortabele pasvorm
Materiaal: 30% Polyamide, 70% Polyurethaan.
Maten: 7–12

9321-0448 – 10 paar
9389-0448 – 100 paar

9323 Precision Flex Comfy Gloves
Strak en comfortabele naadloze werkhandschoen. Ideaal voor precisiewerk.De handpalm is gecoat 
met polyurethaan op waterbasis voor uitstekend comfort en grip. EN 388.
• Ventilerende polyamide elastiek op de rug van de hand voor een hoog comfort en bewegingsvrijheid met 

water coating
• De polyurethaan coating is op basis van water en zorgt voor een goede ventilatie en een hoog comfort
• Strakke elastische manchet voor een langdurige elasticiteit en comfortabele pasvorm
Materiaal: 40% WBPU/nitrilrubber, 40% polyamide, 16% polyester, 4% spandex.
Maten: 7–11

9323-7448 10 paar

9330 Precision Cut C handschoenen
Dunne en soepele, snijbestendige werkhandschoenen voor nauwkeurigheid en controle bij uiterst 
nauwkeurig werk. Ideaal voor werkcomfort en dagelijks gebruik. 
Snijbestendige precisiehandschoenen met een dunne en soepele constructie ontworpen voor 
werkzaamheden waarbij een hoog tastgevoel nodig is. De werkhandschoenen hebben een naadloos design 
voor een grotere flexibiliteit en zorgen voor veiligheid, vertrouwen en gemak. Polyurethaan (PU) coating biedt 
uitstekende grip. 18-gauge weefsel.
• Snijbestendig (metaalvezels)
• PU gecoat
• Naadloze constructie
• 18-gauge weefsel
Materiaal: 50% HPPE, 16% nylon, 9% spandex, 25% metaalvezels. Gedompeld in 100% PU.
Maten: 7-11

9574 Precision Protect Gloves
Precisie of bescherming? U krijgt beide met deze baanbrekende werkhandschoenen, die een uitmuntend 
vingertopgevoel combineert met een indrukwekkend hoog beschermingsniveau. Comfortabel, flexibel 
en verstevigd waar dat belangrijk is. EN 388.
• Aansluitende pasvorm voor lichter precisiewerk en een zachte manchet van ventilerend Airprene voor meer 

comfort
• Geleidende vingertopzijkant voor eenvoudig gebruik en bediening van smartphones en badstoffen 

zweetbandje op de duim voor extra comfort
• Ventilerende, duurzame Chamude® op de handpalmzijde en een elastische rugzijde voor een uitstekend 

comfort en veel bewegingsvrijheid
• Vulling op de handpalmzijde, rubberen pads op de duim en verstevigde kussentjes op de knokkels en de 

wijsvinger voor extra bescherming
• Siliconenpatroon op de handpalmzijde voor een perfecte grip 
Materiaal: 66% polyamide, 17% polyester, 8% rubber, 5% polyurethaan, 4% katoen.
Maten: 7–11
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9326 Power Flex Cut 5 Gloves
Houdt uw handen veilig met deze snijbeschermende handschoenen (klasse 5) met uitzonderlijk comfort en 
vingertopgevoel. De handpalm is voorzien van een Polyurethane coating voor een stevige grip. EN 388.
•  Het Polyurethane is microporeus, schuurbestendig en verzekert u van een goede grip en een prettige pasvorm
•  Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
Materiaal: 40% HPPE, 31% polyamide, 19% polyurethaan, 10% glasvezel.
Maten: 7–11

9326-4804 – 10 paar

9327 Power Flex Guard Gloves
Sterk en beschermend. Naadloze werkhandschoenen met gedipte palm en vingers. Waterdicht en 
duurzame nitriel coating beschermt de hand van ruwe en natte omstandigheden. Zorgt voor een 
perfecte grip. EN 388.
•  Dubbelgecoat tot aan de knokkels voor slijtvaste en waterdichte eigenschap
•  De bovenste coating heeft een micro-afwerking en biedt een goede grip in natte en vettige omstandigheden
•  Ventilerende stof op de rug van de handschoen voor extra comfort
•  Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
Materiaal: Nitril 65%, 25% Polyamide, 10% Polyurethaan.
Maten: 8–11

9327-0404 – 10 paar

9585 Power Core Gloves 
Werkt overal. Versterkte werkhandschoenen met betrouwbare bescherming voor allround gebruik. 
Gebogen ontwerp en verbazingwekkende grip voor meer comfort. EN388.
•  Ergonomisch gebogen ontwerp gemodelleerd om weerstand te minimaliseren en grip te optimaliseren
•  Vingertoppen zijn ontworpen voor perfecte nauwkeurigheid en een hoog comfort
•  Duurzaam, waterafstotend en smartphone compatibel Polyurethaan materiaal op palmzijde. Elastische 

achterzijde voor een uitstekende comfort en bewegingsvrijheid
•  Slip-in design met elastische boord en treklipje maken het zeer eenvoudig om op de handschoen aan te doen
•  Demping bij palmkant en beschermende versterkte knokkels voor middelgrote en hoge bescherming   
Materiaal: Polyamide 50% Polyurethaan 40% Polyester 3%, PVC 5%, Silicium 2%.
Maten: 7–12

9586 Power Open Gloves
Vrij en beschermd. Deze verstevigde vingerloze handschoenen combineren betrouwbare bescherming 
met totale controle in de vingertoppen.  Kenmerkend gebogen ontwerp en verbazingwekkende grip 
voor meer comfort werken. EN 388.
•  Ergonomisch gebogen ontwerp gemodelleerd om weerstand te minimaliseren en grip te optimaliseren
•  De twee gesloten vingertoppen zijn ontworpen voor perfecte nauwkeurigheid en een hoog comfort
•  Duurzaam, waterafstotend en smartphone compatibel Polyurethaan materiaal op palmzijde. Elastische 

achterzijde voor een uitstekende comfort en bewegingsvrijheid
•  Slip-in design met elastische boord en treklipje maken het zeer eenvoudig om op de handschoen aan te doen
•  Demping bij palmkant en beschermende versterkte knokkels voor middelgrote en hoge bescherming 
Materiaal: Polyamide 50% Polyurethaan 40% Polyester 3%, PVC 5%, Silicium 2%.
Maten: 7–12
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9317 Weather Flex Cut 5 Gloves 
Houdt uw handen beschermd en warm. Hoge snijbescherming (niveau 5) met een uitstekend comfort 
en goede isolatie. Naadloze werkhandschoenen met gekamde binnenkant. Voor de helft gecoat met 
latex met grip-patroon voor een uitstekende grip. EN 388, EN 511.
• Gekamde binnenkant in de voering voor een goede isolatie
• De latex coating heeft een grip-patroon voor een fantastische grip in natte en droge omstandigheden
• De rugzijde van de handen is niet gecoat voor een betere ventilatie
• Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm  
Materiaal: 36% latex, 20% acryl, 20% hppe, 12% polyamide, 10% glasvezel, 2% spandex.
Maten: 9–11

9317-4804 – 10 paar

9319 Weather Flex Sense Gloves 
Geïsoleerde werkhandschoenen voor precisiewerk. Naadloze handschoenen met gekamde 
binnenkant voor veel comfort. Dunnere winterhandschoenen met glad latexschuim voor een 
uitstekende vingergevoeligheid. EN 388, EN 511.
• Gekamde binnenkant van de voering
• Handpalm gecoat met latexschuim voor een superzachte, goede grip
• De rugzijde van de handen is niet gecoat voor een betere ventilatie
• Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
Materiaal: 53% latex, 25% acryl, 22% polyamide.
Maten: 9–11

9319-0404 – 10 paar

9325 Weather Flex Guard Gloves
Stevige en beschermende winterwerkhandschoenen. Naadloze handschoenen met palm en knokkel 
bescherming. Waterdicht en duurzaam PVC-schuim coating beschermt de handen in ruwe en natte 
omstandigheden en zorgt voor een perfecte grip. EN 388, EN511. 
• Terry geborstelde binnenvoering voor goede isolatie
• Achterkanten zijn niet gecoat voor een verbeterde ventilatie
• Waterdicht en schuur resistent PVC-schuim coating stoot olie en vet af en zorgt voor een uitstekende grip 
Materiaal: 40% acryl, 40% PVC (Bevat DEHP), 20% Polyamide.
Maten: 7–11

9325-0404 – 10 paar

9562 Weather Flex Dry Gloves
Waterbestendige en soepele werkhandschoen met dunne isolatie die een grote vingergevoeligheid 
biedt voor lichter nat werk en kille omgevingen. Gemaakt van een 2-laags waterproof stof met fleece 
aan de binnenkant voor optimaal comfort.
Flexibele en weerbestendige werkhandschoen die een grote beweeglijkheid en comfort biedt bij lichter werk 
natte en koude omstandigheden. De handschoen is gemaakt van een 2-laags waterproof stof en wordt 
geleverd met zacht, isolerend fleece aan de binnenkant voor extra warmte. Daarnaast zorgen een 
voorgevormd ontwerp en een dunne constructie voor uitstekende fit en gevoel voor efficiënt werken. De 
werkhandschoen is ook voorzien van siliconen print op handpalm en vingers voor optimale grip, versteviging 
bij de duim, fleece neusdoek en langere manchet aan één kant voor gemakkelijk aantrekken en extra 
bescherming. Gecertificeerd volgens EN 388.
• 2-laags waterproof stof met zachte fleece aan de binnenkant
• Siliconen print op handpalm en vingers voor een perfecte grip
• Voorgevormd ontwerp en elastisch rond de pols voor optimale pasvorm en beweeglijkheid
• Versteviging bij de duim en strategisch geplaatste zoom bij de wijsvinger voor comfort en beweeglijkheid
• Langere manchet aan één kant om gemakkelijk aan te trekken en met knoopsgat om haak aan te bevestigen
Materiaal: 100% polyester.
Maten: 8-11
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9578 Weather Essential Gloves
Zachte maar beschermende geïsoleerde werkhandschoenen. Waterafstotende materialen en een 
dunne Thinsulate™ voering maken dit een lichtgewicht, flexibele winterhandschoen. EN 388, EN 511.
•  Waterafstotende stof op de handpalmen met zachte kussentjes voor een comfortabele grip
•  Water- en winddichte rugzijde met een zacht kussentje ter bescherming van de knokkels
•  Naden met waterafstotend garen voor een uitzonderlijk goede waterdichtheid
•  Reflecterende vingertoppen voor een goede zichtbaarheid
•  Door de elastische band bij de pols is de handschoen eenvoudig aan en uit te trekken 
Materiaal: 45% polyamide, 30% polyester, 22% polyurethaan, 3% reflecterend garen.
Maten: 7–11

9579 Weather Dry Gloves
De handschoenen bij slecht weer. Het duurzame polyurethaan op de handpalm en de waterdichte 
voering maken dit tot een perfecte handschoenen voor slecht weer. Werk veiliger in het donker met 
reflecterende knokkels. EN 388, EN 511.
•  Polyurethaan op de handpalm met opgenaaide stukken en kussentjes geeft een zeer goede grip en veel 

duurzaamheid
•  Hipora® waterproof voering houdt de handen droog
•  Geborstelde binnenvoering voor een zacht en comfortabel gevoel
•  Opgevulde, reflecterende knokkels voor bescherming en een goede zichtbaarheid
•  Zachte neopreen manchet met klitten bandsluiting voor een perfecte pasvorm 
Materiaal: Palm: 65% Polyurethaan, 35% Polyamide. Achterkant: 82% Polyamide, 18% Polyurethaan.
Maten: 7–11
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9008 AllroundWork, Shell Cap
Wind- en waterafstotende pet ontworpen voor dagelijkse werkzaamheden in regenachtig en guur 
weer. Eenvoudig in een zak op te bergen, zodat je je snel aan de weersomstandigheden kunt 
aanpassen. Uitstekende pasvorm en slijtvast.
•  Zachte fleecevoering voor warmte en comfort
•  Flexibel koord in de zonneklep waarmee je het makkelijk maakt hem in je zak op te bergen
•  Koord aan de achterkant voor een perfecte pasvorm
•  Veel ruimte voor profilering
•  Reflecterende print op de achterkant voor een betere zichtbaarheid 
Materiaal: Wind- en waterafstotende outdoor stof, 100% Polyamide. Polar fleece in 100% polyester.
Maten: S/M, L/XL

9014 AllroundWork, Katoenen Beanie
Klaar voor uw logo. Zacht en comfortabel katoen beanie perfect voor profilering.  
Houdt uw hoofd warm en uw bedrijf in de kijker.
•  Zacht en rekbare stof voor een optimale pasvorm en comfort
•  Strak design om gemakkelijk uw bedrijf te profileren
•  Hedendaags design voor een stijvolle uitstraling
Materiaal: 95% katoen, 5% Elastane.
Maten: Één maat

9017 AllroundWork, Cotton Printed Beanie
Zacht en comfortabel katoen met Snickers Workwear afdruk.
•  Zacht en rekbare stof voor een optimale pasvorm en comfort
•  Hedendaags design voor een chique uitstraling met groot Snickers Workwear logo
Materiaal: 95% katoen, 5% Elastane.
Maten: Één maat

9023 AllroundWork, Schippersmuts
Casual wollen schippersmuts die je perfect staat op de steiger maar ook in je vrije tijd. Een combinatie 
van een comfortabele pasvorm met een eigentijdse vintage look. De ultieme keuze voor stijl en comfort 
in allerlei alledaagse omgevingen.
•  Materiaal met 50% wol zorgt voor warmte en comfort in koude omstandigheden
•  Klassiek old-school label aan de voorzijde
•  Casual ontwerp voor dagelijks gebruik
Materiaal: 50% Wol en 50% Acryl.
Maten: Één maat

Caps, Mutsen & Beanies
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9079 AllroundWork, Cap
Klassieke cap met een hogere pasvorm die de meeste hoofden past. De voorgebogen klep biedt 
bescherming tegen de zon en de ventilatiegaatjes zorgen voor meer luchtcirculatie en comfort. De cap 
is verstelbaar en er is voldoende plek voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Voorgebogen klep
• Verstelbare achterkant voor een betere pasvorm
• Ruimte voor het plaatsen van een bedrijfslogo
Materiaal: 100% katoen canvas 260 g/m2.
Maten: Één maat

9024 Flexiwork, Stretch Fleece Beanie
Dit is direct een favoriet voor elke koude dag. Deze zachte beanie beschermt je hoofd tegen de wind en 
bad-hair-days. Een bedrijfslogo maakt deze muts compleet.
• Dankzij de zachte microfleece blijf je de hele dag comfortabel aan het werk, ook op koude dagen
• Veel ruimte voor een bedrijfslogo zodat je echt opvalt
Materiaal: Stof: 95% Polyester, 5% Elastane, 250 g/m2; Ibinnenzijde geborsteld fleece, buitenzijde 
ongeborsteld.
Maten: Één maat

9030 Flexiwork, Stretch Fleece Beanie MET PRINT
Maak van je hoofd een prioriteit en bescherm hem met deze comfortabele beanie van stretch fleece. 
Met de Snickers Workwear print maak je een statement.
• Glad aan de buitenkant, zacht en fluffy aan de binnenkant
• Warme stretch fleece voor een comfortabel gevoel
• Tijdlos ontwerp met Snickers Workwear logo
Materiaal: Stof: 1 95% Polyester, 5% Elastane 00% Polyester; Binnenzijde geborsteld fleece, buitenzijde 
ongeborsteld.
Maten: Één maat

9052 Flexiwork, Seamless Balaclava
Bescherming voor wanneer het ijzig koud wordt. Deze naadloze balaclava is ontwikkeld zodat hij 
bescherming tegen de kou biedt en gedragen kan worden onder een helm. Zacht voor een optimaal 
comfort en lichtgewicht voor een uitstekende pasvorm.
• Perfect gevormd zodat hij de hele nek bedekt en de borst, rug en schouders beschermt.
• Gebreid gaas voor ventilatie bij de oren voor beter gehoor en over de voorkant voor makkelijker ademen 

tijden het dragen wanneer je hem over mond en neus trekt.
Materiaal: 72% Polyamide, 26% Polypropylene, 2% Elastane.
Maten: S/M, L/XL

9053 FlexiWork, Seamless Helmvoering
Houd je hoofd warm als je een helm draagt met deze zachte helmvoering. 
Gemaakt in een naadloos ontwerp voor het grootste comfort.
• Lichtgewicht en dun voor een perfecte pasvorm onder een helm.
• De zachte en rekbare stof zorgt voor optimale pasvorm en comfort.
Materiaal: 56% Polyamide, 40% Polypropylene, 4% Elastane, 190 g/m2.
Maten: S/M, L/XL

CAPS, MUT SEN & BE ANIES
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9054 FlexiWork, Seamless Multifunctionele Muts
Het ideale accessoire voor de koude dagen. Dankzij de soepele stretchstof kun je deze muts op veel 
verschillende manieren dragen, bijvoorbeeld als balaclava, hoofdband, beanie of col.
• Soepele stretchstof van sneldrogend materiaal voor comfortabele warmte en bescherming
• Kan gedragen worden onder een helm voor extra comfort
• Houdt lang haar op zijn plek voor meer veiligheid
Materiaal: 56% Polyamide, 40% Polypropylene, 4% Elastane, 190 g/m2.
Maten: Één maat 

9072 LiteWork, Vissershoed
Tegen de zon beschermende vissershoed  die je hoofd koel houdt op warme en zonnige werkdagen.
Bescherm je hoofd tegen de zon met deze zon-blokkerende vissershoed. De hoed is gemaakt van 100% 
katoen en biedt UPF 50 gecertificeerde zonwering. Voorzien van vier ventilatiegaten en een decoratieve 
rubberen badge aan de rechterkant.
• UPF 50 gecertificeerde zonwering
• 360 graden rand
• Rubberen badge in het midden voorop
• Vier ventilatiegaten
Materiaal: 100% katoen.
Maten: S/M, L/XL

9091 LiteWork, Sunprotection Cap
Zonbeschermende cap die uitstekende bescherming biedt tegen fel zonlicht. Ventilatiegaatjes op 
strategische plekken geven efficiënte koeling terwijl het trekkoord in de capuchon voor een sluitende 
pasvorm zorgt.
Veelzijdige, zonbeschermende cap die uitstekende bescherming biedt tegen fel zonlicht tijdens de dagelijkse 
werkzaamheden. De cap is gemaakt van een UV-gecertificeerd materiaal met UPF 50+ en heeft een 
beschermende rand aan de voorkant en flappen die de oren, zijkanten en achterkant van de nek bedekken. 
Ventilatiegaatjes op strategische plekken geven efficiënte koeling terwijl een trekkoord in de capuchon voor 
een sluitende pasvorm zorgt.
• De basisstof is UV-gecertificeerd tot UPF 50+ volgens EN 13758
• Zonbeschermende flappen beschermen de oren, zijkanten en nek 
• Ventilatie-openingen om lichaamswarmte af te voeren
• Trekkoord rond het hoofd voor een sluitende pasvorm 
Materiaal: Kleur 2000 / Stof: 100% katoen, 240 g/m².
Maten: S/M, L/XL

9007 RuffWork, Pilotenmuts
Trotseer de kou met deze heavy-duty pilotenmuts die is ontworpen voor zwaar werk in een steenkoude 
omgeving. De muts isoleert door middel van polyester in de voering en de voering van (technisch) bont 
zorgt voor optimale warmte en extra comfort.
• Extreem sterk en zachte Dobby Pro+ stof zorgt voor uitstekende duurzaamheid en draagcomfort
• Oorflappen die omhoog gevouwen kunnen worden voor temperatuurregulatie en beter hoorvermogen
• Snel en eenvoudig te verstellen
• Klep voor extra bescherming
• Veel ruimte voor bedrijfsprofilering
Materiaal: Heavy-duty en extreem comfortabele Polyamide-verstevigde Dobby Pro+ stof, 47% Polyamide en 
53% Katoen, 310 g/m2. Padding van 100% Polyester, 200 g/m2 en voering van 100% Polyamide.
Maten: S/M, L/XL                  
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NIEUW

9009 Merino Wol Beanie
Zachte en gladde muts gemaakt van 100% merinowol. Het wollen materiaal is zeer duurzaam en zorgt 
voor een natuurlijke regeling van de lichaamstemperatuur.
Zachte en dunne beanie gemaakt van gebreide merinowol. Wol is een natuurlijke vezel en heeft antibacteriële 
eigenschappen vanwege de aanwezige keratine. Bovendien kan wol vocht opnemen en voelt het droog en 
warm aan, zelfs als het nat is. Het kledingstuk biedt een warm, glad gevoel en is een geweldige keuze voor 
dagelijks gebruik. De beanie heeft een aansluitende pasvorm en is op koude werkdagen perfect voor onder 
een helm.
• 100% mulesing-vrije gekalanderde merinowol
• Zacht en duurzaam materiaal
• Aansluitende pasvorm, kan onder de helm worden gedragen
• Van nature antibacterieel
• Rubberen badge aan de voorkant
Materiaal: 100% merinowol, 160 g/m2.
Maten: Één maat

9015 Reversible Beanie
Omkeerbare warmte bovenop. Zacht en comfortabele, omkeerbare muts met hedendaagse oversized 
ontwerp voor een meer relaxte look.
• Eigentijds ’oversized’ design met Snickers Workwear symbool gebreid in de stof
• Licht, zacht en rekbaar materiaal voor een optimale pasvorm en comfort
• Omkeerbaar design
Materiaal: 100% Acryl.
Maten: Één maat

NIEUW

9019 Merino Wol Hoofdband
Zachte en gladde hoofdband gemaakt van 100% merinowol. Het wollen materiaal is zeer duurzaam en 
zorgt voor een natuurlijke regeling van de lichaamstemperatuur.
Zachte en dunne hoofdband gemaakt van gebreide merinowol. Wol is een natuurlijke vezel en heeft 
antibacteriële eigenschappen vanwege de aanwezige keratine. Bovendien kan wol vocht opnemen en voelt 
het droog en warm aan, zelfs als het nat is. Het kledingstuk biedt een warm, glad gevoel en is een geweldige 
keuze voor dagelijks gebruik. 
• 100% mulesing-vrije gekalanderde merinowol
• Zacht en duurzaam materiaal
• Aansluitende pasvorm, kan onder de helm worden gedragen
• Van nature antibacterieel
• Rubberen badge aan de voorkant
Materiaal: 100% merinowol, 160 g/m2.
Maten: Één maat

NIEUW

9022 Merino Wol Headwear
Zachte en gladde multifunctionele headwear van 100% merinowol. Het wollen materiaal is zeer 
duurzaam en zorgt voor een natuurlijke regeling van de lichaamstemperatuur.
Zachte en dunne headwear van gebreide merino wol. Wol is een natuurlijke vezel en heeft antibacteriële 
eigenschappen vanwege de aanwezige keratine. Bovendien kan wol vocht opnemen en voelt het droog en 
warm aan, zelfs als het nat is. Het kledingstuk biedt een warm, glad gevoel en is een geweldige keuze voor 
dagelijks gebruik. Deze veelzijdige headwear kan op vele manieren gedragen worden, bijvoorbeeld als 
nekwarmer, hoofdband en muts.
• 100% mulesing-vrije gekalanderde merinowol
• Zacht en duurzaam materiaal
• Van nature antibacterieel
• Multifunctioneel ontwerp
• Rubberen badge
Materiaal: 100% merinowol, 160 g/m2.
Maten: Één maat
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NIEUW

9027 Reflecterende beanie
Warme en comfortabele gebreide beanie met ingebreide reflecterende draad. Gemaakt voor dagelijks 
gebruik in koude omstandigheden. Heeft een reflecterende logo-badge.
Warme beanie gemaakt van een dubbellaags acrylweefsel en reflecterende draden voor betere zichtbaarheid. 
Een geweldig accessoire om je snel en eenvoudig aan te passen aan veranderende weersomstandigheden. 
De beanie heeft een opvouwbaar ontwerp voor extra warmte bij oren en voorhoofd. Heeft een reflecterende 
logo-badge aan de voorkant.
• Gebreide stof
• Ingebreide reflecterende draden
• Opvouwbaar
• Opgenaaid reflecterend logo aan de voorkant
• Tablabel bij achternaad
Materiaal: 100% acryl.
Maten: Één maat

NIEUW

9035 S Beanie
Warme en comfortabele beanie gemaakt voor dagelijks gebruik in koude omstandigheden. Wordt 
geleverd met een jacquard-gebreid logo aan de voorkant.
Klassieke opvouwbare beanie met logo gemaakt van een gebreide stof en met een jacquard-gebreid logo aan 
de voorkant. Een geweldig accessoire om je snel en eenvoudig aan te passen aan veranderende 
weersomstandigheden.
• Gebreide stof
• Opvouwbaar
• Jacquard-gebreid logo aan de voorkant
• Tablabel bij achternaad
Materiaal: 100% acryl.
Maten: Één maat

9041 Logo Cap
Klassieke pet met 6 panelen en ventilatieopeningen voor extra ademend vermogen en comfort. De 
voorgebogen klep zorgt voor een goede bescherming tegen de zon en de juiste look. Wordt geleverd in 
iets hogere uitvoering zodat de pet op de meeste hoofdvormen past.
• Voorgebogen klep
• Makkelijk verstelbaar aan de achterkant voor een optimale pasvorm
• Snickers Workwear logo als rubberprint op de voorkant
Materiaal: 100% Katoen twill 260 g/m2.
Maten: Één maat (verstelbaar)

NIEUW

9047 Logo Beanie
Warme en comfortabele beanie gemaakt voor dagelijks gebruik in koude omstandigheden. Met een 
geborduurd Snickers Workwear logo aan de voorkant.
Klassieke opvouwbare logo beanie gemaakt van een dubbellaags gebreide stof. Met een geborduurd Snickers 
Workwear logo aan de voorkant. Een geweldig accessoire om je snel en eenvoudig aan te passen aan 
veranderende weersomstandigheden.
• Dubbellaags gebreide stof
• Opvouwbaar
• Geborduurd Snickers Workwear logo aan de voorkant
• Tablabel bij achternaad
Materiaal: 100% acryl.
Maten: Één maat
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9071 Riem, AllroundWork
Duurzame riem met een metalen gesp met rubberen laag, een matte afwerking voor een zachte 
aanraking en een stijlvolle, eigentijdse expressie.
• 40 mm breed
• Stevige en ruige gewoven textiel voor extra duurzaamheid
• Metalen gesp met rubber laag, afneembaar voor lengte- / maatinstelling
Materiaal: 100% Polyester.
Maten: Één maat (verstelbaar)

9018 LiteWork, Riem
Deze lichtgewicht riem is de ideale aanvulling op uw LiteWork werkbroek, korte broek of pirates. De 
riem is dun, elastisch en voorzien van een makkelijk verstelbare buckle voor een optimale pasvorm.
• 40 mm brede elastische riem die zich vormt naar uw lichaam.
• Lichtgewicht materiaal voor extra comfort bij werken in een warme omgeving
• Slijtvaste en krasvrije plastic buckle die snel en eenvoudig sluit
Materiaal: Elastisch materiaal van 95% Polyester en 5% Elastane.
Maten: Één maat (verstelbaar)

9084 Beanie
Warm op de plaats waar het ertoe doet. Een grote hoeveelheid van je lichaamswarmte ontsnapt via je 
hoofd, dus draag deze zachte en elastische muts om warm te blijven. Wordt geleverd met een gladde 
fleece voering voor extra warmte en comfort.
• Heerlijke fleece voering voor warm werkcomfort op kille dagen
• Zachte stretch stof voor optimale pasvorm en comfort
• Label met Snickers Workwear logo middenachter
Materiaal: 100% Acryl met 100% Polyester Fleece voering.
Maten: Één maat

9093 WINDSTOPPER® Beanie
Wees slim – blijf warm en zichtbaar. Deze WINDSTOPPER® beanie heeft een reflecterende striping en 
een zachte fleece voering om jouw hoofd warm en zichtbaar te houden – altijd.
• Gemaakt van geavanceerd 2-layer ademend WINDSTOPPER® materiaal voor uitstekende bescherming 

tegen de wind
• Reflecterende band in de stof gebreid
• Gebreide wolmix voor extra warmte op koude dagen
• Gevoerd met zachte micro fleece voor extra draagcomfort
Materiaal: Geavanceerd ademend 100% winddicht 2-layer WINDSTOPPER® materiaal, 30% wol en 70% Acryl.
Maten: Één maat
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9004 Riem met logo
Duurzame riem met een metalen gesp met rubbercoating en een matte afwerking voor een zachtere 
touch en een stijlvolle, moderne uitstraling. De riem is bedrukt met Snickers Workwear.
• 40 mm breed 
• Stevige en ruwe band voor extra duurzaamheid
• Metalen gesp met rubbercoating, afneembaar om lengte/maat aan te passen
Materiaal: 100 % Polyester.
Maten: Één maat (verstelbaar)

9020 Elastische riem
Elastische riem met een smalle plastic gesp voor een soepele, lichtgewicht pasvorm. Het textiel en 
kunststof design van de riem, die is ontworpen voor bewegingsgemak en comfort op het werk, zorgt 
ook voor een soepelere afhandeling bij de veiligheidscontrole op de luchthaven.
• 40 mm brede elastische riem die zich naar jouw lichaam voegt
• Smalle, lichtgewicht en niet-krasbare plastic gesp
• Snel en eenvoudig sluitsysteem
Materiaal: 95% polyester 5% elastaan.
Maten: Één maat

9025 Ergonomische Riem
Ervaar deze elastische riem van absolute topkwaliteit en voorzien van onderscheidende gesp in 
geschutbrons. Ontworpen voor comfort tijdens het werk en eigentijdse flair.
• 40 mm brede elastische riem voegt zich naar uw lichaam
• Snel en eenvoudig sluitsysteem
• Gesp van geschutbrons van absolute topkwaliteit met het Snickers Workwear-logo
• Discreet maar eigentijds “Snickers Workwear” op de riem gegraveerd
Materiaal: Comfortabele elastische stof van 95% Polyester/5% Elasthan.
Maten: Één maat

9033 Snickers Workwear Logo Riem
Een must voor de Snickers Workwear vakman. Slijtvaste riem met anti-kras gesp. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
• Anti-kras kunststof gesp met Snickers Workwear symbool
• Snel en makkelijk sluitsysteem
• 40 mm brede riem met uitgesproken Snickers Workwear logo’s
• Stevig weefsel voor extra duurzaamheid
• Verkrijgbaar in drie kleuren, inclusief hoge zichtsbaarheidsdetails
Materiaal: 100% Polyester weefsel.
Maten: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9034 Leren Riem
Buckle-up in deze slijtvaste klassieke leren riem van topkwaliteit, met een stevige gesp voor een lange 
levensduur. Verkrijgbaar in drie maten voor een optimale pasvorm. 
• Eco-vriendelijk behandeld hoogwaardig leer, geen chroom bewerking
• 4 mm dik en 45 mm breed voor extra sterkte en duurzaamheid
• Stevige gesp met stalen pen voor verbeterde duurzaamheid
• Ideaal als u werkt in een omgeving met hitte en vuur
• Verkrijgbaar in 3 maten voor een optimale pasvorm
• Gemaakt in Zweden
Materiaal: 100% leer.
Maten: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)
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9050 Elastische Bretels
Totaal elastisch. Deze betrouwbare bretels zijn voorzien van brede banden om het gewicht gelijk te 
verdelen en werkcomfort te waarborgen.
• Extra brede elastische banden voor comfort, ondersteuning en optimale pasvorm
• Brede en stevige clips voor zekere bevestiging
• Makkelijk in lengte te verstellen
Materiaal: 90% Polyester, 10% Lycra.
Maten: Één maat

9064 Bretels met Logo
Bretels met logo in een ergonomisch ontwerp geschikt voor dagelijks gebruik. De bretels zijn voorzien 
van stevige clips die de hele dag goed aan de broek blijven zitten en hebben brede elastische banden 
voor gelijkmatige verdeling.
Elastische bretels ontworpen voor werkcomfort en zekere bevestiging van de broek tijdens het dagelijkse 
gebruik. De ergonomische logo bretels bieden betrouwbare duurzaamheid en hebben platte clips die de 
broek in positie houden, zelfs tijdens intensieve werkzaamheden. Daarnaast zorgen extra brede elastische 
banden voor een gelijkmatige verdeling, wat resulteert in optimale ondersteuning, comfort en flexibiliteit.
• Extra brede elastische banden
• Stevige clips voor bevestiging
• Duurzaam en ergonomisch ontwerp
Materiaal: 70% Polyester, 30% lycra.
Maten: Één maat

9623 Waterproof Backpack 
Waterdichte rugzak voor het droog en schoon opbergen van uw spullen en reservekleding wanneer u 
onderweg bent. De lichtgewicht en slijtvaste rugzak is voorzien van roll top, gelaste naden, 
gepolsterde rug en verstelbare borstriem en schouderbanden. 20 liter.
• Lichtgewicht en duurzame 100% waterdichte Rip-Stop polyamide
• Gelaste, waterdichte naden
• Gewatteerde rug voor extra comfort en ventilatie
• Borstriem en gepolsterde, verstelbare schouderbanden voor optimale pasvorm
• Waterdicht doorzichtig vak aan de buitenkant
Materiaal: 100% Rip-Stop polyamide.
Maten: 20 liter.

9626 Waterproof Bag
Bewaar uw spullen en reservekleding schoon en droog in deze lichtgewicht en duurzame 100% 
waterproof duffel bag. De ruime tas is voorzien van gelaste naden, een waterdichte opgestikte ritszak, 
roll top, ID-kaartzak en brede schouderbanden. 30 liter.
• Lichtgewicht en duurzame 100% waterdichte Rip-Stop polyamide
• Gelaste, waterdichte naden
• Waterdichte buitenste ritszak
• ID-kaartzak
• Roll top
Materiaal: 100% Rip-Stop polyamide.
Maten: 30 liter.
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9751 Leren sleutelhanger
Stijlvolle sleutelhanger van volnerf leer gemaakt van afvalleer, waardoor dit tijdloze product een 
milieuvriendelijke keuze is. 10-pack.
• Robuust en duurzaam leer uit Europa.
• Afvalleer en bijproduct uit de voedingsindustrie
• Plantaardig gelooid leer
• Lus voor bevestiging aan de heupriem voor gemakkelijke bereikbaarheid van de sleutels
• Gemaakt in Zweden
Materiaal: 100% leer.

9754 Leren ID-kaarthouder
Tijdloze kaarthouder van volnerf leer gemaakt van afvalleer, waardoor dit stijlvol product een 
milieuvriendelijke keuze is. 10-pack.
• Robuust en duurzaam leer uit Europa
• Afvalleer en bijproduct uit de voedingsindustrie
• Plantaardig gelooid leer
• Geschikt voor ID-kaarten, visitekaartjes, creditcards, enz.
• Gemaakt in Zweden
Materiaal: 100% leer.

9759 ID Kaarthouder
Draag uw identiteit, met trots. Slijtvaste ID-kaart houder die kan worden gedragen om de nek of aan 
een kledingstuk voor een gemakkelijke toegang.
• Verwijderbare en afneembare nekband met auto-release gesp voor een betere veiligheid
• Draaibare clip voor een gemakkelijke bevestiging aan kleding en zakken
• Van robuust ABS-kunststof voor meer duurzaamheid
Materiaal: 100% ABS plastic, polyester koord.
Maten: Één maat

9760 Badgehouder
Handige badgehouder die uw identiteitskaart stevig op z’n plaats houdt. Eenvoudig en snel met een 
clip te bevestigen, waar u maar wilt. Draag het met trots.
• Eenvoudig en snel met een clip te bevestigen, waar u maar wilt
• Inclusief afsluiting aan de bovenkant ter bescherming tegen water en vuil
• Kan probleemloos tegen temperaturen tot wel – 18°C
• UV-behandeld
Materiaal: 50% Polyamide/ 50% PVS.
Maten: Één maat
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9766 ID-kaarthouder
ID-kaarthouder die een identiteitskaart veilig op zijn plek houdt. Je bevestigt hem eenvoudig aan 
Snickers Workwear kledingstukken.
• Past op de drukknoop van Snickers Workwear kledingstukken
• Eenvoudige toegang tot de ID-kaart
• Flexibel materiaal
Materiaal: 100% PVC.
Maten: Één maat

9901 Waterfles
Dubbelwandige geïsoleerde vacuümfles die je helpt koel en gehydrateerd te blijven bij warm weer.
Hard werken in warme omstandigheden vereist dunne en verkoelende werkkleding en voldoende hydratatie. 
Deze dubbelwandige waterfles is voorzien van vacuümisolatietechnologie om dranken koud te houden tijdens 
lange werkuren. Hij is gemaakt van roestvrij staal voor optimale duurzaamheid en wordt geleverd met een 
grote opening voor eenvoudige reiniging. Bovendien werkt de fles even goed voor koude dranken als voor 
warme dranken.
• Roestvrij staal
• Dubbelwandige vacuümisolatie
• Grote opening
Maten: Één maat

NIEUW

9912 Wash-In Textile Waterproofing
Dit product wordt gelanceerd in samenwerking met OrganoTex®. Het is een gebruiksvriendelijke, 
biologisch afbreekbare en PFC-vrije behandeling voor het waterdicht maken van waterafstotende 
oppervlakken.
Een effectieve behandeling voor het herstellen van waterafstotende eigenschappen van gewassen en versleten 
kledingstukken zonder de kleur, textuur of ademend vermogen te beïnvloeden. Gemakkelijk aan te brengen in 
een korte wasmachinecyclus en geeft de beste resultaten voor synthetische materialen zoals polyester en 
polyamide. De behandeling mag niet worden gebruikt op brandvertragende beschermende kleding of andere 
kledingstukken die zijn gecertificeerd volgens PBM-verordening (EU) 2016/425 categorie III.
• Biologisch afbreekbaar volgens OECD 301A
• Vrij van fluorkoolwaterstoffen (PFAS, PFOS, PFOA), cyclische siloxanen en isocyanaten
• Winnaar van de Scandinavian Outdoor Sustainability Award 2018
• Fles van 500 ml, voldoende voor 5-7 behandelingen van een kledingstuk
• Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar

9453  LiteWork, Mouwen
Zonbeschermende mouwen om je snel aan te passen aan veranderende temperaturen en 
weersomstandigheden.
Dunne en elastische mouwen die UPF-gecertificeerde zonbescherming bieden om je snel aan te kunnen 
passen aan veranderende omstandigheden tijdens de werkdag. De mouwen zijn gemaakt van een elastisch 
polyesterweefsel met siliconen grippers aan de bovenkant voor een veilige pasvorm en hebben een deel met 
een reflecterend gedrukt logo op de voorzijde van de mouwen. 
• Elastische polyester stof
• UPF gecertificeerde zonbescherming
• Siliconen grippers aan de bovenkant
• Deel met reflecterend gedrukt logo
Materiaal: 100% Polyester, 160 g/m2.
Maten: S/M-L/XL
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4250 AllroundWork, Gereedschapsvest
Veelzijdig gereedschapsvest gemaakt voor dagelijks gebruik tijdens de werkzaamheden. Het vest ie een 
duurzame en betrouwbare gereedschapsdrager en heeft tal van mogelijkheden voor praktische opslag.
Dit gereedschapsvest voor dagelijks gebruik is een uitstekende gereedschapdrager en heeft tal van 
mogelijkheden voor praktische opslag. Het vest is voorzien van mesh ventilatie aan de voorkant voor een 
efficiënt ademend vermogen tijdens intensieve werkzaamheden. Brede en verstelbare schouderbanden en 
een elastiek aan de achterkant zorgen voor prettig comfort, terwijl een geïntegreerde riem de druk op de 
schouders vermindert. Daarnaast kan het vest met een expansie element met of zonder jack gebruikt worden.
• CORDURA® verstevigde zakken
• Mesh ventilatie
• Geïntegreerde expansie elementen aan de binnenzijde
• Breedte verstelbare schouderbanden
• Geïntegreerde riem
Materiaal: Basis: 69% polyamide, 31% katoen, 250 g/m². 
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS–XXXL

4254 Toolvest, Canvas+
Optimale veelzijdigheid. Dit duurzame Toolvest zorgt ervoor dat uw essentiële gereedschap altijd 
binnen handbereik is. Reken op ergonomisch comfort en alle zakken die u nodig heeft met een 
uitstekend werkcomfort.
• Brede schouderbanden en stretchstof in de rug voor een verbeterd werkcomfort en bewegingsvrijheid
• CORDURA® 1000 verstevigde holsterzakken vooraan met gereedschapslussen voor verbeterde 

duurzaamheid en makkelijk te bereiken holsterzakken aan de achterkant
• CORDURA® verstevigde borstzakken, makkelijk te bereiken vak voor de mobiele telefoon en ID badgehouder
• Geïntegreerd tussenstuk voor het vergroten van de Toolvest zodat het over een winterjack kan worden 

gedragen
• Verstelbare ergonomische riem neemt druk van de schouders weg
Materiaal: Canvas+. Een extreem comfortabele, voorgewassen stof. 60% Katoen, 40% Polyester, 340 g/m2. 
100% CORDURA®-Polyamide 500D en 1000D verstevigingen.
Maten: S–XXL  

9082 Flexi Hamerhouder
Een populaire keuze. Een metalen hamerhouder in een slim en veilig model. Klaar voor actie op het werk.
• Geschikt voor gereedschapslussen aan Snickers broeken en gereedschapsvesten en het Snickers 

FlexiPocket systeem
Materiaal: Metaal.
Maten: Één maat

9700 Flexi Klittenbandbevestiger 
De FlexiPocket klittenbandbevestiger maakt het leven eenvoudiger. Kan aan de riem worden bevestigd.
• Flexibel – kies uit de vele beschikbare accessoires en combineer ze naar behoefte
Materiaal: 100% Polyester.
Maten: Één maat

Gereedschapsdragers
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9716 Hamerhouder
Geavanceerde, slijtvaste hamerhouder met ergonomisch design. Gebogen voor een gemakkelijke 
toegang en comfortabele positionering van de hamer tegen het been.
• Ergonomisch gebogen ontwerp voorkomt dat de hamer je been raakt tijdens het lopen en in de weg zit bij 

het buigen op je knieën
• Makkelijk te bevestigen aan Snickers gereedschapslussen, broeken, riemen, Toolvesten en FlexiPocket-

systeem
• Iets weg van uw lichaam gedraaid voor gemakkelijke toegang tot de hamer
• Voor bijna alle hamers
• Gemaakt van een slijtvast maar flexibel materiaal om beschadigingen te voorkomen
Materiaal: Slijtvast Hytrel® van DuPont™ – 100% Thermoplastic Elastomeer (TPE).
Maten: Één maat

9736 Hammer Holder 
– Display box 10 stuks

9746 Waterproof Smartphone Zak
Beschermend smartphone-zakje geschikt voor dagelijks gebruik. De zak heeft gelaste naden die voor 
een betrouwbare en duurzame water- en stofbescherming van uw smartphone zorgen onder 
verschillende arbeidsomstandigheden. Wordt vastgemaakt aan gereedschapshouders of riem.
Slijtvast en beschermende smartphone zak met gelaste naden voor duurzame stof- en waterbescherming 
onder ruwe werkomstandigheden. De beschermende zak is passend voor de meeste smartphones en heeft 
een flexibel ontwerp dat aan gereedschapshouders of riem bevestigd kan worden. Wordt geleverd met 
schokabsorberende vulling voor extra bescherming.
• Waterbestendig ontwerp
• Bescherming voor stoffige omgevingen
• Gelaste naden voor hogere bescherming tegen water
• Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden
• Vulling voor extra bescherming
Materiaal: 100% thermoplastisch polyurethaan.
Maten: Één maat

9770 XTR Carpenter’sToolbelt
Werk in een hogere versnelling met deze ultieme gereedschapsriem. Reken op een geavanceerd 
ergonomisch ontwerp, gevoerde beugels en een flexibel bevestigingssysteem, inclusief slijtvaste leren 
vakken en een speciale timmermans of elektriciens gereedschapszak.
• CORDURA® verstevigde riem in geavanceerd ergonomisch ontwerp met een innovatief en flexibel 

bevestigingssysteem voor zakken
• Verstelbare en afneembare riem met schoudervulling om het gewicht op je heupen te verminderen voor een 

betere ergonomie en comfort
• Speciale lederen timmermansetui met gereedschapsvakken en lussen, waaronder een hamerlushouder, 

mesbevestigingsknopen en pennenvak
• Twee duurzame leren spijker- en schroefzakken met schuine vormgeving en brede openingen voor 

gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te openen en te sluiten
Materiaal: Riem van 100% Nylon, 100% CORDURA® - Polyamide. Lederen zakken.
Maten: S (44-48), M (48-54), L (54-60)

9780 XTR Electrician’s Toolbelt
Werk in een hogere versnelling met deze ultieme gereedschapsriem. Reken op een geavanceerd 
ergonomisch ontwerp, gevoerde beugels en een flexibel bevestigingssysteem, inclusief slijtvaste leren 
vakken en een speciale electricien’s gereedschapzak.
• CORDURA® verstevigde riem in geavanceerd ergonomisch ontwerp met een innovatief en flexibel 

bevestigingssysteem voor tassen
• Verstelbare en afneembare riem met schoudervulling om het gewicht op je heupen te verminderen voor een 

betere ergonomie en comfort
• Speciale lederen electriciensetui met gereedschapsvakken en lussen voor schroevendraaiers, tangen, mes, 

voltmeter en hamer
• Twee duurzame leren spijker- en schroefzakken met schuine vormgeving en brede openingen voor 

gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te openen en te sluiten
Materiaal: Riem van 100% Nylon, 100% CORDURA® - Polyamide. Lederen zakken.
Maten: S (44-48), M (48-54), L (54-60)
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9775 Carpenter’s Tool Pouch
Gemaakt voor de timmerman. Extreem slijtvaste leren gereedschapstas voor uw essentiële 
gereedschap. Exclusief ontworpen voor Snickers Workwear toolbelts.
•  Slijtvaste tas gemaakt van dik leer, met dubbele naden en klinknagels voor extra duurzaamheid
•  Speciale versterkte vakken en duurzame nylon lussen voor goed overzicht en gemakkelijke toegang 

 tot uw gereedschap
•  Hamerhouder van duurzaam rubber-kunststof
•  Pennenvak en mesbevestigingknopen geschikt voor de Hultafors messen
•  Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Leer.
Maten: Één maat

9785 Electrician’s Tool Pouch
Gemaakt voor de elektricien. Extreem slijtvaste leren gereedschapstas voor uw essentiële 
gereedschap. Exclusief ontworpen voor Snickers Workwear toolbelts.
•  Slijtvaste tas gemaakt in dik leer, met dubbele naden en klinknagels voor extra duurzaamheid
•  Speciale versterkte vakken en duurzame nylon lussen voor makkelijke toegang tot schroevendraaiers, 

tangen, mes, voltmeter
•  Hamerhouder van duurzaam rubber-kunststof, geschikt voor de Hultafors elektricienshamer
•  Mesbevestigingsknopen geschikt voor de Hultafors messen
•  Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de gereedschapsriem 
Materiaal: 100% Leer.
Maten: Één maat

9795 Nail & Screw Pouches
Altijd binnen handbereik. Extreem slijtvaste leren spijker- en schroefzakken, exclusief ontworpen voor 
Snickers Workwear toolbelts.
•  Kit met twee slijtvaste zakken gemaakt in dik leer, met dubbele naden en klinknagels voor extra duurzaamheid
•  Handig gebogen design en de brede openingen voor gemakkelijke toegang
•  Twee vakken en extra lus voor extra gebruiksgemak
•  Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Leer.
Maten: Één maat

9762 Hammer Holder Pouch
Duurzaam hamerhouder zakje, uniek ontworpen voor Snickers Workwear toolbelts.
•  Hamerhouder in duurzaam rubber plastic
•   Compartiment voor uw mes
Materiaal: 100% Polyamide.
Maten: Één maat
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9764 Long Tool Pouch
Duurzaam lang gereedschapzakje, uniek ontworpen voor Snickers Workwear toolbelts
• Drie duurzame vakken voor speciale gereedschappen en materialen
• Mes bevestigingsknop geschikt voor de Hultafors Tools messen
Materiaal: 100% Polyamide.
Maten: Één maat

9767 Lange Leren Gereedschapshouder
Stevige en duurzame gereedschapszak ontworpen voor dagelijks gebruik. De flexibele gereedschapszak 
is gemaakt van plantaardig gelooid leer en biedt gemakkelijke bereikbaarheid tot verschillende 
gereedschappen. Bevestig aan de gereedschapshouder of riem.
Lange gereedschapszak met gemakkelijke bereikbaarheid tot verschillende lange gereedschappen. De 
duurzame gereedschapszak is gemaakt van plantaardig gelooid afvalleer en is duurzaam zodat het bestand is 
tegen de slijtage van dagelijks gebruik. Daarnaast heeft de zak een gat onderaan voor lange en smalle 
gereedschappen zoals schroevendraaiers. Eenvoudig te bevestigen aan riem of gereedschapshouder. 
Gemaakt in Zweden van leer uit Europa.
• Plantaardig gelooid leer
• Leer van Europese oorsprong, geproduceerd in Zweden
• Lang ontwerp voor veelzijdig gereedschap
• Gat onderin voor schroevendraaiers enz.
• Gemakkelijke bereikbaarheid
Materiaal: 100% leer.
Maten: Één maat

9768 Leren zak voor Rolbandmaat
Een leren zak voor rolmaat voor bevestiging aan een riem of gereedschapshouder. Een handige 
bewaaroptie voor dagelijks gebruik en handige bereikbaarheid van de rolmaat.
Leren zak waarmee je rolmaat altijd bereikbaar is. De zak wordt bevestigd aan de gereedschapshouder of riem 
voor gemakkelijke bereikbaarheid. De zak is ontworpen voor dagelijks gebruik, is gemaakt van plantaardig 
gelooid leer en geproduceerd in Zweden.
• Plantaardig gelooid leer
• Leer van Europese oorsprong, geproduceerd in Zweden
• Kan bevestigd worden aan gereedschapshouders en riem
Materiaal: 100% leer.
Maten: Één maat

9769 Zak voor messen
Een leren zak voor werkmessen om aan een riem of gereedschapshouder te bevestigen. Een handige 
bewaaroptie voor dagelijks gebruik en handige bereikbaarheid van je gereedschap.
Leren zak voor werkmessen zodat jouw mes altijd bereikbaar is. De zak wordt bevestigd aan de 
gereedschapshouder of riem voor gemakkelijke bereikbaarheid. De zak is ontworpen voor dagelijks gebruik, 
is gemaakt van plantaardig gelooid leer en geproduceerd in Zweden.
• Plantaardig gelooid leer
• Leer van Europese oorsprong, geproduceerd in Zweden
• Kan bevestigd worden aan gereedschapshouders en riem   
Materiaal: 100% leer.
Maten: Één maat
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9798 Multi-zak
Multi Pouch die bevestigd kan worden aan gereedschapshouders en riem. De zak gemaakt van 
duurzaam polyamide en is ontworpen voor goede en gemakkelijke bereikbaarheid van je gereedschap 
en andere benodigdheden of materiaal.
Multi Pouch met een comfortabele draagfunctie, biedt gemakkelijke bereikbaarheid van je gereedschappen 
en andere benodigdheden zoals schroeven en spijkers. De veelzijdige zak kan bevestigd worden aan 
gereedschapshouders of riem en biedt gemak en eenvoudig gebruik. De slijtvaste multi pouch van duurzaam 
polyamide is bestand tegen regelmatig gebruik en de slijtage door gereedschappen.  Bovendien kan de zak 
met een koordstopper gesloten worden voor veilige opslag.
• Duurzaam polyamide
• Multi-functioneel
• Gemakkelijke bereikbaarheid tot gereedschap, accessoires, schroeven, spijkers enz.
• Kan bevestigd worden aan gereedschapshouders en riem
Materiaal: 100% polyamide.
Maten: Één maat

9792 Bretels
Ontlast het gewicht op je heupen. Slijtvaste maar comfortabele bretels voor Snickers Workwear 
toolbelts.
• Ergonomisch ontwerp met gevoerde en versterkte schouders voor een verbeterd werkcomfort en 

duurzaamheid
• Gemakkelijk aan te passen voor een perfecte pasvorm
• Elastiek in de rug voor extra gemak bij het naar voren buigen
• Aluminium haken voor eenvoudige bevestiging aan de riem
• Kan worden vastgemaakt op twee posities op de band voor een optimale pasvorm
Materiaal: 100% Nylon.
Maten: Één maat

9772 Craftsmen Toolbelt
Ontworpen met versterkte functionaliteit en een flexibel bevestigingssysteem dat duurzame en 
speciale gereedschapscompartimenten voor ambachtslieden bevat.
• Versterkte riem met gebogen ontwerp en een innovatief en flexibel bevestigingssysteem voor zakken
• Zachte bekleding voor extra draagcomfort
• Speciaal gereedschapszakje met compartimenten en lussen,  hamerhouder, bevestigingsknoop voor 

Hultafors Tools mes en pen compartiment
• Twee spijker & schroefzakken met schuin design en brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te openen en te sluiten
Materiaal: Riem in 100% Nylon, zakken 100% Polyamide.
Maten: S (44-48), M (48-54), L (54-60)

9782 Service Toolbelt
Ontworpen met versterkte functionaliteit en een flexibel bevestigingssysteem dat duurzame en 
speciale gereedschapzakjes bevat.
• Versterkte riem met gebogen ontwerp en een innovatief en flexibel buidel bevestigingssysteem
• Zachte bekleding voor extra draagcomfort
• Speciaal gereedschapszakje met vakken en lussen voor schroevendraaiers, tangen, mes, hamer en meetlint
• Twee spijker & schroefzakken met schuin design en brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te openen en te sluiten
Materiaal: Riem in 100% Nylon, zakken 100% Polyamide.
Maten: S (44-48), M (48-54), L (54-60)
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9776 Craftsmen Tool Pouch
Duurzaam gereedschapszakje voor uw essentiële gereedschappen. Uniek ontworpen voor Snickers 
Workwear toolbelts.
•  Speciale versterkte vakken en duurzame nylon lussen voor goed overzicht en gemakkelijke toegang tot uw 

gereedschap
•  Hamerhouder van duurzaam rubber-kunststof
•  Pennenvak en mesbevestigingknopen geschikt voor de Hultafors messen
•  Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Polyamide.
Maten: Één maat

9786 Service Tool Pouch
Duurzaam gereedschaptas voor uw essentiële gereedschappen. Uniek ontworpen voor Snickers 
Workwear toolbelts.
•  Versterkte compartimenten met duurzame lussen voor gemakkelijke toegang tot uw schroevendraaiers, 

tangen, mes en meetlint
•  Hamerhouder van duurzaam rubber-kunststof, geschikt voor de Hultafors elektricienshamer
•  Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Polyamide.
Maten: Één maat

9796 Nail & Screw Pouches
Altijd binnen bereik. Duurzame spijker & schroefzakken, uniek ontworpen voor Snickers Workwear 
toolbelts.
•  Kit met twee duurzame zakjes gemaakt in Polyamide
•  Handig gebogen design en de brede openingen voor gemakkelijke toegang
•  Twee vakken en extra lus voor extra gebruiksgemak
•  Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Polyamide.
Maten: Één maat

9790 XTR Toolbelt
De ultieme gereedschapsriem. Reken op een geavanceerd ergonomisch design en voortreffelijke voering 
voor een beter werkcomfort, een flexibele zakbevestigingssysteem en CORDURA® verstevigingen voor 
extra duurzaamheid.
•  Geavanceerd ergonomisch ontwerp met ondersteuning op de juiste plaatsen en multi-layer padding voor 

extra draagcomfort
•  Slijtvaste CORDURA® versteviging aan de binnenzijde voor extra duurzaamheid en reflecterende 

eigenschappen aan de buitenkant voor een betere zichtbaarheid
•  Innovatief zakbevestigingssysteem, geeft u de vrijheid om zakken toe te voegen en te posititioneren zoals u wilt
•  Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp ontworpen voor het eenvoudig openen en sluiten met één hand
•  Verkrijgbaar in drie maten voor een optimale pasvorm
Materiaal: 100% Nylon, 100% CORDURA® - Polyamide.
Maten: S (44-48), M (48-54), L (54-60)

9794 Flexi Holsterzakken
Slim ontworpen losse holsterzak.
•  Losse holsterzak die zowel aan klittebandbevestigers als een normale riem bevestigd kan worden
•  Zeer duurzaam CORDURA® materiaal voor een lange levensduur
•  Een groot vak met kleine buitenvakken
•  Trenzen op kritieke plaatsen voor maximale duurzaamheid
Materiaal: 100% CORDURA® Polyamide 300 g/m2.
Maten: Één maat
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6400 Service Chino Broek
Plaats uw logo erop en draag het met trots. Een must-have in hedendaags design voor een geweldige 
pasvorm en comfortabel werken. Gemaakt van duurzaam, maar toch soepele easy-care stof voor een 
langdurig goede uitstraling.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur langdurig comfort
• Zakken aan de voorkant, bevestigingslus voor sleutels en discrete achterzakken voor extra gemak
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 
Pasvorm: regular

Damesmodel

6700 Service Broek, Dames
Uitstekend geschikt voor werken. Moderne broek met een perfecte pasvorm voor bewegingsvrijheid 
en verbazingwekkend werkcomfort. Combineert de juiste functionaliteit met veel ruimte voor uw 
bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren, ook op de zakken
• Moderne vrouwelijke snit met gebogen tailleband voor een perfecte pasvorm en maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur langdurig comfort
• Grote zakken aan voor- en achterkant en zakken aan de zijkant met smartphone vak en eenvoudige toegang 

tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 18–22, 32–54, 76–92
Pasvorm: regular

6800 Service Broek
Maak de juiste indruk. Moderne broek met geweldige pasvorm voor superieur comfort op het werk. 
Hedendaags design dat de juiste functies combineert met veel ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren, ook op de zakken
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm en voorgebogen benen voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur langdurig comfort
• Grote zakken aan voor- en achterkant en zakken aan de zijkant met smartphone vak en eenvoudige toegang 

tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 
Pasvorm: regular

Servicelijn
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6801 Service Broek met Kniestukzakken
Maak een goede indruk terwijl je ook wordt beschermd. Deze moderne broek heeft een tijdloos ontwerp 
met een uitstekende pasvorm voor dagelijks draagcomfort en geavanceerde kniebescherming. De 
functionaliteit is precies goed voor de meest voorkomende werkzaamheden en er is veel ruimte voor 
bedrijfsprofilering.
• Moderne snit met een iets strakkere pasvorm en voorgebogen broekspijpen voor maximale bewegingsvrijheid. 

Gemaakt van duurzame easy-care stof die zacht en stretchy is, voor een langdurig draagcomfort
• Grote zakken aan voor- en achterkant, muntenvakje, beenzakken met een vak voor de mobiele telefoon en 

handige pennenvakjes, ruime meterzak
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
• Sterke CORDURA® verstevigingen bij de knieën voor verbeterde duurzaamheid
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooien houden je kniebeschermers in de optimale positie 

voor superieure bescherming, comfort en duurzaamheid
Materiaal: Basis: 65% Polyester, 35% Katoen, 260 g/m2. Versterking: 100% CORDURA®-Polyamide.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 
Pasvorm: regular

6073 Service Overall
Bescherm uw kleren in een oogwenk. Trek deze lichte en toch duurzame overall aan, met hedendaags 
design voor een geweldige pasvorm en bewegingsvrijheid. Veel ruimte en mogelijkheden om uw 
bedrijf te profileren.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren, ook op de zakken
• Ergonomische snit met voorgebogen mouwen en benen voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzame, maar toch lichtgewicht stof voor superieur comfort en langdurige bescherming
• Zakken aan de voorkant, borstzakken en makkelijk te bereiken pennenvakken voor extra gemak
• Lange 2-weg rits maakt het gemakkelijk om aan en uit te trekken
Materiaal: CoolTwill. Een lichtgewicht en toch duurzaam en vuilafstotend materiaal. 
65% polyester, 35% katoen, 200 g/m².
Maten: XS-XXXL
Pasvorm: regular

6100 Service Short
Maak indruk, ook in de hitte. Draag dit verbazingwekkende short, met een moderne snit voor superieur 
koel werkcomfort. Combineert de juiste functies met veel ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren, ook op de zakken
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur comfort op lange 

termijn
• Grote zakken aan de voor- en achterkant en op het dijbeen,  met smartphonezak en eenvoudige toegang tot 

pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 44–64
Pasvorm: regular

1673 Service Jack
Maak een statement met uw bedrijf. Draag deze jas met een modern design, een geavanceerd comfort, 
een superieure kwaliteit en bewegingsvrijheid. Perfect voor profilering, met een design waarmee u er 
goed uit ziet.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren
• Voorgebogen mouwen en ergonomische snit voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur langdurig comfort
• Pennenvakken en eenvoudige toegang tot borstzak met rits, ideaal voor uw smartphone
• Krasvrij ontwerp met verborgen ritsen en knopen
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 250 g/m2. 
Maten: XS–XXXL

SERVICELI JN
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4373 Service Vest
Vrijheid en comfort! Bodywarmer in hedendaags design, combineert de functionaliteit die u nodig 
heeft met uitzonderlijke bewegingsvrijheid. Veel ruimte en mogelijkheden om uw bedrijf te profileren.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren
• Ergonomische pasvorm en verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieure langdurig comfort
• Borstzak met pennenvakken en eenvoudige toegang tot borstzak met rits, ideaal voor smartphone
• Krasvrij ontwerp met verborgen ritsen en knopen
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: XS–XXXL

8510 Service Shirt, lange mouwen
Dit shirt is zeer slijtvast en draagt toch zacht en comfortabel op de huid. Het heeft een aantal subtiele 
functionaliteiten zoals de verborgen drukknopen die beschermen tegen krassen bij het werken dichtbij 
gevoelige oppervlakken. De twee borstzakken zijn voorzien van pennenvakjes.
• Verborgen drukknoppen voor krasvrije functionaliteit
• Gemakkelijk te onderhouden stof met een hoge duurzaamheiad en kleurvastheid
• Zakken met pennenvakken
• Makkelijk te combineren met onze Servicelijn broek
• Dit shirt heeft een klassieke snit en is beschikbaar in dezelfde kleuren als onze Service Lijn werkbroeken voor 

eenvoudig matchen en een langurig goede uitstraling
Materiaal: 65% Polyester, 35% Katoen 155 g/m2.
Maten: XS–XXXL

7507 Allround, Junior Windproof Jack
Winddicht fleece jack ontworpen voor dagelijks gebruik. Dit veelzijdige Junior kledingstuk geeft 
bewegingsvrijheid en bescherming tegen wind zonder afbreuk te doen aan comfort.
Winddicht jack gemaakt van comfortabele fleece stof die extra bescherming en isolatie biedt tijdens 
winteractiviteiten. Bovendien bieden voorgebogen mouwen, verstelbare taille en verlengd rugpand flexibiliteit 
en bescherming voor junioren die het buitenleven verkennen. Het fleece jack heeft ook CORDURA®

versterkingen op schouders en ellebogen plus borst-en zijzakken met rits.
• Comfortabele fleece stof
• Windbescherming
• CORDURA® versterkingen bij ellebogen en schouders
• Voorgebogen mouwen
• Elastische manchetten met duimgreep voor extra functionaliteit
Materiaal: Basis: 100% polyester, 300 g/m2. 
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m2.
Maten: 98/104–158/164

Kinderkleding
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7505 FlexiWork, Junior Broek
Jong geleerd is oud gedaan. Deze junior werkbroek is gemaakt om in te spelen en is speciaal 
ontworpen voor kinderen van 2-10 jaar. Gemaakt van comfortabel en slijtvast ripstop materiaal en 
voorzien van veel zakjes en vakjes om gereedschap en gevonden schatten in mee te dragen.
• Dubbel aanpasbare taille voor een optimale pasvorm en draagcomfort
• Verstevigde knieën en enkels bieden een verbeterde bescherming en duurzaamheid
• Reflecterende details voor een coole uitstraling en meer zichtbaarheid en veiligheid
• Afneembare holsterzakken
• De beenlengte is met 1 maat te verlengen waardoor deze broek langer gedragen kan worden
Materiaal: Basis: 65% polyester 35% katoen, 200 g/m2. Contrast: 88% CORDURA®, 12% Elastan, 275 g/m2.
Versterking: 100% CORDURA®-Polyamide.
Maten: 98–164

NIEUW

7512 Junior Logo Full-Zip Hoodie
Klassieke hoodie gemaakt van een zachte en comfortabele stof. Ontworpen voor dagelijks gebruik.
Multifunctionele hoodie gemaakt van een zachte en gladde stof met precies de juiste dikte, waardoor het een 
geweldige keuze is voor zowel actieve als vrijetijdskleding. Daarnaast heeft de hoodie raglanmouwen voor 
meer bewegingsvrijheid, verstelbare capuchon met trekkoord en een kangoeroezak. Snickers Workwear 
opliggend logo met puffprint op de linker mouw.
• Dubbele interlock-stof
• Raglanmouwen
• Geribbeld mouwuiteinde en onderzoom
• Kangoeroezak
• Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en wit
Materiaal: 82% katoen, 18% polyester, 280 g/m2.
2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m2.
Maten: 98/104–158/164

NIEUW

7514 Junior Logo T-shirt
Zacht en comfortabel logo T-shirt met een strak ontwerp gemaakt voor dagelijks gebruik.
Comfortabel T-shirt voor dagelijks gebruik met raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid, een geribbelde 
hals en een Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst.
• Raglanmouwen
• Geribbelde hals
• Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst
Materiaal: Kleur 0400: 100% katoen, 200 g/m2. 
Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose 200 g/m2.
Maten: 98/104–158/164

KINDERKLEDING
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6943 High-Vis, Klasse 2 Stretch 
Werkbroek met Holsterzakken

Het verschil tussen  
oranje en geel.
Het is meestal makkelijker om een 
persoon waar te nemen die gele 
fluorescerende kleding draagt in 
vergelijking tot oranje. Dit komt 
omdat geel een grotere lichtge-
vende kracht heeft dan oranje, 
wat betekent dat wij het als feller 
waarnemen vanuit een specifieke 
hoek. 
In een wit winterlandschap geldt 
echter het tegenovergestelde. 
Dit komt omdat oranje een beter 
contrast vormt tegen een witte 
achtergrond. Dus, hoewel oranje 
een lagere luminantie heeft dan 
geel fluorescerend materiaal, is 
de oranje kleur beter zichtbaar in 
een winterlandschap vanwege 
een hoger contrast. En in dit geval 
overtreft contrast de luminantie.

Voor een certificering volgens  
EN ISO 20471:2013 mag het 
contrasterende materiaal niet 
afgeven tijdens het wassen, 
zodat de zichtbaarheid van de 
fluorescerende en reflecterende 
materialen van het kledingstuk 
niet verslechtert.

Het reflecterende materiaal is 
echter ontworpen om zichtbaar te 
zijn wanneer het wordt verlicht in 
donkere omstandigheden. 

Het doel van de fluorescerende 
kleuren (meestal geel, oranje en 
rood neon) is zichtbaar zijn in 
schemering en daglicht én ook 
bij mist of nevel. 

Het verschil tussen fluorescerend, reflecterend  
en contrasterend materiaal. 

Blijf zichtbaar.  
Blijf veilig.
High-visibility werkkleding voor 
low-visibility werkplaatsen.
High-vis kleding is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke be-
schermingsmiddelen wanneer je werkt in omstandigheden met slecht 
licht. Ons nieuwe uitgebreide assortiment high-vis kleding biedt een 
ruime keuze aan functionaliteit en comfort voor wie in deze omstan-
digheden werkt.
 We hebben van onze meest populaire broeken en jassen uitvoerin-
gen met een hoge zichtbaarheid gemaakt en hebben daarnaast ei-
genschappen toegevoegd waarvan we weten dat de klanten die wen-
sen, zoals een geïntegreerde ID-badgehouder en thermische gelaste 
reflecterende tape in plaats van opgenaaide reflecterende banden. 
Deze technologie maakt het materiaal soepeler en zorgt dus voor een 
grotere bewegingsvrijheid.  We weten dat ervaren en trouwe gebrui-
kers van onze werkbroeken het Kneeguard-systeem, de voorgevorm-
de broekspijpen en de fantastische pasvorm die ze van ons gewend 
zijn, zullen waarderen. Met deze kleding weten ze bovendien zeker dat 
ze ook nog eens goed zichtbaar en veilig zijn. Voor de zomermaanden, 
wanneer het lastig kan zijn om high-vis kleding te dragen, hebben we 
kledingstukken met een nieuwe, luchtigere structuur waardoor zweet 
gemakkelijker kan worden afgevoerd.

HIGH-VISIBILIT Y



EN20471 EN14404

5558

6695

6658

REG.
DESIGN

EN20471 EN14404

0466

0455

EN20471 EN14404

0455

0466

96

6230 AllroundWork, 
High-Vis Werkbroek+ met Holsterzakken, Klasse 2
High-vis werkbroek met holsterzakken geschikt voor dagelijks gebruik. CORDURA® stretch inzet zorgt 
voor geweldige pasvorm en bewegingsvrijheid.
Veelzijdige werkbroek met holsterzakken en Klasse 2 zichtbaarheid voor extra veiligheid in omstandigheden 
met weinig licht en gevaarlijke omgevingen. Voorgebogen pijpen en CORDURA® stretch inzet in het kruis 
zorgen voor een geweldige pasvorm en bewegingsvrijheid voor optimaal comfort en prestaties. Daarnaast 
zorgt het KneeGuard™ systeem voor een robuuste en betrouwbare kniebescherming. Holsterzakken, 
duimstokzak en cargozak bieden grote flexibiliteit en functionaliteit. Geschikt voor het plaatsen van een 
bedrijfslogo.
• CORDURA® stretch inzet
• KneeGuard™ kniebeschermingssysteem
• Holsterzakken
• Voorgebogen pijpen
• ID-kaarthouder
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: Basis: 85% polyester, 15% katoen, 270 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64; 88–124; 146–162; 250–258
Pasvorm: regular

6233 AllroundWork, 
High-Vis Werkbroek+ met Holsterzakken, Klasse 1
Veelzijdige werkbroek voor dagelijks werkcomfort. Klasse 1 zichtbaarheid in combinatie met 
CORDURA® versterkte KneeGuard™ zakken bieden extra veiligheid en bescherming, terwijl de 
holsterzakken gemakkelijke toegang geven tot gereedschappen en apparatuur.
High-vis werkbroek die allround prestaties biedt voor dagelijks gebruik. De broek voldoet aan Klasse 1 EN 20471 
om zichtbaarheid en extra veiligheid bij weinig licht te garanderen. Gereedschaphouder en CORDURA®

verstevigde zakken bieden gemakkelijke toegang tot apparatuur. De holsterzak is voorzien van een vak met rits 
om de inhoud ervan veilig te houden. Daarnaast heeft de broek heeft kniebescherming volgens EN 14404 met 
versterkte KneeGuard™ zakken en mechanische luchtstroom aan de achterkant van de knieën voor meer 
comfort en bescherming.
• CORDURA® versterkte KneeGuard™ zakken
• CORDURA® versterkte holster-, duimstok- en cargozakken
• Voorgebogen pijpen en stretch inzet in het kruis
• Hoge zichtbaarheid EN 20471 Klasse 1
• ID-kaarthouder
Materiaal: Basis: 69% polyamide, 31% katoen, 250 g/m². 
Contrast: 85% polyester, 15% katoen, 270 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². 
Maten: 44–64; 88–124; 146–162; 250–258
Pasvorm: regular

Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6234, 6334 High-Vis, Klasse 1 Stretch Werkbroek
Comfortabele klasse 1 werkbroek met hoge zichtbaarheid en slim fit voor vakmensen die werkzaam 
zijn in de algemene bouwsectoren, wegwerkzaamheden en transport.
Goed zichtbare werkbroek gemaakt van 2-weg stretchstof voor verbeterde mobiliteit en optimaal comfort en 
veiligheid tijdens werkzaamheden die extra zichtbaarheid vereisen. De broek is voorzien van het unieke 
KneeGuard™ systeem en is verder versterkt met CORDURA® kniebeschermerzakken. Bovendien voegt een 
CORDURA®-versterking aan de onderkant van de beenzakken duurzaamheid toe, terwijl gereedschapshou-
ders extra opbergruimte mogelijk maken. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1 en EN ISO 14404.
• 2-weg stretchstof
• Thermisch gelaste reflecterende tape
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® stretchversterkingen
• Voorgebogen pijpen en inzetrand bij kruis voor bewegingsvrijheid
• Beenzak met bevestiging voor ID-badge
• Gereedschapshouder en CORDURA®-duimstokzakmet mesknop
Materiaal: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 252 g/m².
Versterking: 100% CORDURA® polyamide, 205 g/m². Versterking: 53% CORDURA® stretch oplossing geverfd 
polyamide, 47% CORDURA® oplossing geverfd polyester, 283 g/m². 
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258
Pasvorm: slim
6234 – met holsterzakken    
6334 – zonder holsterzakken

High-Visibility
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Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

6243, 6343 High-Vis, Klasse 2 Stretch Werkbroek
Comfortabele klasse 2 werkbroek met hoge zichtbaarheid en slim fit voor vakmensen die werkzaam 
zijn in de algemene bouwsectoren, wegwerkzaamheden en transport.
Goed zichtbare werkbroek gemaakt van 2-weg stretchstof voor verbeterde mobiliteit en optimaal comfort en 
veiligheid tijdens werkzaamheden die extra zichtbaarheid vereisen. De broek is voorzien van het unieke 
KneeGuard™ systeem en is verder versterkt met CORDURA® kniebeschermerzakken. Bovendien voegt een 
CORDURA®-versterking aan de onderkant van de beenzakken duurzaamheid toe, terwijl 
gereedschapshouders extra opbergruimte mogelijk maken. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2 en 
EN ISO 14404.
• 2-weg stretchstof
• Thermisch gelaste reflecterende tape
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® stretchversterkingen
• Voorgebogen pijpen en inzetrand bij kruis voor bewegingsvrijheid
• Beenzak met bevestiging voor ID-badge.
• Gereedschapshouder en CORDURA®-duimstokzak met mesknop
Materiaal: Basis: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 252 g/m2. Versteviging 1: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m². Versteviging 2: 53% polyamide CORDURA®, 47% polyester CORDURA®, 283 g/m².
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258
Pasvorm: slim
6243 – met holsterzakken    
6343 – zonder holsterzakken
* Kleur niet beschikbaar voor art. 6343

6331 AllroundWork, High-Vis Werkbroek+, Klasse 2
High-vis werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik. CORDURA® stretch inzet zorgt voor geweldige 
pasvorm en bewegingsvrijheid.
Veelzijdige werkbroek met Klasse 2 zichtbaarheid voor extra veiligheid in omstandigheden met weinig licht en 
gevaarlijke omgevingen. Voorgebogen pijpen en CORDURA® stretch inzet in het kruis zorgen voor een 
geweldige pasvorm en bewegingsvrijheid voor optimaal comfort en prestaties. Daarnaast zorgt het 
KneeGuard™ systeem voor een robuuste en betrouwbare kniebescherming. Duimstokzak en cargozak bieden 
grote flexibiliteit en functionaliteit. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Duurzame CORDURA® stof
• CORDURA® stretch inzet
• KneeGuard™ kniebeschermingssysteem
• Voorgebogen pijpen
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: Basis: 85% polyester, 15% katoen, 270 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64; 88–124; 146–162; 250–258
Pasvorm: regular

  

Past goed bij 1330 AllroundWork, 
High-Visibility Waterproof Shell Jack, Klasse 3

6530 AllroundWork, High-Vis Waterproof Shell Broek, Klasse 2
Waterdichte high-vis shell broek gemaakt voor werkcomfort en flexibiliteit. De broek biedt 
duurzaamheid, gecertificeerde Klasse 2 zichtbaarheid en heeft waterbescherming.
High-vis shell broek ontworpen om over je gewone werkbroek heen te dragen. De broek is ontworpen om 
betrouwbare weersbescherming te bieden en is gemaakt van waterdichte shell materiaal dat versterkt is met 
slijtvaste CORDURA®. Getapete naden zorgen voor volledige waterbescherming, terwijl voorgebogen pijpen 
zorgen voor een optimale pasvorm en bewegingsvrijheid. Verstevigingen aan de knieën en pijpuiteinden 
bieden betrouwbare bescherming en duurzaamheid. Bovendien is de waterdichte shell broek voorzien van 
opgelaste reflecterende accenten voor een veilige Klasse 2 zichtbaarheid.
• Waterdichte shell materiaal
• Versterkt met duurzame CORDURA® materiaal
• Opgelast reflecterend accent voor een veilige Klasse 2 zichtbaarheid
• Verstelbare taille
• Voorgebogen pijpen
Materiaal: Basis: 100% polyester, 137 g/m². Voering: 100% polyamide, 65 g/m². 
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 315 g/m².
Maten: XS–XXXL
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6639 AllroundWork, High-Vis 37.5 Isolerende Werkbroek+, Klasse 2
Blijf warm en zichtbaar terwijl je werkt. Deze high visibility winterbroek is gevoerd met geavanceerde 
37.5® isolatie voor een uitzonderlijke warmte en ventilatie. Ervaar fantastisch draagcomfort en 
bescherming tijdens je werk. EN20471, Klasse 2. EN14404.
• Heat sealed reflecterende details op de broekspijpen.
• Deze werkbroek is voorzien van diverse zakken zoals een meterzak, cargozak, vak voor mobiele telefoon, 

grote achterzakken, hamerlussen en een ID-kaarthouder op de beenzak.
• CORDURA® verstevigde kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard Pro positioneringssysteem met 

speciale harmonicaplooien die je kniebescherming precies op de goede plek houdt. Beschermt optimaal en 
is EN14404 gecertificeerd.

• De lange ritsen aan de zijkant zorgen ervoor dat je de broek makkelijk aan- en uittrekt over je schoenen. De 
broekspijpen zijn verstelbaar en het is mogelijk hier schoenlussen aan te bevestigen zodat deze niet omhoog 
schuiven.

Materiaal: 100% polyamide, 250 g/m². Versterking: 100% CORDURA® polyamide, 205 g/m².
Voering: 100% in de massa geverfd polyamide, 65 g/m². Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE®

gerecycled polyester, 15% polyester 60 g/m². Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXL, XS short – XL short, XS long – XL long

6931 FlexiWork, High-Vis Werkbroek+ met Holsterzakken, Klasse 1
Lichtgewicht high-vis werkbroek met holsterzakken, ideaal voor dagelijks gebruik. De broek is 
gemaakt van duurzame stretch stof en biedt bewegingsvrijheid en betrouwbaar werkcomfort.
Flexibele en lichtgewicht werkbroek met holsterzakken en Klasse 1 zichtbaarheid met bewegingsgemak en 
duurzame bescherming. De broek is versterkt met CORDURA® stof en is voorzien van het innovatieve 
KneeGuard™ systeem voor robuuste kniebescherming. Bovendien biedt reflecterende accenten op de 
pijpuiteinden zichtbaarheid voor extra veiligheid in omstandigheden met weinig licht en gevaarlijke 
omgevingen. Holsterzakken, stretch cargozak en duimstokzak met mesknoop bieden praktische 
opbergruimte.
• Duurzaam CORDURA® ripstop stretch stof
• KneeGuard™ kniebeschermingssysteem
• Reflecterend
• Holsterzakken met een ritsvak
• Stretch cargozak met ritsvak
• Geïntegreerde riem
Materiaal: Basis: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2. Contrast 1: 88% polyamide CORDURA®; 12% elastaan, 
275 g/m2. Contrast 2: 100% polyester, 200 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². 
Maten: 44–64; 88–124; 146–162; 250–258
Pasvorm: regular

6932 FlexiWork, High-Vis Werkbroek+ met holsterzakken Klasse 2
Lichtgewicht en flexibele werkbroek met holsterzakken biedt grote bewegingsvrijheid voor optimaal 
comfort en een efficiëntere werkdag. High visibility Klasse 2 verhoogt de veiligheid tijdens werken in 
slecht verlichte en gevaarlijke omstandigheden.
Veelzijdige, flexibele en lichtgewicht werkbroek met voorgebogen pijpen en holsterzakken voor veel 
werkcomfort, bewegingsvrijheid en bescherming. CORDURA® stretch panelen bieden betere 
bewegingsvrijheid en duurzaamheid, terwijl het KneeGuard™ systeem zorgt voor een robuuste 
kniebescherming volgens EN 14404. High visibility volgens Klasse 2 verhoogt de veiligheid tijdens werken in 
slecht verlichte en gevaarlijke omstandigheden. Daarnaast zijn de werkbroeken voorzien van een duimstokzak 
en een duurzaam stretch cargozak met ID-kaart.
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Duurzame CORDURA® stretch elementen
• Reflecterend accent
• Holsterzakken
• Stretch cargozak met ID-kaart
Materiaal: Basis: 100% polyester, 200 g/m². Contrast: 88% polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 275 g/m². 
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44–64; 88–124; 146–162; 250–258
Pasvorm: regular
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Verkrijgbaar met en zonder holsterzakken

3233, 3333 High-Vis Werkbroek, Klasse 2
Werkbroek voor dagelijks gebruik gemaakt om persoonlijke bescherming en zichtbaarheid te bieden in 
gevaarlijke omgevingen. De broek biedt een betrouwbare combinatie van werkcomfort, bescherming 
en flexibiliteit.
Loose fit werkbroek met reflecterende tape die Klasse 2 zichtbaarheid biedt tijdens slecht verlichte 
omstandigheden en in gevaarlijke omgevingen. De slijtvaste broek heeft vuil- en stofbescherming en is 
ontworpen om bestand te zijn tegen de slijtage van dagelijks gebruik. Bovendien bieden verstevigde 
pijpuiteinden een hogere duurzaamheid, terwijl het KneeGuard™ systeem met CORDURA® versterkingen 
zorgt voor betrouwbare kniebescherming. Voorgebogen pijpen en een inzet in het kruis zorgen voor extra 
flexibiliteit en bewegingsgemak tijdens intensieve werkzaamheden. Volop ruimte voor profilering.
• KneeGuard™ system
• Kevlar® versterkte kniezakken
• Voorgebogen pijpen
• Reflecterende tape
• Vuil- en stofbescherming
Materiaal: Basis: 60% polyester, 40% katoen, 290 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
Pasvorm: loose
3233 – met holsterzakken
3333 – zonder holsterzakken

3235 High-Vis Katoenen Werkbroek met Holsterzakken, Klasse 1
Werkbroek met holsterzakken die zorgt dat je zichtbaar bent onder gevaarlijke omstandigheden; 
ideaal voor dagelijks gebruik. De broek biedt zowel betrouwbare persoonlijke bescherming als 
optimaal werkcomfort, duurzaamheid en flexibiliteit.
Loose fit werkbroek met holsterzakken ontworpen voor zichtbaarheid bij slechte verlichte omstandigheden of 
in andere gevaarlijke omgevingen. De broek is gemaakt van een comfortabele en zachte katoenen stof die 
slijtvast is om duurzaamheid te garanderen tijdens dagelijks gebruik. Daarnaast zorgen de voorgebogen 
pijpen en de inzet in het kruis voor extra flexibiliteit en bewegingsgemak tijdens het werk. Ook heeft de broek 
een KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen voor een betrouwbare kniebescherming.
• KneeGuard™ systeem met CORDURA® verstevigingen
• Voorgebogen pijpen
• Duimstokzak met losse einde voor extra comfort
• Knie- en cargozakken
• Loose fit
Materiaal: Basis: 100% katoen, 390 g/m². Contrast: 60% polyester, 40% katoen, 290 g/m². 
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 42–58, 84–104, 146–154
Pasvorm: loose

NIEUW
Damesmodel

6743 High-Vis, Klasse 2, Dames Stretchbroek met Holsterzakken
Dames werkbroeken met hoge zichtbaarheid die gemaakt zijn voor optimaal werkcomfort en veiligheid 
bij slecht verlichte omstandigheden. Duurzame stretch Sorona® stof zorgt voor duurzame 
bewegingsvrijheid.
Werkbroeken met hoge zichtbaarheid, ontworpen voor dagelijks gebruik op werklocaties waar er eisen zijn 
met betrekking tot zichtbaarheid. De broek is gemaakt van duurzame 2-weg stretch en heeft een inzet in het 
kruis voor optimale pasvorm, bewegingsvrijheid en comfort. Daarnaast is de broek voorzien van het 
KneeGuard™ Pro-systeem, CORDURA®-versteviging bij knieën en zakken, ruime achterzakken, 
gereedschapshouder, duimstokzak, beenzak met bevestiging voor ID-kaarthouder.
• Duurzame 2-weg stretch Sorona®

• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2
• Reflecterend accent
• KneeGuard™ Pro systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• CORDURA® versterking op knieën, holsterzakken en zakken
• Damespasvorm
Materiaal: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 252 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 
205 g/m². Versteviging: 53% in de massa geverfd CORDURA® polyamide, 47% CORDURA® in de massa 
geverfd polyester, 283 g/m².
Maten: 18-22, 32-54, 76-92
Pasvorm: slim
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6934 High-Vis, Klasse 1 Stretch Werkbroek met Holsterzakken
Slim-fit werkbroek ontworpen voor algemene bouwwerkzaamheden op werklocaties die eisen stellen 
met betrekking tot hoge zichtbaarheid. Elastische stof en voorgebogen pijpen zorgen voor veel 
comfort en bewegingsvrijheid.
Goed zichtbare werkbroek gemaakt van duurzaam en elastisch Sorona® ripstop. De werkbroek heeft ook 
4-weg stretch in het kruis en aan de achterkant voor meer flexibiliteit en is een goede keuze voor vakmensen 
die zowel binnen als buiten op locaties werken waar zichtbaarheid nodig is. Daarnaast heeft de werkbroek 
voorgebogen pijpen, een beenzak met bevestiging voor ID-kaart, een duimstokzak en versterkte 
holsterzakken. De pasvorm is slim fit en de riem zorgt dat de broek optimaal zit in de taille.
• Duurzame Sorona® ripstop stretch
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 1
• Deel met reflecterend accent
• KneeGuard™ Pro systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Ventilatieritsen aan binnenkant dijen
• CORDURA® stretch bij de knieën voor meer flexibiliteit en duurzaamheid
Materiaal: 64% polyester 36% Sorona® polyester 225, g/m². Contrast: 88% polyamide, 12% elastaan, 275 g/m². 
Versteviging 1: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². Versteviging 2: 100% polyester CORDURA®, 320 g/m². 
Mesh: 100% in de massa geverfd gerecycled polyester 69 g/m².
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258
Pasvorm: slim

NIEUW

6943 High-Vis, Klasse 2 Stretch Werkbroek met Holsterzakken
Elastische werkbroek met slim fit pasvorm ontworpen voor dagelijks gebruik op locaties met eisen aan 
hoge zichtbaarheid. Elastische stof en voorgebogen pijpen zorgen voor veel comfort en 
bewegingsvrijheid.
Goed zichtbare klasse 2 werkbroek met reflecterende accentstukken. De broek is voorzien van een 4-weg 
stretchpaneel in het kruis en rug voor meer flexibiliteit. Daarnaast heeft de werkbroek voorgebogen pijpen, 
een beenzak met bevestiging voor ID-kaart, een duimstokzak en versterkte holsterzakken. De pasvorm is slim 
fit en de riem zorgt dat de broek optimaal zit in de taille. Een geweldige keuze voor vakmensen die werken in 
sectoren waarin eisen worden gesteld aan hoge zichtbaarheid.
• Duurzame ripstop stof met stretch
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2
• Deel met reflecterend accent
• KneeGuard™ Pro systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Ventilatieritsen aan binnenkant dijen
• CORDURA® stretch bij de knieën voor meer flexibiliteit en duurzaamheid
Materiaal: Basis: 100% polyester (36% Sorona polyester) 225, g/m2. 
Contrast: 88% polyamide, 12% elastaan. Versteviging 1: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m2. 
Versteviging 2: 100% polyester CORDURA®, 320 g/m2.
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 250-258
Pasvorm: slim

NIEUW

6630 High-Vis Klasse 2, Waterproof 37.5® 
2-laags Licht gewatteerde Werkbroek
Robuuste, warme en waterdichte werkbroek met getapete naden ontworpen voor werkzaamheden op 
locaties met eisen aan een hoge zichtbaarheid en bijzonder geschikt voor koude en natte winterse 
omstandigheden.
Duurzame, goed zichtbare werkbroek met lichte isolatie van 37.5® en Repreve® polyester. Volledig getapete 
naden zorgen voor een waterdicht ontwerp. De broek heeft ook een inzetstuk in het kruis voor optimale 
pasvorm en comfort, afneembare bretels, ruime achterzakken, duimstokzak en beenzak met bevestiging voor 
ID-kaart. Bovendien zorgen stormzakken voor een veilige en weersbestendige opslag van items die droog 
moeten blijven.
• Duurzame en waterdichte 2-laags stof
• 37.5® en Repreve® polyester isolatie
• Volledig getapete naden
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2
• Reflecterend accent
• KneeGuard™ Pro systeem gecertificeerd volgens EN 14404
Materiaal: Basis: 100% polyamide, 205 g/m2. Versteviging: 100% polyamide CORDURA®.
Voering: 100% polyamide. Isolatie: 50% 37,5® polyester, 35% Repreve® polyester, 15% polyester, 60 g/m2.
Maten: XS-XXXL
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Past goed bij 8233 Regenjack PU High-Visibility, Klasse 3

8243 Regenbroek PU High-Visibility, Klasse 2
Een baken in regenachtig weer. Volledig waterdichte High-Visibility regenbroek. Gemaakt van rekbare 
PU-gecoate stof met gelaste naden om een 100% droog en een comfortabele werkdag te garanderen. 
EN 343, EN 20471, Klasse 2.
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen met volledig waterdichte naden, 

die beschermen tegen vochtpenetratie voor 100% bescherming
• Zachte 3M reflecterende banden
• Twee grote voorzakken
• Elastische taille en klittenband verstelbaar bij de enkels
• Handig ontwerp - gemakkelijk aan te trekken
Materiaal: Lichtgewicht en soepel waterdicht Polyurethaan gecoat 100% Polyester tricot, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL 

0113 High-Visibility Bib & Brace, Klasse 2
Een klassieker om in gezien te worden. Overall met hoge zichtbaarheid en geavanceerde snit met 
Twisted Leg™ design, superieure kniebescherming en CORDURA® verstevigingen voor extra 
duurzaamheid. EN 20471, Klasse 2.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ ontwerp dat je volgende zet anticipeert
• Kniestukzakken voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure kniebescherming, 

EN 14404 gecertificeerd
• Verstelbare bretels met quick-release gespen en stretchstof in de rug voor optimaal werkcomfort en 

bewegingsvrijheid
• De meterzak heeft een speciaal ontwerp met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
Materiaal: Basis: 40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2. Contrast: 53% Katoen, 47% Polyester. 
Knieversteviging: 100% CORDURA®-Polyamide, 205 g/m2.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

* Kleur 6695 - Leverbaar op aanvraag - levertijd circa 8 weken

0213 Bodybroek met holsterzakken High-Visibility, Klasse 2
Briljante bodybroek met een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design, superieure 
kniebescherming en CORDURA ® verstevigingen voor extra duurzaamheid. Toegankelijke 
holsterzakken voor al uw benodigdheden. EN 20471, Klasse 2.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ design dat uw volgende beweging anticipeert
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure kniebescherming, 

gecertificeerd volgens de norm EN 14404
• Brede, verstelbare schouderbanden met klittenband en stretchstof in de rug voor werkcomfort en 

bewegingsvrijheid
• Slijtvaste holsterzakken en eenvoudig toegankelijke borstzakken met een vak voor uw GSM en plastic 

badgehouder
• De meterzak heeft een speciaal ontwerp design met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en 

bewegingsvrijheid
Materiaal: Basis: 40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2.  
Knieversteviging: 100% CORDURA®-Polyamide, 205 g/m2.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

* Kleur 6695 - Leverbaar op aanvraag - levertijd circa 8 weken
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NIEUW

6135 High-Vis Klasse 1 Stretch Korte Werkbroek 
met Holsterzakken
High-visibility klasse 1 korte werkbroek met holsterzakken en slim-fit, zeer geschikt voor professionals 
die werkzaam zijn in de algemene bouw, wegwerkzaamheden of transport.
Goed zichtbare korte werkbroek gemaakt van 2-weg stretchstof voor meer flexibiliteit en optimaal comfort en 
veiligheid in slecht verlichte en gevaarlijke werkomgevingen. De korte broek is voorzien van een inzet in het 
kruis voor extra bewegingsvrijheid, heeft holsterzakken en tal van andere praktische zakken voor extra 
opbergruimte. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1.
• 2-weg stretchmateriaal
• Thermisch gelaste reflecterende tape
• Stretch inzet in het kruis
• Beenzak met balg
• Holsterzakken
Materiaal: Basis: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 252 g/m².  Versteviging: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m². Versteviging: 53% oplossing-geverfd CORDURA® polyamide, 47% CORDURA®

oplossing geverfd polyester, 283 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: slim

NIEUW

6136 High-Vis Klasse 1 Stretch Korte Werkbroek
High-visibility klasse 1 korte werkbroek met slim-fit design, zeer geschikt voor professionals die 
werkzaam zijn in de algemene bouw, wegwerkzaamheden of transport.
Goed zichtbare korte werkbroek gemaakt van 2-weg stretchstof voor meer flexibiliteit en optimaal comfort en 
veiligheid in slecht verlichte en gevaarlijke werkomgevingen. De korte broek is voorzien van een inzet in het 
kruis voor extra bewegingsvrijheid en heeft tal van andere praktische zakken voor extra opbergruimte. 
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1.
• 2-weg stretchmateriaal
• Thermisch gelaste reflecterende tape
• Stretch inzet in het kruis
• Beenzak met balg
• CORDURA® duimstokzak met mesbevestiging
Materiaal: Basis: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 252 g/m².  
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: slim

NIEUW

6138 High-Vis Klasse 1/2 Stretch Pirate Broek met Holsterzakken
High-visibility klasse 1/2 pirate broek met slim-fit design, zeer geschikt voor professionals die 
werkzaam zijn in de algemene bouw, wegwerkzaamheden of transport.
Zeer zichtbare Pirate Broek gemaakt van 2-weg stretchstof voor meer flexibiliteit en optimaal comfort en 
veiligheid in slecht verlichte en gevaarlijke werkomgevingen. De piratenbroek is voorzien van het unieke 
KneeGuard™ systeem en is verder versterkt met CORDURA® kniebeschermerzakken. Daarnaast heeft de 
pirate broek een inzet in het kruis voor extra bewegingsvrijheid, holsterzakken en tal van andere praktische 
zakken voor extra opbergruimte. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1/2 en EN ISO 14404.
• 2-weg stretchmateriaal
• Thermisch gelaste reflecterende tape
• KneeGuard™-systeem (EN 1ISO 4404)
• Voorgebogen pijpen
• Beenzak met balg
• Holsterzakken, gereedschapshouders en CORDURA®-duimstokzak met mesknop
Materiaal: Basis: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 252 g/m².  
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². Versteviging: 53% oplossing-geverfd CORDURA®

polyamide, 47% CORDURA® oplossing geverfd polyester, 283 g/m².
Maten: 44 klasse 1, 46-64 klasse 2.
Pasvorm: slim
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6933 FlexiWork, High-Vis Korte Broek+ met Holsterzakken Klasse 1
Het high-visibility ontwerp, uitzonderlijke functionaliteit en een koel draagcomfort maken deze korte 
broek de beste keuze voor warme dagen. Het body-mapped ontwerp en de stretchstoffen met 
CORDURA® verstevigingen bieden zowel flexibiliteit als duurzaamheid. EN20471.
• High-tech ontwerp dat op het lichaam afgestemd (body-mapped) is van lichtgewicht ventilerende 

stretchstof voor extreem comfort en bewegingsvrijheid.
• Sterke CORDURA® verstevigingen in de (holster)zakken voor verbeterde duurzaamheid.
• Makkelijk toegankelijke beenzakken, voorzien van mes bevestigingsknoop en vak voor mobiele telefoon.
• Geïntegreerde riem voor een optimale pasvorm en werkcomfort. De riem is afzonderlijk te gebruiken.
• Voorzien van reflecterende heat seal voor meer zichtbaarheid.
Materiaal: Basis: 100% Polyester, 200 g/m2. Contrast: 88% CORDURA®, 12% Elastan, 270 g/m2. 
Versterking:  100% CORDURA®-Polyamide, 205 g/m2.
Maten: 44–64
Pasvorm: regular

1130 AllroundWork, High-Vis 37.5® Isolerend Jack, Klasse 3
Isolerend high-vis jack ontworpen voor alle soorten werkzaamheden in koude en natte winterse 
omstandigheden. Klasse 3 certificering volgens EN 20471 geeft een optimale zichtbaarheid voor een 
betere veiligheid.
Veelzijdig, geïsoleerd high-vis werkjack met 3D mesh voering op de rug voor extra isolatie in koude 
omstandigheden en 37.5® vulling voor vochtregeling. Voorgebogen mouwen en stretchpanelen aan de 
achterkant zorgen voor een optimale pasvorm en grotere bewegingsvrijheid, terwijl CORDURA® versterkte 
ellebogen duurzaamheid geven. Daarnaast zorgen de opgestreken reflecterende accenten voor veilige en 
duurzame Klasse 3 high-vis functionaliteit. Volop ruimte voor profilering.
• 37.5® technologie voor een betere regeling van de lichaamswarmte
• 3D mesh voering voor extra isolatie
• CORDURA® verstevigingen bij de ellebogen
• Reflecterend accent
• Voorgebogen mouwen
Materiaal: Basis: 100% polyester, 230 g/m². Versterking: 100% CORDURA® polyamide, 205 g/m².
Voering: 100% in de massa geverfd polyamide, 65 g/m². Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE®

gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m².
Maten: XS–XXXL

Nieuwe kleur

1132 AllroundWork, 
High-Vis Waterproof 37.5® Isolerend Jack, Klasse 3
Warm en waterdicht high-vis jack ontworpen voor alle soorten werkzaamheden in koude en natte 
winterse omstandigheden. Klasse 3 certificering volgens EN 20471 geeft een optimale zichtbaarheid 
voor een betere veiligheid.
Warm en waterdicht high-vis werkjack gemaakt van een ademende 2-laags shell stof die gedurende de hele 
werkdag sneeuw, ijzel en regen buiten houdt. 37.5® vulling in combinatie met 3D-mesh voering aan de 
achterkant zorgt voor een efficiënte isolatie, terwijl voorgebogen mouwen en stretchpanelen aan de 
achterkant van de schouders zorgen voor een optimale pasvorm en beter bewegingsvrijheid. Met CORDURA®

verstevigde ellebogen, afneembare capuchon en vuilafstotende elementen aan onderkant en mouwuiteinden. 
Opgestreken reflecterende accenten voor veilige en duurzame high-vis functionaliteit, Klasse 3.
• Getapete naden
• Reflecterend accent
• 3-laags CORDURA® verstevigde ellebogen
• Afneembare en instelbare capuchon
• Aquaguard® tweewegritsvak met ID-kaart
Materiaal: Basis: 100% polyester, 230 g/m². Hoofdcontrast: 100% polyamide, 220 g/m².
Versterking: 100% CORDURA® polyamide, 305 g/m². Manchet stretch: 90% polyester 10% elastaan, 253 g/m².
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m².
Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS-XXXL
* Nieuwe kleur
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Damesmodel

1137 AllroundWork, Dames High-Vis 37.5® Isolerend Jack Klasse 2/3
Isolerend high-vis dames jack ontworpen voor alle soorten werkzaamheden in koude en natte winterse 
omstandigheden. Klasse 3 certificering volgens EN 20471 geeft een optimale zichtbaarheid voor een 
betere veiligheid.
Veelzijdig, high-vis dames werkjack met 3D mesh voering op de rug voor extra isolatie in koude 
omstandigheden en 37.5® vulling voor vochtregeling. Voorgebogen mouwen en stretchpanelen aan de 
achterkant zorgen voor een optimale pasvorm en grotere bewegingsvrijheid, terwijl CORDURA® versterkte 
ellebogen duurzaamheid geven. Daarnaast zorgen de opgestreken reflecterende accenten voor veilige en 
duurzame zichtbaarheid. Volop ruimte voor profilering.
• 37.5® technologie voor een betere regeling van de lichaamswarmte
• 3D mesh voering voor extra isolatie
• CORDURA® verstevigingen bij de ellebogen
• Reflecterend accent
• Voorgebogen mouwen
Materiaal: Basis: 100% polyester, 230 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². 
Voering: 100% polyamide, 65 g/m2. Vulling: 100% 37.5® polyester 120 g/m².
Maten: XS–XXL

1230 AllroundWork, High-Vis Softshell Jack Klasse 3
Softshell werkjack dat een hoge zichtbaarheid met een fantastische pasvorm, slijtvast comfort en 
geavanceerde functionaliteit combineert. Het jack is winddicht en waterafstotend en is het hele jaar 
door een goede keus voor elke dag.
Winddicht en waterafstotend high-vis jack ontworpen voor dagelijks werk in gebieden waar een klasse 3 
zichtbaarheid vereist is. Deze veelzijdige werkjas is gemaakt van een functionele softshell stof en wordt 
geleverd met CORDURA® versterkte ellebogen voor extra duurzaamheid. De langere mouwen bieden extra 
bescherming zonder dat ze je prestaties storen, terwijl het verlengde rugpand bescherming biedt in alle 
werkhoudingen en aan je zitvlak. Daarnaast zorgt de afstelling aan de zoom voor extra flexibiliteit terwijl de 
YKK 2-weg rits het mogelijk maakt om de jas van onderaf te openen om bij de gereedschappen eronder te 
komen en voor een groter bewegingsbereik wanneer dat nodig is. De jas is ook voorzien van een grote 
binnenzak. Volop ruimte voor profilering.
• Hoge zichtbaarheid, Klasse 3 (EN 20471)
• De pasvorm met voorgebogen mouwen en met CORDURA® verstevigde ellebogen zorgt voor een maximale 

bewegingsvrijheid
• Een fleece gevoerde en hoge kraag die beschermt tegen de wind, houdt je warm en comfortabel
• De thermisch gelaste reflecterende tape op de mouwen, schouders en rondom het lichaam zorgt voor een 

optimale zichtbaarheid en veiligheid
• Elastische koordverstelling aan de zoom voor een rekbare, strakke pasvorm aan de onderkant
• YKK 2-weg rits
Materiaal: Stof: 100% Polyester 265g/m².
Versteviging: CORDURA® 100% Polyamide 205 g/m².
Maten: XS–XXXL

Damesmodel

1237 AllroundWork, High-Vis Softshell Damesjack, Klasse 2/3
Softshell damesjack met hoge zichtbaarheid en persoonlijke bescherming voor omgevingen met een 
hoog risico. De jas is ideaal voor dagelijks gebruik en biedt werkcomfort, flexibiliteit en betrouwbare 
bescherming tegen gevaarlijke elementen.
Winddicht en waterafstotend high-vis jack ontworpen voor dagelijks werk in gebieden waar een klasse 2/3 
zichtbaarheid vereist is. Dit veelzijdige werkjack is gemaakt van een functionele softshell stof en wordt 
geleverd met CORDURA® versterkingen voor extra duurzaamheid. Daarnaast bieden de langere mouwen 
extra bescherming zonder dat ze de prestaties storen, terwijl het verlengde rugpand bescherming biedt in alle 
werkhoudingen. Volop ruimte voor profilering.
• Hoge zichtbaarheid, Klasse 2/3 (EN 20471)
• Winddichte en waterafstotende softshell stof
• CORDURA® versterkingen
• Voorgebogen mouwen
• Zakken met rits die je handen warm houden en een borstzak met afneembare ID-kaarthouder
• Elastische koordverstelling aan de zoom voor een rekbare, strakke pasvorm aan de onderkant
Materiaal: Basis: 100% polyester, 265 g/m².
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS–XXL
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Past goed bij 6530 AllroundWork, 
High-Visibility WP Shell Broek, Klasse 2

1330 AllroundWork, High-Vis Waterproof Shell Jack, Klasse 3
Waterdicht shell jack met thermisch gelaste reflecterende accenten biedt een hoge en zekere 
zichtbaarheid bij gevaarlijke werkomstandigheden. Het jack is gemaakt voor dagelijks gebruik en biedt 
betrouwbaar werkcomfort en flexibiliteit waardoor je klaar bent voor alle soorten werkzaamheden 
onder verschillende omstandigheden.
Veelzijdig en waterdicht high-vis shell jack met thermisch gelaste reflecterende accenten voor veilige Klasse 3 
zichtbaarheid tijdens omstandigheden met weinig verlichting en gevaarlijke werkomgevingen. Het jack is 
gemaakt van een waterdichte shell stof en wordt geleverd met getapete naden voor volledige 
weersbescherming . Daarnaast bieden een slijtvaste capuchon en strategisch geplaatste delen op de 
plaatsen die snel vuil worden extra bescherming bij barre werkomstandigheden.
• Voldoet aan EN 20471 en EN 343
• Waterdicht
• Strategisch geplaatste delen op de plaatsen die snel vuil worden
• ID-kaarthouder voor extra functionaliteit
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: Basis: 100% polyester, 137g/m². Voering: 100% polyamide, 65 g/m². 
Voering: 100% polyester, 70 g/m².
Maten: XS–XXXL

Damesmodel

1347 AllroundWork, Dames High-Vis Waterproof Shell jack, Klasse 2/3
Een waterdicht shell damesjack met thermisch gelaste reflecterende accenten biedt een hoge en 
zekere zichtbaarheid bij gevaarlijke werkomstandigheden. Het werkjack is gemaakt voor dagelijks 
gebruik en biedt betrouwbaar werkcomfort en flexibiliteit voor alle soorten activiteiten onder 
verschillende werkomstandigheden.
Veelzijdig en waterdicht high-vis shell damesjack met thermisch gelaste reflecterende accenten voor veilige 
zichtbaarheid tijdens omstandigheden met weinig verlichting en gevaarlijke werkomgevingen. Het werkjack is 
gemaakt van een waterdichte shell stof en wordt geleverd met getapete naden voor volledige weersbescherming. 
Daarnaast bieden een slijtvaste capuchon en strategisch geplaatste delen op de plaatsen die snel vuil worden extra 
bescherming bij barre werkomstandigheden.
• Voldoet aan EN 20471 en EN 343
• Waterdicht
• Strategisch geplaatste delen op de plaatsen die snel vuil worden
• ID-kaarthouder voor extra functionaliteit
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: Basis: 100% polyester, 137 g/m². Voering: 100% polyamide, 65 g/m². Voering: 100% polyester, 70 g/m².
Maten: XS–XXL

1830 AllroundWork, High-Vis Waterproof Parka, Klasse 3
Waterdichte en isolerende parka met hoge zichtbaarheid waarmee je warm, droog en zichtbaar blijft in 
koude en natte winterse omstandigheden. Stretch panelen en voorgebogen mouwen zorgen voor 
bewegingsvrijheid en comfort gedurende de hele werkdag.
High-visibility werkjack gemaakt van waterdichte en ademende 2-laags stof met werkcomfort voor alledag onder 
koude en natte omstandigheden. 37.5® vulling en 3D meshvoering aan de achterzijde zorgen voor isolatie en efficiënte 
regeling van de lichaamstemperatuur, terwijl de voorgebogen mouwen en stretch panelen aan de achterkant van de 
schouders bewegingsvrijheid en comfort garanderen. Daarnaast heeft het werkjack een reflecterend accent voor 
duurzame Klasse 3 zichtbaarheid. CORDURA® versterkingen op de ellebogen. Voldoet aan EN 343 en EN 20471.
• Waterdichte en ademende shellstof met 2 lagen
• Voorgebogen mouwen en stretch panelen op achterkant van de schouders
• 37.5® vulling en 3D meshvoering aan de achterkant
• Reflecterend accent voor veilige en Klasse 3 zichtbaarheid
• Versterkte ellebogen, vuildelen aan onderkant en uiteinde mouwen, afneembare capuchon
• Getapete naden
Materiaal: Basis: 100% polyester, 137 g/m². Voering: 100% in de massa geverfd polyamide, 65 g/m².
Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m². Manchet-stretch: 90% polyester, 10% elastaan, 253 g/m².
Isolatie: 50% 37.5® polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% polyester, 120 g/m².
Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL

HIGH-VISIBILIT Y



EN20471

5558

6658

EN20471

6674

5574

6695

EN20471

6604

106

1138 High-Vis Isolerend Jack, Klasse 3
Isolerend high-vis jack die warmte, zichtbaarheid en weersbescherming biedt tijdens werken in natte 
en winderige omstandigheden. Klasse 3 certificering volgens EN 20471 geeft een optimale 
zichtbaarheid voor een betere veiligheid.
Veelzijdig high-vis werkjack voor betrouwbaar werkcomfort, weerbescherming en veiligheid in omstandigheden 
met weinig licht. Een functionele rip-stop stof zorgt voor extra duurzaamheid, terwijl waterafstotende 
eigenschappen beschermen tegen regen en motregen. Bovendien zorgen voorgebogen mouwen voor een 
optimale pasvorm en flexibiliteit voor maximale werkprestaties. Heeft een ID-kaarthouder en pennenvakken aan 
de binnenzijde voor extra functionaliteit.
• Duurzame rip-stop stof
• Polyester vulling
• Waterafstotende eigenschappen
• Reflecterend
• Voorgebogen mouwen
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: Basis: 100% polyester, 230 g/m². Voering: 100% polyamide, 65 g/m². Vulling: 100% polyester, 120 g/m².
Maten: XS–XXXL

1633 High-Vis Jack Klasse 3
High-vis werkjack ontworpen voor dagelijks gebruik biedt betere veiligheid in omstandigheden met 
weinig licht. Het jack biedt zichtbaarheid, werkcomfort en bescherming en heeft extra eigenschappen 
voor extra functionaliteit.
Slijtvast high-vis werkjack met klasse 3 zichtbaarheid voor extra veiligheid in gevaarlijke werkomgevingen. 
Verlengd rugpand en vuilgebieden bieden extra bescherming, terwijl een hoog gesneden voorkant 
gemakkelijke toegang tot broekzakken biedt. Bovendien zorgen voorgebogen mouwen en een plooifunctie 
aan de achterkant van de mouwen voor bewegingsvrijheid tijdens intensieve werkzaamheden. Heeft grote 
zakken aan de voorkant, binnenborstzak en ID-kaart.
• Hoog gesneden voorkant voor snelle toegang tot broekzakken
• Reflecterend
• Plooifunctionaliteit aan de achterkant van de mouwen
• Voorgebogen mouwen
• Vuil- en stofbescherming
Materiaal: Basis: 40% katoen, 60% polyester, 290 g/m². Contrast: 53% katoen, 47% polyester, 290 g/m².
Maten: XS–XXXL 

NIEUW

8134 AllroundWork, High-Vis Licht Gewatteerd Jack, Klasse 2
Licht gewatteerd, goed zichtbaar werkjack gemaakt voor professionals in de spoorweg-, weg-, 
transport- en algemene bouwsector die warm en zichtbaar moeten blijven in kille omstandigheden.
Een duurzaam werkjack gemaakt van slijtvaste polyamide met lichte polyester vulling en gecertificeerde 
Klasse 2 zichtbaarheid. Daarnaast heeft het jack CORDURA® verstevigingen voor hogere duurzaamheid en 
stretch elementen voor optimale bewegingsvrijheid. Ontwikkeld voor professionals die werken onder koude 
omstandigheden en warme en goed zichtbare kleding nodig hebben.
• Lichte vulling
• Hoge zichtbaarheid Klasse 2
• Vuilafstotende gebieden met CORDURA® versteviging aan de voorkant en mouwen
• Stretch elementen aan de zijkanten voor een betere bewegingsvrijheid
• Borstzak met rits met ID-badgehouder
Materiaal: 100% polyester 150 g/m². Contrast: 90% polyester, 10% elastaan, 253 g/m².
Versterking: 88% CORDURA® polyamide 12%, elastaan 275 g/m². Voering: 100% geverfd polyamide 65 g/m².
Isolatie: 90% REPREVE® gerecycled polyester, 10% polyester, 180 g/m².
Voering zak: 100% polyester, 215 g/m².
Maten: XS–XXXL
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Past goed bij 8243 Regenbroek PU 
High-Visibility, Klasse 2

8233 Regenjack PU High-Visibility, Klasse 3
Een baken in regenachtig weer. Volledig waterdicht High-Visibility regenjack. Gemaakt van rekbare 
PU-gecoate stof met gelaste naden om een 100% droge en comfortabele werkdag te garanderen. 
EN 343, EN20471, Klasse 3.
• Zachte, heat-sealed 3M reflecterende banden rondom en over de schouders en armen, zodat u goed 

zichtbaar bent uit alle richtingen - zelfs wanneer u voorover buigt
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen met volledig waterdichte naden, 

die beschermen tegen vochtpenetratie voor 100% bescherming
• Verstelbare capuchon voor betrouwbare bescherming en een perfecte pasvorm
• Omgekeerde waterbestendige YKK rits voor extra bescherming
• Twee grote voorzakken en met klittenband verstelbare manchetten
Materiaal: Licht en soepel waterdicht Polyurethaan gecoate 100% Polyester tricot, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL 

4230 AllroundWork, High-Vis Gereedschapsvest, Klasse 1
High-vis gereedschapsvest ontworpen voor het praktisch meenemen van gereedschap en 
opbergruimte met vak voor een mobiele telefoon, holsterzakken en gereedschapszakken aan de 
voorzijde. Volop ruimte voor profilering.
Veelzijdig high-vis gereedschapsvest ontworpen voor dagelijks gebruik. Het vest is gemaakt van duurzame 
stof en is voorzien van CORDURA® versterkingen voor een langere levensduur. Bovendien biedt reflecterend 
materiaal Klasse 1 zichtbaarheid voor extra veiligheid in omstandigheden met weinig licht en gevaarlijke 
omgevingen. Met een expansie element kan het vest met of zonder jas gebruikt worden, terwijl een 
geïntegreerde riem de druk op de schouders verlicht.
• Vak voor mobiele telefoon
• Geïntegreerde riem
• Verstelbare schouders
• Expansie element aan de binnenkant
• ID-kaarthouder voor toegevoegde functionaliteit
Materiaal: Basis: 85% polyester 15% katoen, 270 g/m². Versterking: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS–XXXL

1539 AllroundWork, High-Vis Ongevoerd Jack met rits, Klasse 2
Ongevoerd high-vis werkjack van duurzaam, water- en stofafstotend materiaal met goede vuilplekken. 
Klasse 2 certificering volgens EN 20471 zorgt voor optimaal zicht voor meer veiligheid. Grote rek en 
voorgebogen mouwen voor extra mobiliteit.
Goed zichtbaar en ongevoerd werkjack met grote elasticiteit, ontworpen voor dagelijks werk. De jas is 
gemaakt in duurzame, water- en stofafstotende stof met 2-way stretch stof voor meer bewegingsvrijheid en 
wordt geleverd met warmteoverdracht reflecterende tape voor duurzame en soepele high-vis functionaliteit. 
Daarnaast is de jas voorzien van CORDURA®-versterkte vuilgebieden aan de voorkant en onderkant van de 
mouwen voor extra duurzaamheid, voorgebogen mouwen, elastische manchetten en 2-weg rits voor 
gemakkelijke toegang tot gereedschap en verbeterde bewegingsvrijheid. Het ongevoerde werk jack wordt ook 
geleverd met een iets verlaagde achterkant en een verstelbaar trekkoord aan de onderkant voor een 
individuele pasvorm.
• Stof van 2-way stretch
• Thermisch gelast reflecterende tape, Klasse 2 zichtbaarheid
• CORDURA® verstevigde vuilafstotende elementen
• Voorgebogen mouwen zorgen voor comfort en maximale bewegingsvrijheid
• 2-weg rits voor eenvoudige toegang tot gereedschappen en een verbeterd bewegingsbereik
• Zakken voor en op de borst met rits en ID-badgehouder aan binnenkant borstzak
Materiaal: 61% polyester, 39% Sorona® polyester, 260 g/m2.
Contrast: 88% CORDURA® polyamide, 12% elastaan, 275 g/m².
Maten: XS-XXXL
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NIEUW

2834 High-Vis Klasse 1, Jack met Rits
Zacht sweatjack met volledige rits voor algemene bouwwerkzaamheden op werklocaties met eisen 
aan een hoge zichtbaarheid. Geborstelde binnenkant zorgt voor extra comfort.
Klasse 1 jack met volledige rits en hoge zichtbaarheid, gemaakt van een zachte polyester en katoen mix met 
geborstelde binnenkant voor dagelijks werkcomfort. Het jack heeft een deel met reflecterend accent, 
vuilafstotende gebieden, reflecterende gripper aan de rits voor, twee ritszakken met reflecterende accenten 
en een kaarthouder op de rechtermouw. Het wordt ook geleverd met rib-gebreide hals, mouwuiteinden en 
onderste zoom.
• Polyester en katoenen mix met geborstelde binnenkant
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 1
• Deel met reflecterend accent
• "Inventing workwear" reflecterende gripper aan de voorrits
• Zakken met rits die ook dienst doen als binnenzakken
• Rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderzoom
Materiaal: 85% polyester, 15% katoen, 350 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

NIEUW

2835 High-Vis Klasse 2, Jack met Rits
Zacht sweatjack met volledige rits voor algemene bouwwerkzaamheden op werklocaties met strenge 
eisen aan hoge zichtbaarheid. Geborstelde binnenkant zorgt voor extra comfort.
Klasse 2 jack met volledige rits en hoge zichtbaarheid, gemaakt van een zachte polyester en katoen mix met 
geborstelde binnenkant voor dagelijks werkcomfort. Het jack heeft een deel met reflecterend accent, 
vuilafstotende gebieden, reflecterende gripper aan de rits voor, twee ritszakken met reflecterende accenten 
en een kaarthouder op de rechtermouw. Het wordt ook geleverd met rib-gebreide hals, mouwuiteinden en 
onderste zoom.
• Polyester en katoenen mix met geborstelde binnenkant
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2
• Deel met reflecterend accent
• "Inventing workwear" reflecterende gripper aan de voorrits
• Zakken met rits die ook dienst doen als binnenzakken
• Rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderzoom
Materiaal: 85% polyester, 15% katoen, 350 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

NIEUW

8034 High-Vis Klasse 1, Jack met Rits
Veelzijdig werkjack dat een hoge zichtbaarheid biedt en dagelijks werkcomfort. De Klasse 1 
zichtbaarheid en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het werkjack gemakkelijk te dragen is 
en geschikt is voor alle soorten werkzaamheden.
Werkjas met rits met Klasse 1 EN 20471-certificering die een hoge zichtbaarheid biedt in omstandigheden 
met weinig licht voor een veiligere en zekere werkdag. Het jack is gemaakt van een functionele polyester stof 
die comfortabel is om te dragen en gemakkelijk te wassen is, waardoor het ideaal is voor dagelijks gebruik. 
Zorgvuldig geplaatste vuilafstotende elementen houden het werkjack netjes zonder de high-vis 
eigenschappen te verstoren. Heeft een geïntegreerde ID-kaarthouder en een strak ontwerp dat ruimte biedt 
voor profilering.
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 1
• Strategisch geplaatste vuilafstotende elementen
• Gemakkelijk bereikbare ID-badgehouder op de borst
• Rits op zijzakken voor veilige opslag
• Ruimte voor profilering
Materiaal: 100% polyester, 235 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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Nieuwe kleur

8035 AllroundWork, High-Vis Jack met rits, Klasse 2
Veelzijdig werkjack dat een hoge zichtbaarheid biedt en dagelijks werkcomfort. De Klasse 2 
zichtbaarheid en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het werkjack gemakkelijk te dragen is 
en geschikt is voor alle soorten werkzaamheden.
Werkjas met rits met Klasse 2 EN 20471-certificering die een hoge zichtbaarheid biedt in omstandigheden met 
weinig licht voor een veiligere en zekere werkdag. Het jack is gemaakt van een functionele polyester stof die 
comfortabel om te dragen en gemakkelijk te wassen is, waardoor het ideaal is voor dagelijks gebruik. Zorgvuldig 
geplaatste vuilafstotende elementen houden het werkjack netjes zonder de high-vis eigenschappen te verstoren. 
Wordt geleverd met geïntegreerde ID-badgehouder en een strak ontwerp dat ruimte biedt voor profilering.
• Hoge zichtbaarheid, Klasse 2 (EN 20471)
• Strategisch geplaatste vuilafstotende elementen
• Gemakkelijk bereikbare ID-badgehouder op de borst
• Rits op zijzakken voor veilige opslag
• Ruimte voor profilering
Materiaal: Basis: 100% polyester, 235 g/m².
Maten: XS–XXXL

* Nieuwe kleur

Nieuwe kleur

8036 AllroundWork, High-Vis Jack met rits Klasse 2/3
Veelzijdig werkjack dat een hoge zichtbaarheid biedt en dagelijks werkcomfort. De Klasse 2/3 
zichtbaarheid en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het werkjack gemakkelijk te dragen is 
en geschikt is voor alle soorten werkzaamheden.
Werkjas met rits met Klasse 2/3 EN 20471-certificering die een hoge zichtbaarheid biedt in omstandigheden 
met weinig licht voor een veiligere en zekere werkdag. Het jack is gemaakt van een functionele polyester stof 
die comfortabel om te dragen en gemakkelijk te wassen is, waardoor het ideaal is voor dagelijks gebruik. 
Wordt geleverd met geïntegreerde ID-badgehouder en een strak ontwerp dat ruimte biedt voor profilering.
• High visibility reflecterende details, Klasse 2/3 (EN 20471)
• Gemakkelijk bereikbare ID-kaarthouder op de borst
• Rits op zijzakken voor veilige opslag
• Ruimte voor profilering
Materiaal: Basis: 100% polyester, 235 g/m².
Maten: XS–XXXL (Klasse 2 voor maat XS, Klasse 3 voor de maten S-XXXL)

* Nieuwe kleur

NIEUW
Damesmodel

8073 High-Vis Klasse 2, Damesjack met Rits
Veelzijdig dames werkjack dat een hoge zichtbaarheid biedt en dagelijks werkcomfort. De Klasse 2 
zichtbaarheid en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het werkjack gemakkelijk te dragen is 
en geschikt is voor alle soorten werkzaamheden.
Werkjas met rits met Klasse 2 EN 20471-certificering die een hoge zichtbaarheid biedt in omstandigheden 
met weinig licht voor een veiligere en zekere werkdag. Het jack is gemaakt van een functionele polyester stof 
die comfortabel om te dragen en gemakkelijk te wassen is, waardoor het ideaal is voor dagelijks gebruik. 
Zorgvuldig geplaatste vuilafstotende elementen houden het werkjack netjes zonder de high-vis 
eigenschappen te verstoren. Heeft een geïntegreerde ID-kaarthouder en een strak ontwerp dat ruimte biedt 
voor profilering.
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2
• Strategisch geplaatste vuilafstotende elementen
• Gemakkelijk bereikbare ID-badgehouder op de borst
• Rits op zijzakken voor veilige opslag
• Ruimte voor profilering
• Damespasvorm
Materiaal: 100% polyester, 235 g/m2.
Maten: XS–XXL
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NIEUW

2830 High-Vis Klasse 1, Sweatshirt
Zacht sweatshirt ontworpen voor algemene bouwwerkzaamheden op werklocaties die eisen stellen 
met betrekking tot hoge zichtbaarheid. Geborstelde binnenkant zorgt voor extra comfort.
Klasse 1 sweatshirt met hoge zichtbaarheid, gemaakt van een zachte polyester en katoen mix met 
geborstelde binnenkant voor dagelijks werkcomfort. Het sweatshirt heeft een deel met reflecterend accent, 
vuilafstotende delen, een ritszak met reflecterend accent en een kaarthouder op de rechtermouw. Het wordt 
ook geleverd met rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderste zoom.
• Polyester en katoenen mix met geborstelde binnenkant
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 1
• Deel met reflecterend accent
• Ritsvak met reflecterend accent
• Rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderzoom
• Kaarthouder op rechtermouw
Materiaal: 85% polyester, 15% katoen, 350 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

NIEUW

2831 High-Vis Klasse 2, Sweatshirt
Zacht sweatshirt ontworpen voor algemene bouwwerkzaamheden op werklocaties die strenge eisen 
stellen met betrekking tot hoge zichtbaarheid. Geborstelde binnenkant zorgt voor extra comfort.
Klasse 2 sweatshirt met hoge zichtbaarheid, gemaakt van een zachte polyester en katoen mix met 
geborstelde binnenkant voor dagelijks werkcomfort. Het sweatshirt heeft een deel met reflecterend accent, 
vuilafstotende delen, een ritszak met reflecterend accent en een kaarthouder op de rechtermouw. Het wordt 
ook geleverd met rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderste zoom.
• Polyester en katoenen mix met geborstelde binnenkant
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2
• Deel met reflecterend accent
• Ritsvak met reflecterend accent
• Rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderzoom
• Kaarthouder op rechtermouw
Materiaal: 85% polyester, 15% katoen, 350 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

NIEUW

2838 High-Vis Klasse 1, Hoodie met Rits
Zacht hoodie met volledige rits ontworpen voor algemene constructiewerkzaamheden op locaties die 
eisen stellen met betrekking tot hoge zichtbaarheid. Geborstelde binnenkant zorgt voor extra comfort.
Klasse 1 hoodie met volledige rits en hoge zichtbaarheid, gemaakt van een zachte polyester en katoen mix 
met geborstelde binnenkant voor dagelijks werkcomfort. Het jack heeft een deel met een reflecterend accent, 
vuilafstotende gebieden, instelbare capuchon, reflecterende gripper aan de rits voorzijde, twee ritszakken met 
reflecterende accenten en een kaarthouder op de rechtermouw. Het wordt ook geleverd met rib-gebreide 
hals, mouwuiteinden en onderste zoom.
• Polyester en katoenen mix met geborstelde binnenkant
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 1
• Deel met reflecterend accent
• "Inventing workwear" reflecterende gripper aan de voorrits
• Zakken met rits die ook dienst doen als binnenzakken
• Rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderzoom
Materiaal: 85% polyester, 15% katoen, 350 g/m2.
Maten: XS–XXXXL
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NIEUW

2839 High-Vis Klasse 2, Hoodie met Rits
Zacht hoodie met volledige rits ontworpen voor algemene constructiewerkzaamheden op locaties met 
strenge eisen wat betreft hoge zichtbaarheid. Geborstelde binnenkant zorgt voor extra comfort.
Klasse 2 hoodie met volledige rits en hoge zichtbaarheid, gemaakt van een zachte polyester en katoen mix 
met geborstelde binnenkant voor dagelijks werkcomfort. Het jack heeft een deel met een reflecterend accent, 
vuilafstotende gebieden, instelbare capuchon, reflecterende gripper aan de rits voorzijde, twee ritszakken met 
reflecterende accenten en een kaarthouder op de rechtermouw. Het wordt ook geleverd met rib-gebreide 
hals, mouwuiteinden en onderste zoom.
• Polyester en katoenen mix met geborstelde binnenkant
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2
• Deel met reflecterend accent
• "Inventing workwear" reflecterende gripper aan de voorrits
• Zakken met rits die ook dienst doen als binnenzakken
• Rib-gebreide hals, mouwuiteinden en onderzoom
Materiaal: 85% polyester, 15% katoen, 350 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

NIEUW

8031 High-Vis Klasse 1, Sweatshirt
High-vis sweatshirt voor dagelijks werkcomfort. Klasse 1 hoge zichtbaarheid en een comfortabele 
pasvorm zorgen ervoor dat het sweatshirt gemakkelijk te dragen is en geschikt is voor alle soorten 
werk.
Dit high-vis sweatshirt is ontworpen voor zichtbaarheid en comfort. Certificering volgens EN 20471 Klasse 1 
garandeert een hoge zichtbaarheid bij weinig licht voor veiliger werkomstandigheden. Het sweatshirt is 
gemaakt van een functionele polyester stof die comfortabel is om te dragen en gemakkelijk om te wassen, 
waardoor dit kledingstuk ideaal is voor dagelijks gebruik. Zorgvuldig geplaatste vuilafstotende elementen 
houden het sweatshirt netjes en professioneel zonder de high-vis eigenschappen teniet te doen. Een borstzak 
met rits en een geïntegreerde ID-kaarthouder zorgen bovendien voor gemakkelijke bereikbaarheid terwijl een 
strak design ruimte biedt voor bedrijfsprofilering.
• Zachte en functionele polyester stof
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 1
• Reflecterend accent
• Strategisch geplaatste vuilafstotende elementen
• Gemakkelijk bereikbare ID-kaarthouder op de borst
• Ruimte voor profilering
Materiaal: 100% polyester, 235 g/m2.
Maten: XS–XXXL

Nieuwe kleur

8037 AllroundWork, High-Vis Sweatshirt, Klasse 2/3
High-vis sweatshirt voor dagelijks werkcomfort. Klasse 2/3 hoge zichtbaarheid en een comfortabele 
pasvorm zorgen ervoor dat het sweatshirt gemakkelijk te dragen is en geschikt is voor alle soorten werk.
Dit high-vis sweatshirt is ontworpen voor zichtbaarheid en comfort. Certificering volgens EN 20471 Klasse 
2/3 garandeert een hoge zichtbaarheid bij weinig licht zodat de werkomstandigheden veiliger zijn. Het 
sweatshirt is gemaakt van een functionele polyester stof die comfortabel is om te dragen en gemakkelijk om 
te wassen, waardoor dit kledingstuk ideaal is voor dagelijks gebruik. Zorgvuldig geplaatste vuilafstotende 
elementen houden het sweatshirt netjes en professioneel zonder de high-vis eigenschappen teniet te doen. 
Een borstzak met rits en een geïntegreerde ID-kaarthouder zorgen bovendien voor gemakkelijke 
bereikbaarheid terwijl een strak design ruimte biedt voor bedrijfsprofilering.
• High visibility reflecterende details, Klasse 2/3 (EN 20471)
• Strategisch geplaatste vuilafstotende elementen
• Gemakkelijk bereikbare ID-kaarthouder op de borst
• Ruimte voor profilering
Materiaal: Basis: 100% polyester, 235 g/m².
Maten: XS–XXXL (Klasse 2 voor maat XS, Klasse 3 voor de maten S-XXXL)

* Nieuwe kleur
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NIEUW

8038 High-Vis Klasse 1, Hoodie met Rits
Blijf warm en zichtbaar in deze high visibility hoodie. De borstzak is voorzien van een ID-kaarthouder 
die eenvoudig opgeborgen kan worden. Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo. EN 20471, 
klasse 2.
Veelzijdige high-vis hoodie die bescherming biedt in slecht verlichte werkomgevingen. De hoodie is 
gecertificeerd in in overeenstemming met EN 20471 Klasse 1 en is voorzien van reflecterende tape voor 
warmteoverdracht voor verbeterde gladheid. In daarnaast heeft het kledingstuk geribbelde mouwuiteinden en 
een verlaagde zoom aan de achterkant. Extra comfort en isolatie zijn geleverd door handverwarmende zakken. 
De hoodie heeft ook een borstzak met een ID-badgehouder.
• ID-kaarthouder in de borstzak
• Heat sealed reflectie voor verbeterde zichtbaarheid
• Strategisch geplaatst op de plaatsen die snel vuil worden
• Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo
Materiaal: 100% polyester fleece, 235 g/m².
Maten: XS–XXXL

Nieuwe kleur

8039 AllroundWork, High-Vis Hoodie met rits, Klasse 2/3
High-vis hoodie voor dagelijks gebruik met ruimte voor profilering. Voorzien van thermisch gelaste 
reflecterende tape voor extra gladheid en comfort.
Veelzijdige high-vis hoodie die bescherming biedt in slecht verlichte werkomgevingen. De hoodie is 
gecertificeerd volgens EN 20471 Klasse 2/3 en is voorzien van thermisch gelaste reflecterende tape voor 
meer soepelheid. Daarnaast heeft het kledingstuk een ribboord aan de mouwen en een verlengd rugpand met 
verstelbare taille voor een individuele pasvorm. Zakken om je handen te verwarmen bieden extra comfort en 
isolatie. De hoodie heeft ook een borstzak met een ID-kaarthouder.
• High visibility certificering Klasse 2/3 (EN 20471)
• Thermisch gelaste reflecterende tape
• Verlengde rug en zoom met verstelbare taille
• Borstzak met rits met ID-badgehouder
• Zijzakken met rits voor veilige opslag
Materiaal: Basis: 100% polyester, 235 g/m².
Maten: XS–XXXL (Klasse 2 voor maat XS, Klasse 3 voor de maten S-XXXL)
* Nieuwe kleur

NIEUW

2430 High-Vis Klasse 1 T-shirt met Lange Mouwen
Een goed zichtbaar, dubbel geweven T-shirt met lange mouwen en gesegmenteerde reflecterende accenten 
biedt duurzaamheid en veiligheid tijdens werkzaamheden waarbij die extra zichtbaarheid nodig is.
Veelzijdig T-shirt met lange mouwen gemaakt van dubbel geweven stof met zacht katoen aan de binnenkant 
en duurzaam polyester en thermische gelaste gesegmenteerde reflecterende accenten aan de buitenkant. 
Het resultaat is een duurzaam en toch comfortabel kledingstuk met een zichtbaarheid van klasse 1, 
gecertificeerd volgens EN 20471. Bovendien is het T-shirt voorzien van raglanmouwen voor meer 
bewegingsvrijheid en strategisch geplaatste vuilafstotende stukken voor een langere levensduur.
• Dubbel geweven stof
• High-visibility Klasse 1 (EN20471)
• Thermisch gelaste gesegmenteerde reflecterende tape
• Vuilafstotende stukken
• Raglanmouwen
Materiaal: 66% gerecycled polyester, 34% katoen, 195 g/m².
Maten: XS-XXXXL

NIEUW

2431 High-Vis Klasse 2/3 T-shirt met Lange Mouwen
Een goed zichtbaar, dubbel geweven T-shirt met lange mouwen en gesegmenteerde reflecterende accenten 
biedt duurzaamheid en veiligheid tijdens werkzaamheden waarbij die extra zichtbaarheid nodig is.
Veelzijdig T-shirt met lange mouwen gemaakt van dubbel geweven stof met zacht katoen aan de binnenkant 
en duurzaam polyester en thermische gelaste gesegmenteerde reflecterende accenten aan de buitenkant. 
Het resultaat is een duurzaam en toch comfortabel kledingstuk met een zichtbaarheid van klasse 2/3, 
gecertificeerd volgens EN 20471. Daarnaast heeft het T-shirt raglanmouwen voor een grotere 
bewegingsvrijheid.
• Ventilerend dubbel geweven stof
• Gaas-structuur
• High-visibility Klasse 2/3 (EN20471)
• Thermisch gelaste gesegmenteerde reflecterende tape
• Raglanmouwen
Materiaal: 66% gerecycled polyester, 34% katoen, 195 g/m².
Maten: XS-XXXXL
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Nieuwe kleur

2433 AllroundWork, High-Vis T-shirt met Lange Mouwen, Klasse 2
Veelzijdig T-shirt gemaakt voor high visibility tijdens dagelijks gebruik. Het polyester materiaal is 
comfortabel om te dragen en gemakkelijk te verzorgen. High visibility details zorgen voor extra 
veiligheid in slecht verlichte omstandigheden.
High-vis T-shirt met lange mouwen ontworpen met zichtbaarheid en comfort. De reflecterende strips zorgen 
ervoor dat de drager ook bij weinig licht te zien is. De werkomstandigheden worden hierdoor veiliger. De 
polyester stof is comfortabel om te dragen en gemakkelijk te wassen zodat het kledingstuk in goede en 
schone staat gehouden kan worden, waardoor het uitstekende werkkleding is voor dagelijks gebruik. 
Zorgvuldig geplaatste vuilafstotende elementen zorgen dat het T-shirt er ook na het werken nog goed uitziet 
en maakt ook de verzorging gemakkelijker.
• High visibility design, Klasse 2 (EN 20471)
• Gemaakt van 100% polyester
• Strategisch geplaatste vuilafstotende elementen
• Geprint neklabel voor extra comfort
Materiaal: 100% polyester, 150 g/m².
Maten: XS–XXXL
* Nieuwe kleur

2530 AllroundWork, High-Vis T-Shirt Klasse 2
High-visibility T-shirt dat persoonlijke bescherming en werkcomfort biedt in slecht verlichte 
omstandigheden en andere werkomgevingen met een hoog risico. Geschikt voor bedrijfsprofilering en 
ideaal voor dagelijks gebruik.
Persoonlijk beschermend T-shirt bedoeld om hoge zichtbaarheid in overeenstemming met de norm EN20471 
te bieden in slecht verlichte werkomstandigheden of andere gevaarlijke omgevingen. Dit veelzijdige T-shirt is 
ideaal voor dagelijks gebruik en heeft thermisch gelaste reflecterende accenten voor extra comfort en 
veiligheid. Het T-shirt, met ruimte voor bedrijfsprofilering, heeft een ontwerp dat werkcomfort combineert met 
bescherming en flexibiliteit zodat je kunt werken in gebieden met hoog risico.
• High visibility certificering Klasse 2 (EN 20471)
• Thermisch gelaste reflecterende accenten
• Geschikt voor logoplaatsing
Materiaal: 100% polyester, 150 g/m².
Maten: XS–XXXL

2534 AllroundWork, High-Vis T-Shirt, Klasse 1
High-visibility T-shirt met katoen aan de binnenkant voor optimaal comfort en elastisch reflecterende 
elementen aan de buitenkant, dat klasse 1 zichtbaarheid biedt.
Veelzijdig high-visibility T-shirt gemaakt van een dubbel geweven stof met 100% katoen aan de binnenkant en 
100% polyester en elastische reflecterende elementen aan de buitenkant. Het resultaat is een zeer 
comfortabel kledingstuk dat gecertificeerde zichtbaarheid biedt in overeenstemming met EN 20471 Klasse 1. 
Daarnaast wordt het T-shirt geleverd met veel vuilafstotende elementen en een borstzak met pennenvakje.
• Hoge zichtbaarheid, Klasse 1 (EN 20471)
• Grotere vuilafstotende elementen aan de voorkant dan aan de achterkant
• Elastisch reflecterend element voor optimale bewegingsvrijheid
• Snickers logo tab op mouw
Materiaal: Voorkant: 100% polyester, binnenkant: 100% katoen, 190 g/m2.
Maten: XS-XXXL

NIEUW

2535 High-Vis, Klasse 1 T-Shirt
T-shirt met hoge zichtbaarheid voor duurzaamheid en veiligheid tijdens werk waarbij extra 
zichtbaarheid nodig is. Geschikt voor profilering en dagelijks gebruik.
Persoonlijk beschermend T-shirt met klasse 1 zichtbaarheid voor werken in slecht verlichte of anderszins 
gevaarlijke omstandigheden, gecertificeerd volgens EN 20471. Dit veelzijdige T-shirt is gemaakt van een 
zachte en functionele polyesterstof en is ideaal voor dagelijks gebruik. Bovendien zorgt thermische gelaste 
reflecterende tape voor extra veiligheid. Volop ruimte voor profilering.
• High-visibility Klasse 1 (EN20471)
• Thermisch gelaste reflecterende tape
• Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo
Materiaal: Stof: 100% polyester, 150 g/m².
Maten: XS-XXXL
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NIEUW

2536 High-Vis, Klasse 2 T-shirt
T-shirt met hoge zichtbaarheid voor duurzaamheid en veiligheid tijdens werk waarbij extra 
zichtbaarheid nodig is. Geschikt voor profilering en dagelijks gebruik.
Persoonlijk beschermend T-shirt met klasse 2 zichtbaarheid voor werken in slecht verlichte of anderszins 
gevaarlijke omstandigheden, gecertificeerd volgens EN 20471. Dit veelzijdige T-shirt is gemaakt van een 
zachte en functionele dubbel geweven stof met 100% katoen aan de binnenkant en 100% polyester en is 
ideaal voor dagelijks gebruik. Bovendien zorgt de elastische thermische gelaste reflecterende tape voor extra 
veiligheid. Volop ruimte voor profilering.
• High-visibility Klasse 2 (EN20471)
• Elastisch thermisch gelaste reflecterende tape
• Geschikt voor het plaatsen van een bedrijfslogo
Materiaal: Voorkant: 100% polyester, binnenkant: 100% katoen, 190 g/m2.
Maten: XS-XXXL

Damesmodel

2537 High-Vis, Klasse 2 Dames T-Shirt
Zacht en comfortabel T-shirt met hoge zichtbaarheid gemaakt voor ambachtsvrouwen in de 
spoorweg-, weg-, transport- en algemene bouwsector.
High-visibility dames t-shirt gemaakt van een dubbelweefsel stof met katoen aan de binnenkant voor optimaal 
comfort en polyester aan de buitenkant. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2.
• Dubbelweefsel stof met katoen binnen en polyester buiten
• Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2
• Elastisch reflecterend element voor optimale bewegingsvrijheid
• Zijspliten
• Damespasvorm
Materiaal: Voorkant: 100% polyester, binnenkant: 100% katoen, 190 g/m2.
Maten: XS-XXXL

NIEUW

2538 High-Vis, Klasse 1 T-Shirt
Een goed zichtbaar, dubbel geweven T-shirt met gesegmenteerde reflecterende accenten biedt 
duurzaamheid en veiligheid tijdens werkzaamheden waarbij die extra zichtbaarheid nodig is.
Veelzijdig T-shirt met hoge zichtbaarheid gemaakt van dubbel geweven stof met zacht katoen aan de 
binnenkant en duurzaam polyester en thermische gelaste gesegmenteerde reflecterende accenten aan de 
buitenkant. Het resultaat is een duurzaam en toch comfortabel kledingstuk met een zichtbaarheid van klasse 
1, gecertificeerd volgens EN 20471. Bovendien heeft het T-shirt raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid 
en strategisch geplaatste vuilafstotende stukken voor een langere levensduur.
• Ventilerend dubbel geweven stof
• High-visibility Klasse 1 (EN20471)
• Thermisch gelaste gesegmenteerde reflecterende tape
• Vuilafstotende stukken
• Raglanmouwen
Materiaal: 66% gerecycled polyester, 34% katoen, 195 g/m².
Maten: XS-XXXXL

NIEUW

2539 High-Vis, Klasse 2 T-shirt
Een goed zichtbaar, dubbel geweven T-shirt met gesegmenteerde reflecterende accenten biedt 
duurzaamheid en veiligheid tijdens werkzaamheden waarbij die extra zichtbaarheid nodig is.
Veelzijdig T-shirt met hoge zichtbaarheid gemaakt van dubbel geweven stof met zacht katoen aan de binnenkant 
en duurzaam polyester en thermische gelaste gesegmenteerde reflecterende accenten aan de buitenkant. Het 
resultaat is een duurzaam en toch comfortabel kledingstuk met zichtbaarheid van klasse 2, gecertificeerd 
volgens EN 20471. Daarnaast heeft het T-shirt raglanmouwen voor een grotere bewegingsvrijheid.
• Ventilerend dubbel geweven stof
• Gaas-structuur
• High-visibility Klasse 2 (EN20471)
• Thermisch gelaste gesegmenteerde reflecterende tape
• Raglanmouwen
Materiaal: 66% gerecycled polyester, 34% katoen, 195 g/m².
Maten: XS-XXXXL
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2730 AllroundWork, High-Vis Polo Shirt, Klasse 2
Dit high-visibility polo shirt is een goede keus voor werkzaamheden op een zonnige dag voor een koel 
comfort. Gemaakt van zacht en comfortabel polyester piqué dat zorgt voor een efficiënte ventilatie en 
luchtig gevoel. De reflecterende tape is geheatsealed voor verbeterd comfort. Voldoet aan EN 20471, 
Klasse 2.
• Geribbelde kraag en manchetten.
• Clean design ideaal voor het plaatsen van een bedrijfslogo.
• Reflecterende heat seal zorgt voor een goede zichtbaarheid
Materiaal: High-tech, lichtgewicht en ademend 100% Polyester piqué, 150 g/m2.
Maten: XS–XXXL

4310 AllroundWork, High-Vis Vest Klasse 2
Opvallen waar je ook werkt. Lichtgewicht en slijtvast high-visibility vest met rits aan de voorkant en 
zakken met rits. EN20471, Klasse 2.
• Reflecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat je altijd zichtbaar bent. Ook als je bukt.
• Zakken met rits
• Ruime openingen voor je armen voor maximale bewegingsvrijheid en een perfecte pasvorm over een jas 

heen.
• Eenvoudig bereikbare ID-kaarthouder op de borst.
• Rits aan de voorzijde voor maximaal gebruiksgemak
Materiaal: 100% duurzaam en comfortabel polyester, 130 g/m2.
Maten: S/M, L/XL, XXL/XXXL

9153 Vest High-Visibility, Klasse 2
Een fel design op het werk. Lichtgewicht maar slijtvast High-Visibility vest met rits aan de voorkant en 
gepatenteerde MultiPockets™. EN 20471, Klasse 2.
• Reflecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed zichtbaar bent 

– zelfs wanneer u voorover buigt
• Uitgerust met gepatenteerd MultiPockets™ gemak, twee handige zijzakken, perfect voor een GSM of bril
• Grote armgaten voor maximale bewegingsvrijheid en een perfecte pasvorm over een jack
• Makkelijk toegankelijke plastic badgehouder op de borst
• Rits aan de voorzijde voor optimaal gebruiksgemak
Materiaal: 100% duurzaam en comfortabel Polyester, 130 g/m2.
Maten: S/M, L/XL, XXL/XXXL 
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Ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met professionals.
Onze beschermende kleding is 
het resultaat van een lange en 
succesvolle samenwerking met 
professionals die werkzaam zijn in 
de energie-en spoorwegsector. Zij 
zijn degenen die in hoog risico-om-
gevingen werken en de enigen die 
echt weten hoe beschermende 
kleding wordt gebruikt en in werke-
lijke omstandigheden functioneert. 
Deze nauwe samenwerking heeft 
geresulteerd in een aantal innova-
tieve functies, zoals symmetrische 
beenzakken en met DuPont™ Ke-
vlar®-versterkte zakken.

100% inherent  
beschermende kleding.
Onze missie is om kleding te bieden 
die beschermt tegen brandwonden 
en elektrische vlambogen. Al onze 
materialen zijn daarom inherent, 
wat betekent dat de vlambescher-
ming in de vezel is ingebouwd. Onze 
belangrijkste inherente vezel is mo-
dacryl, die een hoge vlamvertraging 

combineert met een lage dichtheid. 
Dit houdt in dat we beschermende 
kledingstukken kunnen maken met 
relatief lichte materialen, wat com-
fort en bewegingsvrijheid voor de 
drager biedt. Daarnaast biedt mo-
dacryl ook een goede bescherming 
tegen elektrische vlambogen. 
 Ook de ergonomie is een be-
langrijk aspect bij het ontwikkelen 
van onze beschermende kleding. 
Kledingstukken met een goede 
pasvorm en optimale bewegings-
vrijheid worden vaker gedragen en 
dragen zo bij aan meer bescher-
ming, meer comfort en betere 
efficiëntie.

Kleed je in laagjes om je bescher-
ming te verhogen.
Een van de beste manieren om je 
beschermingsniveau te verbete-
ren is het dragen van laagjes (alle 
lagen/kledingstukken moeten 
uiteraard gecertificeerd en vlam-
vertragend zijn). Het belangrijkste 
voordeel van het dragen van laagjes 
is dat de luchtspleet tussen de 

verschillende kledingstukken voor 
een hogere bescherming zorgt. Er 
is geen algemene beoordeling voor 
de toename van de bescherming 
die de luchtspleten geven, hoewel 
we een aantal tests hebben uitge-
voerd die aantonen dat de luchts-
pleet de bescherming verhoogt met 
meer dan 5 cal/cm2.

Normen en eisen  
dicteren ons ontwerp.
Onze productontwikkeling begint 
altijd met het beoogde gebruik van 
het kledingstuk en de werkzaamhe-
den die ermee uitgevoerd moeten 
worden. Wat zijn de risico's in de 
werkomgeving? Wat vereisen de 
normen? En wat heeft de drager 
nodig om optimaal te kunnen pres-
teren? Op basis van deze gegevens 
en eisen en door gedurende het 
gehele proces grondige tests uit 
te voeren, kunnen we functionele, 
comfortabele en vooral veilige per-
soonlijke beschermingsmiddelen 
ontwikkelen.

Een collectie gestoeld op jarenlange ervaring  
met het beschermen van professionals.

ProtecWork is een collectie beschermende kleding die onze expertise 
op het gebied van bescherming tegen hitte en vuur combineert met de 
gerenommeerde ergonomie en pasvorm van Snickers Workwear. Snickers 
Workwear is een toonaangevend merk op de Zweedse markt, met meer 
dan 30 jaar ervaring op het gebied van het ontwerpen en ontwikkelen 
van beschermende kleding voor de energie-en spoorwegsector, hierdoor 
kunnen we de beste vlamvertragende kleding aanbieden. Het resultaat is 
een grensverleggende collectie met een intrinsieke bescherming tegen 
hitte en vuur, een uitstekende duurzaamheid, veel comfort en een ergono-
mische, moderne pasvorm.

Lees meer.  
Ga naar onze website om de ProtecWork catalogus 
te downloaden voor meer informatie over hoe onze 
beschermende kleding je kan beschermen tegen 
ernstige risico's zoals hitte, vlammen, elektrische 
vlambogen en gevaarlijke chemicaliën.

Lees meer over  
EN- en ISO-normen op 
pagina’s 196–201.
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Een van de beste manieren om jouw beschermingsniveau te 
verbeteren is het dragen van lagen. Een fundamentele eis is 
natuurlijk dat alle kledingstukken gecertificeerd en brandvertra-
gend zijn. Het belangrijkste voordeel van het dragen van lagen 
is dat de lucht tussen de verschillende kledingstukken voor een 
hogere bescherming zorgt. 

Er is geen algemene beoordeling voor hoe veel meer bescher-
ming de lucht tussen de lagen biedt. Wij hebben echter een 
aantal tests uitgevoerd die aantonen dat de lucht tussen de 
lagen de bescherming verhoogt met meer dan 5 cal/cm2. Het 
calorieniveau van de extra bescherming is afhankelijk van veel 
verschillende factoren, zoals weefselstructuur, dikte en con-
structie. Voor een exacte waarde moeten gecombineerde tests 
op elke laag worden uitgevoerd. Wat we echter zeker weten is 
dat het dragen van meerdere lagen het beschermingsniveau 
verhoogt. Het is daarom het beste de lucht tussen elke laag te 
beschouwen als een extra bescherming die jouw kansen op 
het voorkomen van brandwonden verbetert in geval van een 
ongeval.

Kleed je in 
lagen om jouw 
bescherming 
te verhogen.
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Buitenste laag – jacks

1163 ProtecWork, Isolerend Jack met Capuchon, High-Vis Klasse 3
Waterbestendig isolerend high-vis werkjack voor meer veiligheid in risicovolle omgevingen. Hoge 
vlamboogbestendigheid en goede isolatie bieden persoonlijke bescherming in gevaarlijke en koude 
omstandigheden.
Deze isolerende jack met capuchon is ontworpen voor persoonlijke bescherming in risicovolle omgevingen. 
Het jack heeft een hoge vlamboogbestendigheid en antistatische eigenschappen voor bescherming tegen 
hitte, vuur en elektrische vlambogen. Daarnaast is het jack voorzien van een geïsoleerde constructie die 
gecertificeerde bescherming biedt tegen kou volgens EN 342 (wanneer gedragen in combinatie werkbroek 
6663). Voorgebogen en verlengde mouwen geven comfort en bewegingsvrijheid, terwijl klasse 3 hoge 
zichtbaarheid zorgt voor meer veiligheid bij weinig licht. Het jack heeft ook een kortere voorkant voor 
gemakkelijk toegang tot gereedschap en spullen in de werkbroekzakken.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Elektrische vlamboog bescherming
• Gecertificeerde bescherming tegen kou volgens EN 342 (gedragen met 6663)
• Kraag die tegen de wind beschermt
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Capuchon die geschikt is voor een helm
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 40.6 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 93.3%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 342:2017 Klasse 3 en WP, Iclear 0.312 (B) Clo 2.0 (gecombineerd met gecapitonneerd gecertificeerd 
broekmodel 6663)
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, PU-gelamineerd, 265 g/m². Voering: 40% modacryl FR, 
37% viscose FR, 22% geregenereerd viscose, 1% antistatisch, 180 g/m². Vulling: 100% polyester, 120 g/m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

Damesmodel

1167 ProtecWork, Dames Isolerend Jack, High-Vis Klasse 3
Gevoerd en waterbestendig jack met een hoge vlamboogbestendigheid die bescherming, hoge 
zichtbaarheid en isolatie biedt in omgevingen met hoge risicó s en koude omstandigheden. 
Vrouwelijke pasvorm voor bewegingsvrijheid en comfort.
Waterbestendig, gevoerd en duurzaam werkjack met een hoge vlamboogbestendigheid die bescherming, 
Klasse 3 zichtbaarheid en isolatie biedt in omgevingen met hoge risicó s en koude omstandigheden. De 
ergonomische damespasvorm zorgt voor optimale bewegingsvrijheid en efficiëntie, terwijl hoge zichtbaarheid 
wordt geleverd door thermisch gelaste reflecterende accenten. Daarnaast bieden de langere mouwen extra 
bescherming zonder dat ze je prestaties storen, terwijl het verlengde rugpand bescherming biedt in alle 
werkhoudingen. Volop ruimte voor profilering.
• Soepele, gladde voering voor minimale wrijving tegen de tussenlaag
• Damespasvorm en voorgebogen mouwen voor optimale bewegingsvrijheid en comfort
• Verlengde mouwen en verlengd rugpand voor extra comfort
• Afneembare helm-geschikte capuchon en windbeschermende hoge kraag voor meer warmte en comfort
• Grote A4 Napoleonzak, borstzak met rits en lus waarin een ID-kaart bevestigd kan worden
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 40.6 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). Haf: 93.3%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 342:2017 Klasse 3 en WP, Iclear 0.298 (B) Clo 2.0 (gecombineerd met gewatteerde gecertificeerde 
broekmodel 6663)
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% Cotton, 1% antistatisch, PU-gelamineerd, 265 g/m2. Voering: 40% Modacrylin FR, 
37% Viscose FR, 22% Regenerated Viscose, 1% antistatisch, 180 g/m2, Vulling: 100% polyester, 120 g/m².
Maten: XS–XXL

PROTECWORK
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1260 ProtecWork, Soft shell Jack, High-Vis Klasse 3
High-vis soft shell jack die valt in Categorie III van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). Het jack 
biedt veiligheid in gevaarlijke omgevingen of risicovolle werkplekken en biedt betrouwbare 
bescherming tegen verschillende elementen.
Beschermend soft shell jack met een geborstelde binnenzijde voor extra isolatie in koude omgevingen. Het 
werkjack is gemaakt voor een hoge zichtbaarheid, wat zorgt voor een hogere veiligheid bij weinig licht. Het 
jack is ontworpen voor optimale bescherming en heeft gecertificeerde bescherming tegen elektrische 
vlambogen, antistatische eigenschappen en intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur. Het jack biedt ook 
windbescherming en is waterafstotend. Een verlengd rugpand biedt extra comfort en een hoge 
beschermende kraag zorgt voor extra windbescherming.
• Intrinsiek vlamvertragend met antistatische eigenschappen
• Hoge beschermende kraag voor extra bescherming van de nek
• Voorgebogen mouwen met verlengde mouwuiteinden
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F2
IEC 61482-2:2009 EBT50, 23 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 92,5%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch + PU-gelamineerd, 405 g/m2.
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

1361 ProtecWork, Waterproof Shell Jack, High-Vis Klasse 3
Waterdichte shell jack voor betrouwbare bescherming en comfort in gevaarlijke omgevingen en 
risicovolle werkgebieden. Het jack heeft gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en 
combineert werkcomfort met bescherming.
Waterdicht werkjack gemaakt om een hoge zichtbaarheid en persoonlijke bescherming te bieden in risicovolle 
werkgebieden. Het jack biedt gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en intrinsieke 
bescherming tegen hitte en vuur en heeft antistatische eigenschappen. Waterdichte stof en getapete naden 
zorgen voor bescherming in natte en winderige omstandigheden, terwijl voorgebogen mouwen met 
verlengde mouwuiteinden en een verleng rugpand extra comfort en bescherming geven. Voor volledige 
weersbescherming moet het jack samen met werkbroek 6563 gedragen worden.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen
• Waterdicht jack volgens EN 343
• Gecertificeerd voor laswerkzaamheden en soortelijke processen en voor bescherming tegen lichtere 

chemicaliën
• Klepzakken voor praktische opslag
• Borstzak met ID-kaarthouder binnenkant
• Gevoerde, verstelbare en helm-geschikte capuchon
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV, 30,0 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 90,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Water penetratie resistentie klasse 3, waterdamp resistentie klasse 4
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, PU-gelamineerd, 265 g/m². 
Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose FR, 120 g/m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

PROTECWORK
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1560 ProtecWork, Jack, High-Vis Klasse 1
Persoonlijk beschermende jack gemaakt om bescherming en comfort te bieden in risicovolle 
werkgebieden. Het jack biedt gecertificeerde bescherming tegen verschillende gevaren en beschikt 
over zakken voor praktische opslag en met extra functionaliteit.
Beschermende jack die werkcomfort, hoge zichtbaarheid en bescherming biedt in risicovolle werkgebieden 
of gevaarlijke omgevingen. Het jack biedt gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en 
lasprocessen. Extra veiligheid wordt geboden door intrinsieke bescherming tegen hitten en vuur en de 
antistatische eigenschappen. Voorgebogen mouwen met verlengde uiteinden en een verlengd rugpand 
zorgen voor extra comfort tijdens de werkzaamheden. Daarnaast biedt de vlamvertragende voering aan de 
voorkant, op de schouders en mouwen een hogere beschermingsgraad voor de meest blootgestelde 
lichaamsdelen. De ATPV-waarde voor mouwen en voorpand is 27,6 cal/cm2, Klasse 1 en HAF 89,9%. Het jack 
heeft ook een kortere voorkant voor gemakkelijk toegang tot gereedschap en spullen in de werkbroekzakken.
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Napoleon zak voor tablet
• ID-kaarthouder binnenzak voor extra functionaliteit
• Hoge kraag voor extra bescherming van de nek
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 Voorzijde en armen ATPV 27,6 cal/cm2, achterzijde ATPV 12 cal/m2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose FR, 120 g/m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

1561 ProtecWork, Jack, High-Vis Klasse 3
Beschermend high-vis jack gemaakt voor persoonlijke bescherming en werkcomfort in gevaarlijke 
omgevingen. Het jack heeft gecertificeerde bescherming voor zware werkomstandigheden en biedt 
een hoge zichtbaarheid van Klasse 3.
Beschermend jack met een zichtbaarheid van de hoogste klasse in combinatie met betrouwbare isolatie, 
werkcomfort en bescherming. Het jack biedt gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en 
lasprocessen. Extra veiligheid wordt geboden door antistatische eigenschappen en intrinsieke bescherming 
tegen hitte en vuur. Een verlengde rug en voorgebogen mouwen met verlengde mouwuiteinden zorgen voor 
extra comfort. Daarnaast biedt de vlamvertragende voering aan de voorkant, op de schouders en mouwen 
een hogere beschermingsgraad voor de meest blootgestelde lichaamsdelen. De ATPV-waarde voor mouwen 
en voorpand is 27,6 cal/cm2, Klasse 2 en HAF 89,9%. Het jack heeft ook een kortere voorkant voor gemakkelijk 
toegang tot gereedschap en spullen in de werkbroekzakken.
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Ruime ritszak voor tablet
• ID-kaarthouder binnenzak voor extra functionaliteit 
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 Voorzijde en armen ATPV 27,6 cal/cm2, achterzijde ATPV 12 cal/m2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose FR, 120 g/m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

PROTECWORK
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1566 ProtecWork, Jack
Beschermend en slijtvast jack dat beschermt tegen risico’s van hitte en vuur, elektrostatische 
ontlading en elektrische vlambogen. Duurzame en soepele stof gecombineerd met voorgebogen 
mouwen en stretch panelen voor een goede pasvorm, comfort en bewegingsvrijheid. Daarnaast biedt 
de vlamvertragende voering aan de voorkant, op de schouders en mouwen een hogere 
beschermingsgraad voor de meest kwetsbare lichaamsdelen. De ATPV-waarde voor mouwen en 
voorpand is 27,6 cal/cm2, klasse 2 en HAF 89,9%.
• Vlamvertragende voering aan voorzijde, schouders en mouwen, alsmede een langer rugpand en boorden 

aan de mouwen voor een betere bescherming.
• Voorgebogen mouwen en stretch rugpand voor een goede pasvorm en nog grotere bewegingsvrijheid
• Hoge windbeschermende kraag die je warm en comfortabel houdt
• Ruime borstzak met rits en afneembare ID-badge, grote steekzakken met kleppen, een pennenzakje op de 

linkermouw en een A4-formaat Napoleonzak aan de voorzijde.
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 Voorzijde en armen ATPV 27,6 cal/cm2, achterzijde ATPV 12 cal/m2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2 
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m2.
Voering: 50% Meta-aramide, 50% Viscose FR, 120 g/m2.
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

Damesmodel

1567 ProtecWork, High-Vis Klasse 3, Damesjack
Beschermend en slijtvast High-vis jack dat beschermt tegen risico’s van hitte en vuur, elektrostatische 
ontlading en elektrische vlambogen. Duurzame en soepele stof gecombineerd met voorgebogen 
stretch panelen voor een uitstekende damespasvorm, comfort en bewegingsvrijheid. Daarnaast biedt 
de vlamvertragende voering aan de voorkant, op de schouders en mouwen een hogere 
beschermingsgraad voor de meest kwetsbare lichaamsdelen. De ATP-waarde voor mouwen en 
voorpand is 27,6 cal/cm2, klasse 2 en HAF 89,9%.
• Vlamvertragende voering aan voorzijde, schouders en mouwen, een langer rugpand en boorden aan de 

mouwen voor een betere bescherming
• Reflecterende heat-seal rond de mouwen en het bovenlichaam
• Hoge windbeschermende kraag die je warm en comfortabel houdt
• Ruime borstzak met rits en afneembare ID-badge, grote steekzakken met een klep en pennenzakje op de 

linkermouw
• Voorgebogen mouwen en stretch rugpand voor een goede pasvorm en nog grotere bewegingsvrijheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 Voorzijde en armen ATPV 27,6 cal/cm2, achterzijde ATPV 12 cal/m2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB (6)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m2.
Maten: XS–XXL 
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1668 ProtecWork, GORE-TEX Jack, High-Vis klasse 3
Waterdichte, lichtgewicht GORE-TEX werkjack hoge vlamboogbestendigheid, hoge zichtbaarheid in 
risicovolle omgevingen en omstandigheden met weinig licht biedt. Voorgebogen mouwen zorgen voor 
mobiliteit en comfort.
Beschermende werkjack gemaakt van waterdicht en duurzaam 2-laags GORE-TEX materiaal dat je droog en 
warm houdt in natte en koude omstandigheden. De jack heeft vlamwerende eigenschappen en is 
gecertificeerde bescherming tegen hitte, vlammen en antistatisch, evenals hoge bescherming tegen 
elektrische vlambogen. Bovendien hitteverzegeld reflecterende tape rond het lichaam, mouwen en schouders 
zorgt voor Klasse 3 zichtbaarheid voor extra veiligheid. De jack heeft wind beschermende hoge kraag, 
meerdere zakken en veel ruimte voor profilering. 
• 2-laags waterdicht GORE-TEX materiaal met vlamvertragende technologie (GORE® PYRAD®)
• Gladde voering voor minimale wrijving tegen kledingstukken in de middenlaag
• Warmte-verzegelde reflecterende tape rond lichaam, mouwen en schouders (klasse 3)
• Voorgebogen mouwen met verstelbare mouwuiteinden en gebreide manchetten
• Verlaagde mouwuiteinden met gebreide manchetten bieden extra bescherming zonder uw prestaties te 

belemmeren teruggevallen zorgt voor bescherming in alle werkposities
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C1, D3, E3, F2
IEC 61482-2:2018 ELIM 42 cal/cm², EBT 51 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 13034:2005+A1:2009 Type PB [6]
EN ISO 11611:2015 A1 A2 Klasse 2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Waterpenetratie klasse 4, waterdamp klasse 4, watertorentest
Materiaal: Hoofd: 99,4% PES, 0,6% carbon, 215 g/m². Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose, 120 g/m². 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g / m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

1860 ProtecWork, Geïsoleerde Parka, High-Vis Klasse 3
Beschermende parka ontworpen om betrouwbare isolatie, werkcomfort en optimale prestaties te 
bieden in risicovolle werkgebieden of gevaarlijke omgevingen. De parka biedt zichtbaarheid van de 
hoogste klasse en gecertificeerde bescherming tegen veel gevaren.
De geïsoleerde parka met een gladde voering die gecertificeerde bescherming biedt tegen kou volgens EN 342 
(wanneer gedragen in combinatie met werkbroek 6663). De parka is gemaakt om betrouwbare bescherming te 
bieden en heeft ook gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen, hitte en vuur. Daarnaast biedt 
de parka een hoge zichtbaarheid van Klasse 3 en heeft antistatische eigenschappen. Een beschermende kraag, 
capuchon die geschikt is voor een helm en voorgebogen mouwen met verlengde mouwuiteinden bieden extra 
bescherming. Verstelbare taille, verstelbare onderkant zoom en mouwuiteinden met duimgrepen bieden extra 
flexibiliteit en comfort. De voorzakken hebben een traditionele klepsluiting voor toegang van bovenaf, maar zijn 
ook voorzien van een opening in de zijkant voor gemakkelijk opwarmen van de handen.
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Gecertificeerde extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen (35+ cal/cm2 en 

vlamboogbeschermklasse 2)
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Ruime borstzak voor praktische opbergmogelijkheid
• ID-kaartvak voor extra functionaliteit
• Achterzak met rits om een muts, handschoenen enz. op te bergen
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 40,6 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 93,3%
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2 
EN 342:2017 Klasse 3 en WP, Iclear 0,312 (B), Clo 2.0 (gecombineerd met gewatteerde gecertificeerde 
broekmodel 6663)
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, PU-gelamineerd, 265 g/m2. Voering: 40% modacryl FR, 
37% viscose FR, 22% geregenereerd viscose, 1% antistatisch, 180 g/m². Vulling: 100% polyester, 110 g/m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL 
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2860 ProtecWork, Fleece Jack, High-Vis Klasse 3
Fleece werkjack dat bescherming en zichtbaarheid biedt in gebieden met een hoog risico. Gecertifi-
ceerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen plus de hoogste zichtbaarheidsklasse 
bieden persoonlijke bescherming in gevaarlijke en omstandigheden met weinig licht.
Zacht fleece jack met Klasse 3 zichtbaarheid biedt persoonlijke bescherming en veiligheid tijdens het werken 
in gevaarlijke omgevingen met weinig licht. Het werkjack heeft antistatische eigenschappen en biedt 
gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen. Het functionele fleecemateriaal 
droogt snel, terwijl een borstzak met rits en ID-kaartbevestiging zorgt voor een gemakkelijke opslag.
• Bescherming tegen elektrische vlambogen met antistatische eigenschappen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Zachte, sneldrogende stof voor meer comfort
• Borstzak met rits en ID-kaartbevestiging erin
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F2
IEC 61482-2:2009 EBT50, 6,9 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 86,8%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 50% modacryl, 30% katoen, 18% polyester, 2% antistatisch, 370 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

Buitenste laag – broeken

6060 ProtecWork, Bib & Brace, High-Vis Klasse 2
Bib & Brace met Klasse 2 zichtbaarheid en bescherming tegen elektrische vlambogen, hitte en vuur 
voor veiligheid in omgevingen met een hoog risico en weinig licht. KneeGuard™ systeem zorgt voor 
een optimale kniebescherming.
Bib & Brace voor persoonlijke bescherming tijdens het lassen en werken in gevaarlijke omgevingen. Ze zijn 
voorzien van een Klasse 1 rating tegen elektrische vlambogen en zijn ontworpen met intrinsieke bescherming 
tegen hitte en vuur. Bovendien betekent Klasse 2 zichtbaarheid dat ze geschikt zijn voor werken bij slecht 
verlichte omstandigheden. Verstelbare schouderbanden, voorgebogen pijpen en KneeGuard™ zakken zorgen 
voor een geweldige pasvorm en optimale kniebescherming. Versterkte zakken zorgen voor slijtvaste 
opbergruimte, terwijl de apart aan te schaffen holsterzakken aan de broek of riem bevestigd kunnen worden.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• High visibility accenten
• Antistatische eigenschappen
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Reflecterende heat seal rondom de broekspijpen zorgt voor meer zichtbaarheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2 APC 1 (4kA). HAF: 81.5%
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal FR, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2. 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6063 ProtecWork, Bib & Brace Werkbroek
Persoonlijke beschermingsbroek met bretels die bescherming biedt tegen vlamboog, hitte, vlammen 
en antistatisch voor veiligheid, comfort en duurzaamheid in risicovolle omgevingen. Verstelbare 
schouderbanden en gusset in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid. Beschikt ook over 
KneeGuard™ systeem voor een optimale knie bescherming.
Regular fit persoonlijke beschermingsbroek met bretels die betrouwbare bescherming biedt in risicovolle 
werkomgevingen en gevaarlijke omgevingen. De broek biedt inherente hitte- en vlambescherming en 
bescherming tegen elektrische vlambogen en heeft ook antistatische eigenschappen. Verstelbare 
schouderbanden en gusset in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid. Voorgebogen benen zorgen voor 
comfort, terwijl het KneeGuard™ systeem betrouwbare kniebescherming biedt. DuPont™ Kevlar®-versterkte 
duimstokzak om scherp gereedschap zoals schroevendraaiers in op te bergen. Gemakkelijk toegankelijke 
beenzak met functies zoals een pennenzakje, een gsm-vak en een afneembare ID-badge. Meshouder op 
duimstokzak op rechterbeen en dubbele hamerhouders in taille.
• Inherente hitte- en vlambeveiliging
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische boog
• Antistatische eigenschappen
• KneeGuard™-systeem voor betrouwbare kniebescherming
• Verstelbare schouderbanden en gusset in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2 Klasse 1 (4kA). 
EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1 + A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Hoofd: 55% Protal FR, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64
Pasvorm: regular

6260 ProtecWork, Werkbroek met Holsterzakken, High-Vis Klasse 2 
Blootgesteld aan hitte en thermische gevaren op het werk? Trek dan deze beschermende werkbroek 
aan die beschermt tegen hitte en vlammen, antistatische en elektrische vlambogen. Verder zorgen 
voorgebogen pijpen en KneeGuard kniezakken voor uitstekende bescherming, comfort en 
duurzaamheid. Holsterzakken inbegrepen in model.
Beschermende werkbroek die gecertificeerd is om te beschermen tegen elektrische vlambogen. De broek is 
ook uitgerust met antistatische eigenschappen en inherente bescherming tegen hitte en vlammen. Het 
reflecterende detail voor warmteoverdracht zorgt voor een hoge zichtbaarheid, volgens klasse 2, die zorgt 
voor extra veiligheid bij weinig licht en omgevingen met een hoog risico. Extra kniebescherming en comfort 
komen van het KneeGuard® systeem, kniezakken en de tactisch ontworpen voorgebogen pijpen. Versteviging 
in de duimstokzak om scherpe gereedschappen zoals schroevendraaiers op te bergen. Gemakkelijk 
toegankelijke beenzak met functies zoals pennenzak, gsm-compartiment en afneembare ID-badge. 
Meshouder op duimstokzak op rechterbeen en dubbele hamerhouders in taille.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische boog
• Kneeguard Kniebeschermers, die de kniebeschermers in optimale positie houden voor superieure 

bescherming, comfort en duurzaamheid
• Stevige DuPont™ Kevlar® vezelversterkingen in de liniaal/gereedschapszak voor verbeterde duurzaamheid 

tegen scherp gereedschap zoals schroevendraaiers
• Holsterzakken en gemakkelijk toegankelijke been zak inclusief pennenzak, compartiment voor mobiele 

telefoon en afneembare ID-badge
• Moderne snit met voorgebogen pijpen en gusset in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Hoofd: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2.
Versterking: 39% Modacryl, 28% CORDURA®, 17% Katoen, 15% Aramide, 1% Antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6360 ProtecWork, Werkbroek, High-Vis Klasse 2
Regular fit werkbroek gecertificeerd voor bescherming tegen elektrische vlambogen. De beschermende 
broek is voorzien van intrinsieke hitte en vlambescherming en heeft antistatische eigenschappen. De 
broek is ook goedgekeurd voor lassen en bijhorende werkzaamheden volgens Klasse 1.
Beschermende werkbroek gecertificeerd voor bescherming tegen elektrische vlambogen. De broeken hebben 
ook antistatische eigenschappen en intrinsieke bescherming tegen hitte en open vuur. Bovendien biedt het 
thermisch gelaste reflecterende accent in combinatie met het fluorescerende materiaal zichtbaarheid volgens 
Klasse 2. Dit zorgt voor hogere veiligheid onder slechtere lichtomstandigheden en in omgevingen met een hoog 
risico. KneeGuard™ systeem en voorgebogen pijpen bieden extra kniebescherming en comfort, terwijl in de 
versterkte duimstokzak scherpe gereedschappen zoals schroevendraaiers een plek kunnen vinden. 
Goedgekeurd voor lassen en bijhorende werkzaamheden volgens Klasse 1.
• KneeGuard™ systeem die de kniebeschermers in de optimale positie houdt voor superieure bescherming, 

comfort en duurzaamheid
• Gemakkelijk toegankelijke beenzakken met een pennenzak, ruimte voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-kaart
• DuPont™ Kevlar® vezelversterkingen in de duimstok-/gereedschapszak zodat deze extra bestand is tegen 

scherpe gereedschappen zoals schroevendraaiers
• High-Vis thermisch gelaste stroken rond de broekspijpen
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en inzet in het kruis voor een betere bewegingsvrijheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2. 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6261 ProtecWork, Werkbroek met Holsterzakken 
en Symmetrische Zakken, High-Vis Klasse 2
Persoonlijke beschermende werkbroek met multifunctionele holsterzakken en gelijke beenzakken. De 
broek biedt veiligheid in risicovolle werkomgevingen of gevaarlijke omgevingen en biedt werkcomfort, 
flexibiliteit en extra bescherming tegen hitte en vlammen, antistatische en elektrische vlambogen.
Persoonlijke beschermende werkbroeken met regular fit die betrouwbare bescherming bieden in risicovolle 
werkomgevingen en gevaarlijke omgevingen. De broek biedt inherente hitte- en vlambescherming en 
bescherming tegen elektrische vlambogen en heeft ook antistatische eigenschappen. Bovendien zorgt een 
reflecterende heatseal in combinatie met fluorescerend materiaal voor klasse 2 zichtbaarheid. Voorgebogen 
benen zorgen voor comfort, terwijl het KneeGuard™ systeem betrouwbare kniebescherming biedt. DuPont™ 
Kevlar®-versterkte multifunctionele holsterzakken en DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken bieden 
duurzame opslag.
• DuPont™ Kevlar® versterkte multifunctionele holsterzakken
• DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en gusset in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid en comfort
• Gelijke beenzakken voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV 11,4 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Hoofd: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6361 ProtecWork, 
Werkbroek met Symmetrische Zakken, High-Vis Klasse 2
Persoonlijke beschermende werkbroek met symmetrische beenzakken. De broek heeft klasse 2 
zichtbaarheid en biedt bescherming tegen hitte en vuur, antistatische en elektrische vlambogen voor 
veiligheid op risicovolle werkplekken en in gevaarlijke omgevingen.
Regular fit persoonlijk beschermende werkbroek voor betrouwbare bescherming in risicovolle werkgebieden 
en gevaarlijke omgevingen. De broek biedt gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden en bezit 
antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en bescherming tegen elektrische 
vlambogen. Daarnaast zorgen thermisch gelaste reflecterende accenten in combinatie met fluorescerend 
materiaal voor Klasse 2 zichtbaarheid. Voorgebogen pijpen zorgen voor comfort, terwijl het KneeGuard™ 
systeem betrouwbare kniebescherming biedt. DuPont™ Kevlar® versterkte symmetrische beenzakken bieden 
stevige opslagmogelijkheid.
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• DuPont™ Kevlar® versterkte symmetrische beenzakken
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis uitstekende bewegingsvrijheid
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6262 ProtecWork, Werkbroek met Symmetrische Zakken
Regular fit werkbroek met holsterzakken en gelijke beenzakken en ideaal voor gebruik in gevaarlijke 
omgevingen. De broek biedt veiligheid, werkcomfort, flexibiliteit en extra bescherming tegen 
verschillende elementen.
Beschermende werkbroek met holsterzakken en gelijke beenzakken. De broek biedt betrouwbare 
bescherming in risicovolle werkomgevingen en gevaarlijke omgevingen. De broek biedt gecertificeerde 
bescherming met antistatische eigenschappen, inherente hitte- en vlambescherming en bescherming tegen 
elektrische vlambogen. Bovendien zorgen voorgebogen pijpen voor comfort, terwijl het KneeGuard™ systeem 
in combinatie met aramideversterking op de knieën betrouwbare kniebescherming biedt. DuPont™ Kevlar®

versterkte gelijke beenzakken bieden duurzame opslag.
• DuPont™ Kevlar® versterkte multifunctionele holsterzakken
• DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Aramideversterking op de knieën
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis voor optimale mobiliteit
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV 11,4 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Hoofd: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6362 ProtecWork, Werkbroek
Regular fit werkbroek met symmetrische beenzakken ideaal voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. 
De broek biedt veiligheid, werkcomfort, flexibiliteit en betrouwbare bescherming.
Persoonlijk beschermende werkbroek voor betrouwbare bescherming in risicovolle werkgebieden en 
gevaarlijke omgevingen. De broek biedt gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden en bezit 
antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en bescherming tegen elektrische 
vlambogen. Daarnaast zorgen voorgebogen pijpen voor comfort, terwijl Het KneeGuard™ systeem in 
combinatie met aramideversterking op de knieën betrouwbare kniebescherming biedt. 
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• DuPont™ Kevlar® versterkte symmetrische beenzakken
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Aramide versterking op de knieën
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis voor optimale bewegingsvrijheid
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81% 
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6263 ProtecWork, Werkbroek Holsterzakken High-Vis Klasse 1    
Beschermende werkbroeken met regular fit, ideaal voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en 
risicovolle werkomgevingen. De broek biedt werkcomfort en bescherming tegen verschillende 
elementen.
Beschermende werkbroeken die betrouwbare bescherming bieden in risicovolle werkomgevingen en 
gevaarlijke omgevingen. De broek biedt gecertificeerde bescherming en beschikt over antistatische 
eigenschappen, inherente hitte- en vlambescherming en bescherming tegen elektrische vlambogen. Een 
reflecterende heatseal in combinatie met fluorescerend materiaal zorgt voor zichtbaarheid van klasse 1, terwijl 
voorgebogen pijpen zorgen voor comfort en bewegingsvrijheid.
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vlammen en elektrische vlambogen
• DuPont™ Kevlar® verstevigde gelijke beenzakken
• Aramideversterking op de knie
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV 11,4 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Hoofd: 9% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6363 ProtecWork, Las Werkbroek, High-Vis Klasse 1
Regular fit persoonlijk beschermende las werkbroek, ideaal in risicovolle werkgebieden en gevaarlijke 
omgevingen. De broek biedt werkcomfort en betrouwbare bescherming.
Persoonlijk beschermende werkbroek voor betrouwbare bescherming in risicovolle werkgebieden en 
gevaarlijke omgevingen. De broek biedt gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden en bezit 
antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en bescherming tegen elektrische 
vlambogen. Daarnaast biedt de broek bescherming tegen lichtere chemicaliën, en heeft beschermde zakken 
met klep. Thermische gelaste reflecterende accenten in combinatie met fluorescerend materiaal zorgen voor 
Klasse 1 zichtbaarheid, terwijl voorgebogen pijpen zorgen voor comfort en bewegingsgemak.
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• DuPont™ Kevlar® versterkte symmetrische beenzakken
• Aramide versterking op de knieën
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis uitstekende bewegingsvrijheid
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN ISO 13034:2005+A1:2009
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

Damesmodel

6760 ProtecWork, High-Vis Klasse 2, Damesbroek
Sterke werkbroek die beschermt tegen hitte en vuur, antistatische en elektrische vlambogen. 
Bovendien zorgen de damespasvorm, voorgebogen broekspijpen en KneeGuard™ kniezakken voor 
een uitstekende bescherming, comfort en duurzaamheid. Stretch deel aan de achterkant voor een 
beter comfort. Alle zakken zijn versterkt met DuPont™Kevlar® en zitten aan beide zijden zodat de broek 
geschikt is voor zowel links- als rechtshandigen.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en inzet in het kruis en achterpand voor een uitmuntende 

bewegingsvrijheid
• KneeGuard™ kniezakkensysteem. Houdt de kniebeschermers in de optimale positie voor een superieure 

bescherming, comfort en duurzaamheid
• Gemakkelijk toegankelijke beenzakken inclusief mesbevestiging, vak voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-badge, alsmede een schakelkastsleutel- en meshouder. Gereedschapslussen aan beide 
zijden.

• Reflecterende heat seal rond de broekspijpen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2009 ATPV, 9,3 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m2.
Stretchstof: 33% Modacryl, 28% Katoen, 19% Viscose, 14% Aramide, 5% Elastaan, 1% Antistatisch, 240 g/m2.
Versterkt met: 39% Modacryl, 28% CORDURA®, 17% Katoen, 15% Aramide, 1% Antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 17–22, 32–54, 76–92
Pasvorm: regular

PROTECWORK



P
P

E
 R

e
g

u
latio

n
 (E

U
) 2

0
16

/4
2

5
 - C

ate
g

o
ry III

20471 11612 61482 14404 1149-5

6695

20471 11612 61482 14404

6695

131

Damesmodel

6797 ProtecWork, 
Dameswerkbroek met Holsterzakken, High-Vis Klasse 2
Sterke werkbroek die beschermt tegen hitte en vuur, antistatische en elektrische vlambogen. 
Bovendien zorgen de damespasvorm, voorgebogen broekspijpen en KneeGuard™ kniezakken voor 
een uitstekende bescherming, comfort en duurzaamheid. Stretch deel aan de achterkant voor een 
beter comfort. Alle zakken zijn versterkt met DuPont™ Kevlar® en zitten aan beide zijden zodat de 
broek geschikt is voor zowel links- als rechtshandigen.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en inzet in het kruis en achterpand voor een uitmuntende 

bewegingsvrijheid
• KneeGuard™ kniezakkensysteem. Houdt de kniebeschermers in de optimale positie voor een superieure 

bescherming, comfort en duurzaamheid
• Gemakkelijk toegankelijke beenzakken inclusief mesbevestiging, vak voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-badge, alsmede een schakelkastsleutel- en meshouder. Gereedschapslussen aan beide 
zijden

• Reflecterende heat seal rond de broekspijpen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV 9,3 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m². 
Stretchstof: 33% Modacryl, 28% Katoen, 19% Viscose, 14% Aramide, 5% Elastaan, 1% Antistatisch, 240 g/m2. 
Versterkt met: 39% Modacryl, 28% Cordura, 17% Katoen, 15% Aramide, 1% Antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 17-22, 32-54, 76-92
Pasvorm: regular

6264 ProtecWork, Werkbroek met Scheenbeen versterking, 
holsterzakken High-Vis Klasse 2
Beschermende werkbroek met holsterzakken en gelijke beenzakken en ideaal voor gebruik in 
gevaarlijke en risicovolle werkomgevingen. De regular fit broek biedt werkcomfort en bescherming 
tegen verschillende elementen.
High-vis broek met normale pasvorm die betrouwbare bescherming biedt in risicovolle werkomgevingen en 
gevaarlijke omgevingen. De broek biedt gecertificeerde bescherming met antistatische eigenschappen, 
inherente hitte- en vlambescherming en bescherming tegen elektrische vlambogen. De broek is ook voorzien 
van het KneeGuard™ systeem en met aramide versterkte knieën en onderbenen voor extra duurzaamheid en 
betrouwbare knie- en scheenbeenbescherming. Klasse 2 zichtbaarheid.
• Multifunctionele holsterzakken inbegrepen 
• DuPont™ Kevlar® versterkte symmetrische beenzakken
• Aramide-versterkte kniezakken en scheenbenen
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis uitstekende bewegingsvrijheid
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV 11,4 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9110 kniebeschermer, 9112 D3O LITE 
kniebeschermer, 9116 FR kniebeschermer, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
Materiaal: Basis: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 100% para-aramide, 545 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6364 ProtecWork, 
Werkbroek met Scheenbeen versterking, High-Vis Klasse 2
Persoonlijk beschermende werkbroek met symmetrische zakken, ideaal in risicovolle werkgebieden en 
gevaarlijke omgevingen. Regular fit werkbroek met aramide versterking op knieën en onderbenen voor 
extra duurzaamheid en bescherming.
Regular fit high-vis werkbroek voor betrouwbare bescherming in risicovolle werkgebieden en gevaarlijke 
omgevingen. De broek biedt gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden en bezit antistatische 
eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en bescherming tegen elektrische vlambogen. 
De broek heeft ook het KneeGuard™ systeem en aramide-versterkte knieën en broekspijpen voor extra 
duurzaamheid en betrouwbare knie- en scheenbeenbescherming. Klasse 2 zichtbaarheid.
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• DuPont™ Kevlar® versterkte symmetrische beenzakken
• Aramide-versterkte kniezakken en scheenbenen
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis uitstekende bewegingsvrijheid
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9110 kniebeschermer, 9112 D3O LITE 
kniebeschermer, 9116 FR kniebeschermer, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
Materiaal: Basis: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m². 
Versterking: 100% para-aramide, 545 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6265 ProtecWork, 
Werkbroek met versterkt voorpand, Holsterzakken High-Vis Klasse 1
Slijtvaste werkbroek die beschermt tegen hitte, vlammen en vlambogen. Duurzame en soepele stof 
gecombineerd met voorgebogen pijpen voor een geweldige pasvorm, comfort en bewegingsvrijheid. 
Extra sterke aramideversterking op dijen, knieën en onderbenen.
Persoonlijke beschermende high-vis werkbroeken met een Regular fit die betrouwbare bescherming biedt in 
risicovolle werkomgevingen en gevaarlijke omgevingen. De broek biedt gecertificeerde bescherming met 
antistatische eigenschappen, inherente hitte- en vlambescherming en bescherming tegen elektrische 
vlambogen. Gusset in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid. Voorgebogen pijpen zorgen voor comfort. 
De broek is ook voorzien van het KneeGuard™ systeem en met aramide versterkte dijen, knieën en 
onderbenen voor extra duurzaamheid en betrouwbare knie- en scheenbeenbescherming. Klasse 1 
zichtbaarheid.
• Moderne snit met voorgebogen pijpen en gusset in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid
• KneeGuard® kniezakkensysteem, die je kniebeschermers in een optimale positie houdt voor superieure 

bescherming, comfort en duurzaamheid
• Extra sterke aramideversterking op de voorpand en extra sterke DuPont™ Kevlar®-vezelversterkingen in de 

liniaal/gereedschapszak voor verbeterde duurzaamheid
• DuPont™ Kevlar®-vezelversterkingen in de liniaal/gereedschapszak voor verbeterde duurzaamheid
• Multifunctionele holsterzakken inbegrepen
• Genaaid op reflecterende tape rond de benen
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV 11,4 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9110 kniebeschermer, 9112 D3O LITE 
kniebeschermer, 9116 FR kniebeschermer, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
Materiaal: 49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m². 
Versterkt met 100% para-aramide, 545 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6365 ProtecWork, Broek met versterkt voorpand, High-Vis Klasse 1
Duurzame werkbroek die beschermt tegen hitte en vuur en risico’s van elektrische vlambogen. 
Duurzame en soepele stof gecombineerd met voorgebogen broekspijpen voor een goede pasvorm, 
comfort en bewegingsvrijheid. Extra sterke Aramide-versterking op knieën, onderbenen en dijen.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en inzet in het kruis en achterpand voor een uitmuntende 

bewegingsvrijheid
• KneeGuard™ positioneringssysteem dat de kniebeschermers in de optimale positie houdt voor superieure 

bescherming, comfort en duurzaamheid
• Extra sterke Aramide versterking op kniestukzakken en voorkant van de onderbenen en extra sterke 

versterkingen van DuPont™Kevlar® in de duimstok-/gereedschapszak voor een betere duurzaamheid
• Gemakkelijk toegankelijke beenzakken inclusief mesbevestiging, vak voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-badge, alsmede een schakelkastsleutel- en meshouder. Gereedschapslussen aan beide 
zijden.

• Opgenaaide reflecterende tape rond de benen
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1 + A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
Materiaal: 49% Modacryl FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m². 
Versterkt met 100% para-aramide, 545 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

NIEUW

6268 ProtecWork,
Stretch werkbroek met holsterzakken, High-Vis klasse 2
Persoonlijke beschermende werkbroek met stretch voor meer bewegingsvrijheid, holsterzakken en 
gelijke beenzakken. De broek biedt Klasse 2 zichtbaarheid en betrouwbare bescherming voor werk in 
gebieden met een hoog risico en gevaarlijke omgevingen.
Duurzame persoonlijke beschermende stretch werkbroek die betrouwbare bescherming biedt in risicovolle 
werkgebieden en gevaarlijke omgevingen. De broek is voorzien van inherente hitte- en vlambescherming, 
bescherming tegen elektrische bogen en evenals antistatische eigenschappen. Daarnaast zorgt een heatseal 
reflecterend materiaal in combinatie met fluorescerend materiaal Klasse 2 zichtbaarheid. Elastisch materiaal 
en voorgebogen pijpen zorgen voor mobiliteit en comfort terwijl het KneeGuard™-systeem biedt 
gecertificeerde kniebescherming. DuPont™ Kevlar®-versterkte multifunctionele holsterzakken en DuPont™ 
Kevlar®-versterkte gelijke beenzakken zorgen voor duurzame opslag. Voor een eigentijdse uitstraling, de 
onderbenen hebben een wat smallere pasvorm.
• Elastisch hoofdmateriaal met 2-way stretch voor optimaal comfort en verbeterde mobiliteit
• Met DuPont™ Kevlar® versterkte multifunctionele holsterzakken
• DuPont™ Kevlar®-versterkte gelijke beenzakken
• KneeGuard™-systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Gelijke beenzakken voor zowel links- als rechtshandigen
• Voorgebogen pijpen en inzetstuk in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid en comfort
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm² ATPV/EBT50 14,0 cal/cm² APC=1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O LITE Kneepad, 9116 FR Kneepad, 
9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Hoofdmateriaal: 52% modacryl, 34% katoen, 10% polyamide FR, 3% elastaan, 1% antistatisch, 
260 g/m². Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maat: 88-128, 44-64, 144-164
Pasvorm: Normaal
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6276 ProtecWork, Werkbroek met Holsterzakken, High-Vis Klasse 1
Regular fit werkbroek met holsterzakken voor bescherming en hoge zichtbaarheid in gevaarlijke 
omgevingen. De broek is ontworpen om persoonlijke bescherming en comfort te bieden, strategisch 
aangevuld met bewegingsvrijheid en flexibiliteit.
Beschermende werkbroek die gecertificeerd is om te beschermen tegen elektrische boog. De broek is ook 
uitgerust met antistatische eigenschappen en inherente bescherming tegen hitte en vlammen. Het 
reflecterende detail voor warmteoverdracht zorgt voor zichtbaarheid die zorgt voor extra veiligheid bij weinig 
licht en omgevingen met een hoog risico. Extra kniebescherming en comfort komen van het KneeGuard™ 
systeem, kniezakken en de tactisch ontworpen voorgebogen pijpen. Versterkte zakken zorgen voor 
gemakkelijk opbergen onderweg en ze bieden duurzaamheid tegen scherp gereedschap.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische boog
• KneeGuard™ systeem kniezakken, die de kniebeschermers in optimale positie houden voor superieure 

bescherming, comfort en duurzaamheid
• DuPont™ Kevlar® verstevigingen in de liniaal/gereedschapszak voor verbeterde duurzaamheid tegen scherp 

gereedschap zoals schroevendraaiers
• Holsterzakken en gemakkelijk toegankelijke beenzak inclusief pennenzak, compartiment voor mobiele 

telefoon en afneembare ID-badge
• Moderne snit met voorgebogen pijpen en inzet in het kruis voor uitstekende bewegingsvrijheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2. 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6376 ProtecWork, Werkbroek, High-Vis Klasse 1
Regular fit werkbroek gecertificeerd voor bescherming tegen elektrische vlambogen. De beschermende 
broek is voorzien van intrinsieke hitte en vlambescherming en heeft antistatische eigenschappen. De 
broek is ook goedgekeurd voor lassen en bijhorende werkzaamheden volgens Klasse 1.
Beschermende werkbroek gecertificeerd als bescherming tegen elektrische vlambogen, voorzien van 
antistatische eigenschappen en intrinsieke bescherming tegen hitte en open vuur. Bovendien biedt het 
thermisch gelaste reflecterende accent in combinatie met het fluorescerende materiaal zichtbaarheid volgens 
Klasse 1. Dit zorgt voor hogere veiligheid onder slechtere lichtomstandigheden en in omgevingen met een 
hoog risico. KneeGuard™ systeem en voorgebogen pijpen bieden extra kniebescherming en comfort, terwijl 
in de versterkte duimstokzak scherpe gereedschappen zoals schroevendraaiers een plek kunnen vinden. 
Goedgekeurd voor lassen en bijhorende werkzaamheden volgens Klasse 1.
• KneeGuard™ systeem die de kniebeschermers in de optimale positie houdt voor superieure bescherming, 

comfort en duurzaamheid.
• Gemakkelijk toegankelijke beenzakken met een pennenzak, ruimte voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-kaart.
• Stevige DuPont™Kevlar® vezelversterkingen in de duimstok-/gereedschapszak zodat deze beter bestand is 

tegen scherpe gereedschappen zoals schroevendraaiers.
• High-Vis thermisch gelaste stroken rond de broekspijpen.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en inzet in het kruis voor een uitmuntende bewegingsvrijheid.
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2. 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6286 ProtecWork, Werkbroek met Holsterzakken
Regular fit werkbroek met holsterzakken, ontworpen met persoonlijke bescherming en werkcomfort in 
gedachten. De veelzijdige broek is ideaal om bescherming te bieden in een risicovolle omgeving 
zonder concessies te doen aan duurzaamheid, flexibiliteit en bewegingsvrijheid.
Werkbroek met normale pasvorm die gecertificeerd is om te beschermen tegen elektrische vlambogen. De 
beschermende broek wordt geleverd met inherente hitte- en vlambescherming en is gebouwd met 
antistatische eigenschappen. Extra kniebescherming, comfort en bewegingsvrijheid worden geboden door 
de strategisch voorgebogen pijpen en de duurzame KneeGuard® systeemkniezakken.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische boog
• KneeGuard® systeem, dat de kniebeschermers in een optimale positie houdt voor superieure bescherming, 

comfort en duurzaamheid
• DuPont™ Kevlar® verstevigingen in de liniaal/gereedschapszak voor verbeterde duurzaamheid tegen scherp 

gereedschap zoals schroevendraaiers 
• Holsterzakken en gemakkelijk toegankelijke beenzak inclusief pennenzak, compartiment voor mobiele 

telefoon en afneembare ID-badge
• Moderne snit met voorgebogen pijpen en kruisje voor uitstekende bewegingsvrijheid
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2. 
Versterking: 39% Modacryl, 28% CORDURA®, 17% Katoen, 15% Aramide, 1% Antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6386 ProtecWork, Werkbroek
Regular fit werkbroek gecertificeerd voor bescherming tegen elektrische vlambogen. De beschermende 
broek is voorzien van intrinsieke hitte en vlambescherming en heeft antistatische eigenschappen. De 
broek is ook goedgekeurd voor lassen en bijhorende werkzaamheden volgens Klasse 1.
Beschermende werkbroek gecertificeerd als bescherming tegen elektrische vlambogen, met antistatische 
eigenschappen en intrinsieke bescherming tegen hitte en open vuur. Daarnaast bieden het KneeGuard™ 
systeem en de voorgebogen pijpen extra kniebescherming en comfort, terwijl in de versterkte duimstokzak 
scherpe gereedschappen zoals schroevendraaiers een plek kunnen vinden. De broek heeft gemakkelijk 
toegankelijke beenzakken met een pennenzak, ruimte voor een mobiele telefoon en afneembare ID-kaart. 
Goedgekeurd voor lassen en bijhorende werkzaamheden volgens Klasse 1.
• KneeGuard™ systeem die de kniebeschermers in de optimale positie houdt voor superieure bescherming, 

comfort en duurzaamheid.
• Gemakkelijk toegankelijke beenzakken met een pennenzak, ruimte voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-kaart.
• Stevige DuPont™ Kevlar® vezelversterkingen in de duimstok-/gereedschapszak zodat deze beter bestand is 

tegen scherpe gereedschappen zoals schroevendraaiers.
• Goedgekeurd voor lassen en bijhorende werkzaamheden volgens Klasse 1
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en inzet in het kruis voor een uitmuntende bewegingsvrijheid.
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm2, EBT50 11 cal/cm2, APC = 1 (4kA)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2. 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6563 ProtecWork, Waterproof Shell Werkbroek, High-Vis Klasse 2
Waterdichte shell werkbroek ideaal voor gebruik in gevaarlijke omgevingen of risicovolle 
werkgebieden. De persoonlijke beschermende werkbroek biedt betrouwbare bescherming en 
combineert werkcomfort met flexibiliteit.
Wind- en waterdichte shell werkbroek die betrouwbare bescherming biedt in gevaarlijke en risicovolle 
werkomgevingen. De persoonlijke beschermingsbroek biedt gecertificeerde bescherming bij 
laswerkzaamheden en heeft antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en een 
uitzonderlijk hoge bescherming tegen elektrische vlambogen. Daarnaast biedt de broek bescherming tegen 
lichtere chemicaliën, en heeft beschermde zakken met klep. Een thermisch gelast reflecterend accent biedt 
hoge zichtbaarheid volgens EN ISO 20471 Klasse 2 voor extra veiligheid bij weinig licht. KneeGuard™ systeem 
zorgt voor een betrouwbare kniebescherming.
• Uitzonderlijk hoge bescherming tegen elektrische vlamboog, APC 2 en calorieniveaus van 30 cal/cm²
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis uitstekende bewegingsvrijheid
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• DuPont™ Kevlar® versterkte beenzakken
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 30,0 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 90,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
EN 343:2004+A1:2007 Water penetratie resistentie klasse 3, waterdamp resistentie klasse 3
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 265 g/m2. Coating: 100% polyethyleen. 
Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose FR, 120 g/m². Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 
17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6568 ProtecWork, GORE-TEX Werkbroek, High-Vis Klasse 2
Waterdichte en lichtgewicht GORE-TEX werkbroek met hoge vlamboogbestendigheid, hoge 
zichtbaarheid in risicovolle omgevingen en omstandigheden met weinig licht biedt. Voorgebogen 
broekspijpen zorgen voor mobiliteit en comfort.
Beschermende shell-broek gemaakt van waterdicht en duurzaam GORE-TEX-materiaal dat je droog en 
comfortabel houdt in echt natte omstandigheden. De werkbroek heeft vlamwerende eigenschappen en is 
gecertificeerde bescherming tegen hitte, vlammen en antistatisch, evenals hoge bescherming tegen 
elektrische vlambogen met thermisch verzegelde reflecterende tape rond de benen voor Klasse 2 
zichtbaarheid. Bovendien houdt het KneeGuard™ systeem de kniebeschermers in de juiste positie voor 
optimale bescherming. Combineer met vlamvertragend ondergoed of onderkleding om de boogclassificatie 
te verhogen en jouw bescherming tegen hitte en thermische gevaren te verbeteren.
• Compatibel met 9757 holsterzakken
• 2-laags waterdicht GORE-TEX materiaal met vlamvertragende technologie (GORE® PYRAD®)
• Hoge vlamboogbestendigheid voor bescherming
• Linkerbeenzak met pennenzak, verwijderbare ID-zak en meshouder
• Voorgebogen pijpen voor uitstekende bewegingsvrijheid en KneeGuard™ systeem kniezakken
• Warmte-verzegelde reflecterende tape rond de benen voor betere zichtbaarheid (Klasse 2)
EN ISO 20471:2013 klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C1, F2
IEC 61482-2:2018 ELIM 42 cal / cm², EBT 51 cal / cm², APC 2 (7kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Waterpenetratie klasse 4, waterdamp klasse 4, regentorentest
Materiaal: Hoofd: 99,4% PES, 0,6% carbon, 215 g/m². Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose, 120 g/m². 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maat: XS-4XL, SS-SXXL, LS-LXXL
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6663 ProtecWork, Isolerende Werkbroek, High-Vis Klasse 2
Isolerende high-vis werkbroek voor dagelijks gebruik die persoonlijke bescherming biedt in gevaarlijke 
omgevingen. De broek is gemaakt van een zacht materiaal en combineert flexibiliteit, duurzaamheid 
en werkcomfort.
Isolerende beschermende broek die gecertificeerde bescherming biedt tegen elektrische vlambogen en 
koude omstandigheden. De broek is gemaakt van duurzaam en isolerend materiaal, heeft antistatische 
eigenschappen en biedt intrinsieke bescherming tegen hitte- en vuur. Voorgebogen pijpen geven geweldige 
pasvorm en bewegingsvrijheid, terwijl het KneeGuard™ systeem zorgt voor een betrouwbare 
kniebescherming. Bovendien biedt een hoge zichtbaarheid volgens Klasse 2 een betere veiligheid onder 
omstandigheden met slecht licht. Combineer voor optimale warmte en comfort met isolerende jacks die 
gecertificeerde bescherming bieden tegen kou, zoals 1163 en 1860.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Sneeuwvangers met 2-weg ritsen
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
• High visibility Klasse 2
• Gecertificeerde bescherming tegen kou volgens EN 342
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F1
EN 61482-2:2009 ATPV 40,6 cal/cm2 Klasse 2 (7kA) HAF: 93%
EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1 + A2
EN 342:2017 Klasse 3 en WP, Iclear 0.306 (B) Clo 2.0 (gecombineerd met gecapitonneerd gecertificeerd broek)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, PU-gelamineerd, 265 g/m². 
Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Voering: 50% meta-aramid, 50% viscose FR, 120 g/m². Vulling: 100% polyester, 120 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

Buitenste laag – Korte broeken & Pirates

6160 ProtecWork, Shorts, Klasse 1
Blijf beschermd en zichtbaar in deze sterke, vlamvertragende shorts met hoge zichtbaarheid. Voorzien 
van verschillende zakken, inclusief beenzakken versterkt met DuPont™ Kevlar® vezels.
• Elastische inzet in het kruis voor veel comfort en ventilatie
• Beenzakken met mesbevestiging, gereedschapslussen aan beide zijden, vak voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-badge, voorzien van een meshouder
• Met DuPont™ Kevlar® versterking aan de binnenkant van de duimstok/gereedschapszak
• Reflecterende heat seal rond de broekspijpen
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 14116:2015 Index 3  
EN 1149-5:2018 
Materiaal: 49% Modacrylic FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m2.
Maten: 44–64
Pasvorm: regular

6161 ProtecWork, Pirate Werkbroek, Klasse 2
Blijf beschermd en zichtbaar in deze sterke, vlamvertragende shorts met hoge zichtbaarheid. Voorzien 
van verschillende zakken, inclusief beenzakken versterkt met DuPont™ Kevlar® vezels. Voorgebogen 
knieën en trekkoord aan de broekspijpen.
• Elastische inzet in het kruis voor veel comfort en ventilatie
• Beenzakken met mesbevestiging, gereedschapslussen aan beide zijden, vak voor een mobiele telefoon en 

afneembare ID-badge, voorzien van een meshouder
• Met DuPont™ Kevlar® versterking aan de binnenkant van de duimstok/gereedschapszak
• Reflecterende heat seal rond de broekspijpen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 14116:2015 Index 3 
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018 
Materiaal: 49% Modacrylic FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m². 
Versterkt met 39% Modacryl, 28% CORDURA®, 17% Katoen, 15% Aramide, 1% Antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44–64
Pasvorm: regular
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Buitenste laag – Regenkleding

NIEUW

1361 ProtecWork, Waterproof Shell Jack, High-Vis Klasse 3
Waterdichte shell jack voor betrouwbare bescherming en comfort in gevaarlijke omgevingen en 
risicovolle werkgebieden. Het jack heeft gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en 
combineert werkcomfort met bescherming.
Waterdicht werkjack gemaakt om een hoge zichtbaarheid en persoonlijke bescherming te bieden in risicovolle 
werkgebieden. Het jack biedt gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en intrinsieke 
bescherming tegen hitte en vuur en heeft antistatische eigenschappen. Waterdichte stof en getapete naden 
zorgen voor bescherming in natte en winderige omstandigheden, terwijl voorgebogen mouwen met 
verlengde mouwuiteinden en een verleng rugpand extra comfort en bescherming geven. Voor volledige 
weersbescherming moet het jack samen met werkbroek 6563 gedragen worden.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen
• Waterdicht jack volgens EN 343
• Gecertificeerd voor laswerkzaamheden en soortelijke processen en voor bescherming tegen lichtere 

chemicaliën
• Klepzakken voor praktische opslag
• Borstzak met ID-kaarthouder binnenkant
• Gevoerde, verstelbare en helm-geschikte capuchon
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV, 30,0 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 90,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Water penetratie resistentie klasse 3, waterdamp resistentie klasse 4
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, PU-gelamineerd, 265 g/m². 
Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose FR, 120 g/m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL

1668 ProtecWork, GORE-TEX Jack, High-Vis Klasse 3
Waterdichte, lichtgewicht GORE-TEX werkjack hoge vlamboogbestendigheid, hoge zichtbaarheid in 
risicovolle omgevingen en omstandigheden met weinig licht biedt. Voorgebogen mouwen zorgen voor 
mobiliteit en comfort.
Beschermende werkjack gemaakt van waterdicht en duurzaam 2-laags GORE-TEX materiaal dat je droog en 
warm houdt in natte en koude omstandigheden. De jack heeft vlamwerende eigenschappen en is 
gecertificeerde bescherming tegen hitte, vlammen en antistatisch, evenals hoge bescherming tegen 
elektrische vlambogen. Bovendien hitteverzegeld reflecterende tape rond het lichaam, mouwen en schouders 
zorgt voor Klasse 3 zichtbaarheid voor extra veiligheid. De jack heeft wind beschermende hoge kraag, 
meerdere zakken en veel ruimte voor profilering. 
• 2-laags waterdicht GORE-TEX materiaal met vlamvertragende technologie (GORE® PYRAD®)
• Gladde voering voor minimale wrijving tegen kledingstukken in de middenlaag
• Warmte-verzegelde reflecterende tape rond lichaam, mouwen en schouders (klasse 3)
• Voorgebogen mouwen met verstelbare mouwuiteinden en gebreide manchetten
• Verlaagde mouwuiteinden met gebreide manchetten bieden extra bescherming zonder uw prestaties te 

belemmeren teruggevallen zorgt voor bescherming in alle werkposities
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C1, D3, E3, F2
IEC 61482-2:2018 ELIM 42 cal/cm², EBT 51 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 13034:2005+A1:2009 Type PB [6]
EN ISO 11611:2015 A1 A2 Klasse 2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Waterpenetratie klasse 4, waterdamp klasse 4, watertorentest
Materiaal: Hoofd: 99,4% PES, 0,6% carbon, 215 g/m². Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose, 120 g/m². 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g / m².
Maten: XS–XXXXL, LM–LXXL
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6563 ProtecWork, Waterproof Shell Werkbroek, High-Vis Klasse 2
Waterdichte shell werkbroek ideaal voor gebruik in gevaarlijke omgevingen of risicovolle 
werkgebieden. De persoonlijke beschermende werkbroek biedt betrouwbare bescherming en 
combineert werkcomfort met flexibiliteit.
Wind- en waterdichte shell werkbroek die betrouwbare bescherming biedt in gevaarlijke en risicovolle 
werkomgevingen. De persoonlijke beschermingsbroek biedt gecertificeerde bescherming bij 
laswerkzaamheden en heeft antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en een 
uitzonderlijk hoge bescherming tegen elektrische vlambogen. Daarnaast biedt de broek bescherming tegen 
lichtere chemicaliën, en heeft beschermde zakken met klep. Een thermisch gelast reflecterend accent biedt 
hoge zichtbaarheid volgens EN ISO 20471 Klasse 2 voor extra veiligheid bij weinig licht. KneeGuard™ systeem 
zorgt voor een betrouwbare kniebescherming.
• Uitzonderlijk hoge bescherming tegen elektrische vlamboog, APC 2 en calorieniveaus van 30 cal/cm²
• Gecertificeerde bescherming voor lassen
• Voorgebogen pijpen en inzet in het kruis uitstekende bewegingsvrijheid
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• DuPont™ Kevlar® versterkte beenzakken
• Symmetrische beenzakken geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 30,0 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 90,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
EN 343:2004+A1:2007 Water penetratie resistentie klasse 3, waterdamp resistentie klasse 3
Materiaal: Basis: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 265 g/m2. Coating: 100% polyethyleen. 
Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose FR, 120 g/m². Versterking: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 
17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6568 ProtecWork, GORE-TEX Werkbroek, High-Vis Klasse 2
Waterdichte en lichtgewicht GORE-TEX werkbroek met hoge vlamboogbestendigheid, hoge 
zichtbaarheid in risicovolle omgevingen en omstandigheden met weinig licht biedt. Voorgebogen 
broekspijpen zorgen voor mobiliteit en comfort.
Beschermende shell-broek gemaakt van waterdicht en duurzaam GORE-TEX-materiaal dat je droog en 
comfortabel houdt in echt natte omstandigheden. De werkbroek heeft vlamwerende eigenschappen en is 
gecertificeerde bescherming tegen hitte, vlammen en antistatisch, evenals hoge bescherming tegen 
elektrische vlambogen met thermisch verzegelde reflecterende tape rond de benen voor Klasse 2 
zichtbaarheid. Bovendien houdt het KneeGuard™ systeem de kniebeschermers in de juiste positie voor 
optimale bescherming. Combineer met vlamvertragend ondergoed of onderkleding om de boogclassificatie 
te verhogen en jouw bescherming tegen hitte en thermische gevaren te verbeteren.
• Compatibel met 9757 holsterzakken
• 2-laags waterdicht GORE-TEX materiaal met vlamvertragende technologie (GORE® PYRAD®)
• Hoge vlamboogbestendigheid voor bescherming
• Linkerbeenzak met pennenzak, verwijderbare ID-zak en meshouder
• Voorgebogen pijpen voor uitstekende bewegingsvrijheid en KneeGuard™ systeem kniezakken
• Warmte-verzegelde reflecterende tape rond de benen voor betere zichtbaarheid (Klasse 2)
EN ISO 20471:2013 klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C1, F2
IEC 61482-2:2018 ELIM 42 cal / cm², EBT 51 cal / cm², APC 2 (7kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Waterpenetratie klasse 4, waterdamp klasse 4, regentorentest
Materiaal: Hoofd: 99,4% PES, 0,6% carbon, 215 g/m². Voering: 50% meta-aramide, 50% viscose, 120 g/m². 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m².
Maat: XS-4XL, SS-SXXL, LS-LXXL
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8261 ProtecWork, Regenjack PU, High-Vis Klasse 3
Beschermend PU regenjack biedt bescherming tegen hitte, vuur, wind en regen. Klasse 3 
zichtbaarheid biedt extra veiligheid bij weinig licht.
High-vis beschermend PU regenjack die je droog, zichtbaar en beschermd houdt in natte en slechte verlichte 
omstandigheden en gevaarlijke omgevingen. Voor optimale prestaties heeft het jack extra ventilatie aan de 
bovenkant van het rugpand, een capuchon die onder een helm gedragen kan worden en openingen voor 
gemakkelijke toegang tot de zakken van de binnenlaag. Antistatische eigenschappen en bescherming tegen 
hitte en vuur behoeden tegen gevaren in gebieden met een hoog risico. Daarnaast biedt de hoogste 
zichtbaarheidsclassificatie, Klasse 3, extra veiligheid bij weinig licht. Langere snit en helm geschikte capuchon 
verhogen de bescherming nog meer.
• Bescherming tegen hitte en vuur
• Bescherming tegen wind en water
• Speciale zoom om water van lichaam af te leiden
• Capuchon die geschikt is voor een helm
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 14116:2015 Index 1
EN 1149-5:2008
EN 343:2003+A1:2007 Water penetratie resistentie klasse 3, waterdamp resistentie klasse 1
Materiaal: Basis: 100% PU-gelamineerd polyester.
Maten: XS–XXXL

8267 ProtecWork, Regenbroek PU, High-Vis Klasse 2
Beschermende PU regenbroek voor bescherming tegen wind en regen met vlam vertragende 
eigenschappen. Klasse 2 zichtbaarheid biedt extra veiligheid bij weinig licht.
High-vis PU regenbroek die over een gewone broek gedragen kan worden ter bescherming tegen wind en 
regen. Reflecterende accenten bieden Klasse 2 zichtbaarheid voor extra veiligheid bij weinig licht. Het 
ontwerp met lage taille zorgt gemakkelijke bereikbaarheid van de holsterzakken aan broeken die eronder 
worden gedragen. Gemaakt van vlamvertragende stof.
• Openingen voor gemakkelijke toegang tot de zakken van de werkkleding
• Bescherming tegen wind en water
• Vlamvertragende stof
• High visibility Klasse 2
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 14116:2015 Index 1
EN 1149-5:2008
EN 343:2003+A1:2007 Water penetratie resistentie klasse 3, waterdamp resistentie klasse 1
Materiaal: Basis: 100% PU-gelamineerd polyester.
Maten: XS–XXXL

8269 ProtecWork, Regenbroek PU, High-Vis Klasse 2
Regular fit high-vis regenbroek voor betrouwbare bescherming in risicovolle werkgebieden en andere 
gevaarlijke omgevingen. De broek is gemaakt voor persoonlijke bescherming tegen verschillende 
elementen en combineert veiligheidsfuncties met werkcomfort, flexibiliteit en Klasse 2 zichtbaarheid.
High-vis en vlam vertragende PU regenbroek ontworpen om te dragen over een gewone broek ter 
bescherming tegen wind en regen. Reflecterende accenten bieden Klasse 2 zichtbaarheid voor extra 
veiligheid bij weinig licht. De regenbroek zorgt dat zakken en gereedschappen eronder gemakkelijk bereikbaar 
zijn, zodat je efficiënt kunt werken, zelfs in natte omstandigheden. Bovendien is de broek voorzien van 
verstelbare gespen voor extra comfort en flexibiliteit. Combineer met jack 8261 voor optimale bescherming.
• Vlamvertragende stof
• Verstelbare en afneembare gespen
• Bescherming tegen water en wind
• Overbroek
• High visibility Klasse 2
EN ISO 20471:2013 Klasse 2
EN ISO 14116:2015 Index 1
Materiaal: Basis: 100% PU-gelamineerd polyester.
Maten: L and LL, L = normal, LL = 10 cm longer legs
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Oranje High Visibility
ProtecWork oranje assortiment wordt in eerste instantie op bestelling gemaakt en niet uit voorraad leverbaar.

NIEUW

1164 ProtecWork, Isolerend Jack met Capuchon, 
High-Vis Oranje Klasse 3
Isolerend high-vis oranje jack voor een betere veiligheid in risicovolle omgevingen. 
Hoge vlamboogbestendigheid en goede isolatie bieden persoonlijke bescherming in gevaarlijke en 
koude omstandigheden.
Deze isolerende jack met capuchon is ontworpen voor persoonlijke bescherming in risicovolle omgevingen. 
Het jack heeft een hoge vlamboogbestendigheid en antistatische eigenschappen voor bescherming tegen 
hitte, vuur en elektrische vlambogen. Daarnaast is het jack voorzien van een isolerende constructie die 
gecertificeerde bescherming biedt tegen kou volgens EN 342 (wanneer gedragen in combinatie met een 
gewatteerde werkbroek). Voorgebogen en verlengde mouwen bieden comfort en bewegingsvrijheid, terwijl 
klasse 3 hoge zichtbaarheid voor meer veiligheid bij weinig licht zorgt. Het jack heeft ook een kortere voorkant 
voor gemakkelijk toegang tot gereedschap en spullen in de werkbroekzakken. De oranje kleur van de kleding 
voldoet aan de eis van Railway Group Standard RIS-3279-TOM.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Elektrische vlamboogbescherming
• Gecertificeerde bescherming tegen kou volgens EN 342 (in combinatie met 6663 gewatteerde broek)
• Kraag die tegen de wind beschermt
• Klepzakken voor praktische opslag
EN ISO 20471:2013 Klasse 3, RIS-3279-TOM
EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 36 cal/cm², ATPV 38 cal/cm², Klasse 2 (7kA)
EN 13034:2005+A1:2009 Typ PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1
EN 342:2017 Icler 0.313 (B) Clo 2.02 (Gecombineerd met gewatteerde broek 6663)
EN 1149-5:2018
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Voering: 40% modacryl FR, 37% viscose FR, 22% geregenereerd viscose, 1% antistatisch, 180 g/m².
Vulling: 100% polyester, 120 g/m².
Maten: XS-4XL, LM-LXXL

1562 ProtecWork, Jas, High-Vis Oranje Klasse 3/2
Lichte maar duurzame werkjas die gecertificeerde persoonlijke bescherming en klasse 3 zichtbaarheid 
biedt voor werk in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen.
Beschermende werkjas van klasse 3 met hoge zichtbaarheid, gemaakt voor werk in gevaarlijke omgevingen 
op risicovolle werkterreinen. De jas is gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en biedt intrinsieke 
bescherming tegen vlamboog en lassen en heeft een intrinsieke bescherming tegen hitte en brand en heeft 
antistatische eigenschappen. Een verlengde rug en voorgebogen mouwen met verlengde mouwuiteinden 
zorgen voor extra comfort. Het jack heeft ook een kortere voorkant voor gemakkelijk toegang tot gereedschap 
en spullen in de werkbroekzakken. De oranje kleur van de kleding voldoet aan de eis van Railway Group 
Standard RIS-3279-TOM.
• Gecertificeerd voor laswerkzaamheden en soortelijke processen en voor bescherming tegen lichtere 

chemicaliën
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen, intrinsieke bescherming tegen hitte en brand 

en antistatische eigenschappen
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid EN ISO 20471 Klasse 3. (XS klasse 2)
• Hoge kraag en verstelbare mouwuiteinden voor optimale bescherming. Voorbereid voor capuchon (apart 

verkrijgbaar)
• Voorgebogen mouwen en stretchpaneel aan de achterkant voor een optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
• Opgenaaide reflecterende, met een flap beveiligde zijzakken en borstzak met rits en ID-houder aan de 

binnenkant
EN ISO 20471:2013 Klasse 3 in overeenstemming met RIS-3279-TOM
EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 Typ PB (6)
EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1
EN 1149-5:2018
Materiaal: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2.
Maten: XS-4XL, LM-LXXL (XS Klasse 2)
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6062 ProtecWork, Overall, High-Vis Orange Klasse 3
Overall met stretch panelen en ergonomisch ontwerp voor gecertificeerde persoonlijke bescherming 
en klasse 3 zichtbaarheid. Geschikt voor werk in gevaarlijke omgevingen en onder omstandigheden 
met een hoog risico.
Beschermende klasse 3 overall met hoge zichtbaarheid, gemaakt voor werk in gevaarlijke omgevingen op 
risicovolle terreinen. De overall is gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en biedt gecertificeerde 
bescherming tegen vlamboog en lassen, geeft een intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en heeft 
antistatische eigenschappen. De overall heeft ventilatie en een stretch paneel in het achterpand zorgt voor 
comfort en bewegingsvrijheid. Voorgebogen mouwen met verlengde uiteinden en een stretch paneel in het 
achterpand zorgen voor extra comfort en een optimale pasvorm. Daarnaast is de overall voorzien van het 
KneeGuard™-systeem, met extra ventilatie aan de achterkant van de knieën. DuPont™ Kevlar®-versterkte 
symmetrische beenzakken, duurzame opgenaaide reflecterende accenten en inzet in het kruis voor een 
optimale pasvorm en functionaliteit. De oranje kleur van de kleding voldoet aan de eis van Railway Group 
Standard RIS-3279-TOM.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerd voor laswerkzaamheden en soortelijke processen en voor bescherming tegen lichtere 

chemicaliën
• Gecertificeerde elektrische vlamboogbescherming en antistatisch
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid volgens EN ISO 20471 Klasse 3
• Hoge kraag en verstelbare mouwuiteinden voor optimale bescherming. Voorbereid voor capuchon 9070 

(apart verkrijgbaar)
• Ergonomische snit met voorgebogen mouwen en broekspijpen voor maximale bewegingsvrijheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015, A1, B1, C1, E1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 Typ PB (6)
EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2 
EN 1149-5:2018 
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: XS-XXXL
Pasvorm: regular

6064 ProtecWork, Bib & Brace broek, High-Vis Oranje Klasse 2
Bib & Brace broek die gecertificeerde persoonlijke bescherming en klasse 2 zichtbaarheid biedt voor 
werk in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen.
Comfortabele Bib & Brace broek van klasse 2 met hoge zichtbaarheid, gemaakt voor werk in gevaarlijke 
omgevingen op risicovolle werkterreinen. De broek is gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en 
biedt intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur, bescherming tegen vlamboog en heeft antistatische 
eigenschappen. Voor een optimale pasvorm en comfort wordt de broek geleverd met een inzetrand aan het 
kruis en verstelbare bretels met elastisch paneel aan de achterkant. Daarnaast is de broek voorzien van het 
KneeGuard™ systeem, versterkte knieën en ondervoorbenen, DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken 
en duurzame opgenaaide reflecterende delen. De oranje kleur van de kleding voldoet aan de eis van Railway 
Group Standard RIS-3279-TOM.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen vlamboog, lassen en is antistatisch
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid EN ISO 20471 Klasse 2 (in overeenstemming met RIS-3279-TOM)
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Afstelbare bretels met elastisch paneel, voorgebogen pijpen en inzetrand bij kruis voor bewegingsvrijheid
• DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken voor zowel een links- als rechtshandige persoon
EN ISO 20471:2013 Klasse 2, RIS-3279-TOM normering
EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA) 
EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 
9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2  
EN 1149-5:2018 
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6065 ProtecWork, Bib & Brace Broek met scheenbeen versterking, 
High-Vis Oranje Klasse 2
Slijtvaste Bib & Brace broek die gecertificeerde persoonlijke bescherming en klasse 2 zichtbaarheid 
biedt voor werk in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen. Versterkt met 100% 
aramide op dijen, knieën en onderbenen voor extra duurzaamheid en betrouwbare knie- en 
beenbescherming.
Duurzame Bib & Brace werkbroek van klasse 2 met hoge zichtbaarheid, gemaakt voor werk in gevaarlijke 
omgevingen op risicovolle werkterreinen. De broek is gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en 
biedt intrinsieke bescherming tegen hitte en brand, evenals bescherming tegen elektrische vlambogen. 
Daarnaast wordt de broek geleverd met aramide-versterkte dijen en voorbenen, DuPont™ Kevlar® versterkte 
gelijke beenzakken, KneeGuard™systeem en duurzame opgenaaide reflecterende stukken. Voor een optimale 
pasvorm en comfort is de broek voorzien van voorgebogen pijpen en inzetrand bij het kruis. De oranje kleur 
van de kleding voldoet aan de eis van Railway Group Standard RIS-3279-TOM.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en lassen
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid EN ISO 20471 Klasse 2 (in overeenstemming met RIS-3279-TOM)
• Versterkt met 100% aramide op dijen en voorbenen
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Afstelbare bretels met elastisch paneel, voorgebogen pijpen en inzetrand bij kruis voor bewegingsvrijheid
EN ISO 20471:2013 Klasse 2, RIS-3279-TOM normering 
EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA) 
EN ISO 11611:2015 Klasse 2 , A1
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met:  9110 Kniebeschermer, 9112 D3O Lite 
Kniebeschermer, 9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 545 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6266 ProtecWork, 
Werkbroek, Holsterzakken, High-Vis Oranje Klasse 2
Duurzame werkbroek met holsterzakken die gecertificeerde persoonlijke bescherming en klasse 2 
zichtbaarheid biedt voor werk in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen.
Comfortabele werkbroek van klasse 2 met hoge zichtbaarheid, gemaakt voor werk in gevaarlijke omgevingen 
en op risicovolle werkterreinen. De broek is gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en biedt 
intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur, bescherming tegen vlamboog en heeft antistatische 
eigenschappen. Daarnaast is de broek voorzien van het KneeGuard™ systeem, DuPont™ Kevlar® versterkte 
gelijke beenzakken, duurzame opgenaaide reflecterende delen en inzetrand aan het kruis voor een optimale 
pasvorm en bewegingsvrijheid. De oranje kleur van de kleding voldoet aan de eis van Railway Group Standard 
RIS-3279-TOM.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en antistatisch
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid EN ISO 20471 Klasse 2 (in overeenstemming met RIS-3279-TOM)
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en inzetrand bij kruis voor bewegingsvrijheid
• DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken voor zowel een links- als rechtshandige persoon
EN ISO 20471:2013 Klasse 2, RIS-3279-TOM normering
EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 9116 
Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018 
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular
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6366 ProtecWork, Werkbroek, High-Vis Oranje Klasse 2
Duurzame werkbroek die gecertificeerde persoonlijke bescherming en klasse 2 zichtbaarheid biedt 
voor werk in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen.
Comfortabele werkbroek van klasse 2 met hoge zichtbaarheid, gemaakt voor werk in gevaarlijke omgevingen 
op risicovolle werkterreinen. De broek is gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en biedt 
intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur, bescherming tegen vlamboog en heeft antistatische 
eigenschappen. Daarnaast is de broek voorzien van het KneeGuard™ systeem, DuPont™ Kevlar® versterkte 
gelijke beenzakken, duurzame opgenaaide reflecterende delen en inzetrand aan het kruis voor een optimale 
pasvorm en bewegingsvrijheid. De oranje kleur van de kleding voldoet aan de eis van Railway Group Standard 
RIS-3279-TOM.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen vlamboog, lassen en is antistatisch
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid EN ISO 20471 Klasse 2 (in overeenstemming met RIS-3279-TOM)
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• Voorgebogen pijpen en inzetrand bij kruis voor bewegingsvrijheid
• DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken voor zowel een links- als rechtshandige persoon
EN ISO 20471:2013 Klasse 2, RIS-3279-TOM normering
EN ISO 11612:2015 A1,  B1, C1, E1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)
EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met: 9112 D3O Lite Kniebeschermer, 9116 
Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
EN 1149-5:2018 
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Versteviging: 39% modacryl, 28% CORDURA®, 17% katoen, 15% aramide, 1% antistatisch, 270 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

6560 ProtecWork, 
Broek met scheenbeen versterking, High-Vis Oranje Klasse 1
Duurzame werkbroek die gecertificeerde persoonlijke bescherming en klasse 2 zichtbaarheid biedt 
voor werk in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen. Versterkt met 100% aramide op 
dijen, knieën en onderbenen voor extra duurzaamheid en betrouwbare knie- en beenbescherming.
"Comfortabele werkbroek van klasse 1 met persoonlijke bescherming en hoge zichtbaarheid, gemaakt voor 
werk in gevaarlijke omgevingen op risicovolle werkterreinen. De broek is gemaakt van een sterke maar zachte 
multinorm stof en biedt intrinsieke bescherming tegen hitte en brand, evenals bescherming tegen elektrische 
vlambogen. Daarnaast wordt de broek geleverd met aramide-versterkte dijen en voorbenen, DuPont™ Kevlar®

versterkte gelijke beenzakken, KneeGuard™systeem en duurzame opgenaaide reflecterende stukken. Voor 
een optimale pasvorm en comfort is de broek voorzien van voorgebogen pijpen en inzetrand bij het kruis. 
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen en lassen
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid EN ISO 20471 Klasse 1
• Versterkt met 100% aramide op dijen en voorbenen
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken voor zowel een links- als rechtshandige persoon
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)
EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met:  9110 Kniebeschermer, 9112 D3O Lite 
Kniebeschermer, 9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2 
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Versteviging: 100% aramide, 545 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

PROTECWORK



P
P

E
 R

e
g

u
latio

n
 (E

U
) 2

0
16

/4
2

5
 - C

ate
g

o
ry III

20471 11612 61482 14404

5595

14116 1149-5

5500

5595

145

6562 ProtecWork, 
Broek met scheenbeen versterking, High-Vis Oranje Klasse 1
Duurzame werkbroek met holsterzakken die gecertificeerde persoonlijke bescherming en verbeterde 
zichtbaarheid biedt voor werk in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen.. Versterkt 
met 100% aramide op dijen, knieën en onderbenen voor extra duurzaamheid en betrouwbare knie- en 
beenbescherming.
Duurzame werkbroek met persoonlijke bescherming en hoge zichtbaarheid klasse 1, gemaakt voor werk in 
gevaarlijke omgevingen op risicovolle werkterreinen. De broek is gemaakt van een sterke maar zachte 
multinorm stof en biedt intrinsieke bescherming tegen hitte en brand, evenals bescherming tegen elektrische 
vlambogen. Daarnaast wordt de broek geleverd met aramide-versterkte dijen en voorbenen, DuPont™ 
Kevlar®-versterkte gelijke beenzakken, KneeGuard™systeem en duurzame opgenaaide reflecterende 
stukken. Voor een optimale pasvorm en comfort is de broek voorzien van voorgebogen pijpen en inzetrand bij 
het kruis. 
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid EN ISO 20471 Klasse 1
• Versterkt met 100% aramide op dijen en voorbenen
• KneeGuard™ systeem gecertificeerd volgens EN 14404
• DuPont™ Kevlar® versterkte gelijke beenzakken voor zowel een links- als rechtshandige persoon
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)
EN 14404:2010 Kledingstuk is gecertificeerd voor gebruik met:  9110 Kniebeschermer, 9112 D3O Lite 
Kniebeschermer, 9116 Kneiebeschermer FR, 9191 D3O Kniebeschermer Niveau 1 Type 2
Materiaal: Basis: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2. 
Versteviging: 100% aramide, 545 g/m2.
Maten: 44-64, 88-128, 144-164
Pasvorm: regular

9070 ProtecWork, Capuchon, High-Vis Oranje
Brandvertragende, nauwsluitende capuchon die gecertificeerde bescherming biedt voor 
werkzaamheden in gevaarlijke omgevingen en op risicovolle werkterreinen.
Beschermende capuchon van hoge zichtbaarheid, gemaakt voor werk in gevaarlijke omgevingen op 
risicovolle werkterreinen. De capuchon is gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en biedt 
intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur in gevaarlijke, ruige werkomstandigheden. Bovendien wordt de 
capuchon geleverd met een strakke pasvorm en bedekte nek om vonken in het nekgebied te voorkomen en 
soepel onder een helm te passen. Te bevestigen aan werkjas 1562 en overall 6062.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Antistatische eigenschappen
• Zachte en comfortabele stof
• Elastisch koord voor verstelbare pasvorm
• Snelle en eenvoudige bevestiging met brandvertragende drukknopen
• Voorbereid om te passen bij werkjas 1562 en overall 6062
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2.
Maten: Één maat

9779 ProtecWork, Holsterzakken, High-Vis Oranje
Holsterzakken die verbeterde zichtbaarheid en extra opbergmogelijkheden bieden.
Upgrade je werkbroek met deze goed zichtbare holsterzakken, ontworpen om samen met een tailleband te 
worden gedragen. De holsterzakken zijn gemaakt van een sterke maar zachte multinorm stof en bieden 
intrinsieke bescherming tegen hitte en brand. Voorzien van twee grote zakken en buitenzakken met 
verschillende kleine vakken. 
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en brand
• Twee grote zakken plus buitenzakken met kleinere vakken
• Te dragen met riem
Materiaal: 31% polyester, 28% modacryl, 20% Aramide Kermel®, 20% CV FR, 1% antistatisch, 320 g/m2.
Maten: Één maat
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Tussenlaag

1563 ProtecWork, Wollen Terry Jack
Terry gebreid wollen jack ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden bij koude 
omstandigheden en in risicovolle werkomgevingen. Het persoonlijke jack beschermt tegen 
verschillende gevaren en biedt werkcomfort.
Wollen jack dat persoonlijke bescherming biedt in gevaarlijke omgevingen. Het jack biedt gecertificeerde 
bescherming tegen elektrische vlambogen en intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en heeft 
antistatische eigenschappen. Een verlaagd rugpand biedt extra comfort en een beschermende kraag houdt 
de zware elementen tegen. Daarnaast zorgen mouwuiteinden met duimgrepen voor extra warmte in koude 
omgevingen. Het terry gebreide wollen jack kan worden gebruikt als een tussenlaag voor extra isolatie en 
warmte in koude omstandigheden, maar ook om vlamboogbescherming te verhogen.
• Terry is gemaakt van een gebreide wolmix
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Kan worden gedragen als een tussenlaag voor extra isolatie en bescherming
• Mouwuiteinden met duimgrepen en verlengd rugpand
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2009 EBT50, 9,1 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 86,3%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 68% wol, 30% modacryl FR, 2% Belltron™, 450 g/m2.
Maten: XS–XXXL

4360 ProtecWork, Wollen Terry Bodywarmer
Comfortabel tussenlaag-vest van wol met intrinsieke vlamvertragende eigenschappen gecombineerd 
met antistatische koolstofvezels voor zeer goede antistatische eigenschappen. Kledingstukken met 
korte mouw kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Voor werkzaamheden in 
dergelijke omgevingen raden wij aan om er een vlamvertragende basislaag of T-shirt onder te dragen, 
zoals 2460 of 9461, om de vlamboogbestendigheid te verhogen en uw bescherming tegen hitte en 
thermische risico’s te verbeteren.
• Beschermt tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen 
• Wol met intrinsieke vlamvertragende eigenschappen
• Antistatische koolstofvezels 
• Hoge kraag voor extra bescherming
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 68% wol, 30% modacryl FR, 2% Belltron™, 450 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9469 ProtecWork, Wollen Terry Broek
Wollen terry basislaag broek voor betrouwbare bescherming in gevaarlijke en risicovolle omgevingen. 
Het kledingstuk kan worden gedragen als een eerste laag of een tweede laag om de isolatie en 
beschermingsniveau te verhogen.
Veelzijdige basislaag broek die betrouwbare bescherming biedt tijdens werkzaamheden in gevaarlijke 
omgevingen of andere risicovolle gebieden. De broek is gemaakt van zachte en isolerende wollen terry stof die 
werkcomfort, warmte en ventilatie biedt tijdens het werken in koude omstandigheden. De persoonlijk 
beschermende werkbroek heeft gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden en bezit antistatische 
eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en biedt bescherming tegen elektrische 
vlambogen. Een perfecte match met een jack of vest van hetzelfde geweldige materiaal.
• Warme en comfortabele wollen terry stof
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Antistatische eigenschappen
• Combineer met ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag om bescherming in lagen op te bouwen
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2009 EBT50, 6,6 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 81,6%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 68% wol, 30% modacryl FR, 2% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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2460 ProtecWork, T-shirt met Lange Mouwen
T-shirt met lange mouwen dat werkcomfort en bescherming combineert voor betere veiligheid tijdens 
het werken in gevaarlijke omgevingen of risicovolle werkomgevingen. Het T-shirt biedt gecertificeerde 
bescherming tegen verschillende gevaren en kan op zichzelf of in lagen gedragen worden.
Zacht en veelzijdig T-shirt met lange mouwen dat gemaakt is om bescherming en werkcomfort te bieden op 
risicovolle werkplekken of in gevaarlijke omgevingen. Het T-shirt heeft antistatische eigenschappen, 
gecertificeerde intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en gecertificeerde bescherming tegen 
elektrische vlambogen. Een borstzak met rits en pennenvak geeft praktische opbergruimte en extra 
functionaliteit. Het T-shirt kan op zichzelf worden gedragen of onder ProtecWork tussen- en buitenlaag 
kledingstukken fungeren als extra bescherming.
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Antistatische eigenschappen
• Borstzak met rits en pennenvakje
• Behoudt zijn vorm, was na was
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2018 ELIM 6,5 cal/cm², EBT 7,7 cal/cm², APC 1 (4kA), HAF: 69,6%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl FR, 38% katoen, 2% Belltron™, 215 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

Damesmodel

2467 ProtecWork, Dames T-shirt met lange mouw
Dames T-shirt met lange mouw, gemaakt van zachte stoffen die glad aanvoelen voor uitzonderlijk 
comfort. Dit kledingstuk biedt bovendien een basisbescherming tegen hitte en vuur, elektrostatische 
ontlading en elektrische vlambogen en is een perfecte eerste laag in een outfit voor hoge 
bescherming.
• Zachte en gladde stof voor uitzonderlijk comfort
• Beschermt tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen
• Ontspannen pasvorm, ronde hals. Behoudt zijn vorm, was na was
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2018 ELIM 6,5 cal/cm², EBT 7,7 cal/cm², APC 1 (4kA), HAF: 69,6%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 38% katoen, 2% Belltron™, 215 g/m2.
Maten: XS–XXL

2461 ProtecWork, T-shirt met Lange Mouwen, High-Vis Klasse 3
T-shirt met lange mouwen dat zichtbaarheid van de hoogste klasse heeft en bescherming biedt in 
gevaarlijke omgevingen of op risicovolle werkplekken. Dit veelzijdige T-shirt kan op zichzelf worden 
gedragen of onder ProtecWork tussen- en buitenlaag kleding fungeren als extra bescherming.
Zacht en veelzijdig high-vis T-shirt met lange mouwen dat gemaakt is om werkcomfort en bescherming te 
bieden in gevaarlijke omgevingen of op risicovolle werkplekken. Het T-shirt is voorzien van thermisch gelaste 
reflecterende accenten voor een veilige Klasse 3 zichtbaarheid. Bovendien heeft het werk T-shirt antistatische 
eigenschappen, gecertificeerde intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en een gecertificeerde 
bescherming tegen elektrische vlambogen. Dit veelzijdige kledingstuk kan op zichzelf worden gedragen of 
onder ProtecWork tussen- en buitenlaag kleding fungeren als extra bescherming.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Borstzak met rits
• Behoudt zijn vorm, was na was
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2018 ELIM 6,5 cal/cm², EBT 7,7 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 37% katoen, 3% Belltron™, 230 g/m2.
Maten: XS–XXXXL
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Damesmodel

2476 ProtecWork, 
Dames T-shirt met Lange Mouwen, High-Vis Klasse 3/2
T-shirt met lange mouwen dat Klasse 3 zichtbaarheid en gecertificeerde bescherming tegen hitte en 
vuur biedt in gevaarlijke omgevingen en risicovolle werkgebieden. Damespasvorm garandeert comfort 
en bewegingsvrijheid
Beschermend T-shirt met lange mouwen gemaakt van vlamvertragende stof die Klasse 3 zichtbaarheid biedt, 
evenals gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen, statische elektriciteit, hitte en vuur. Het 
high-vis T-shirt heeft een speciale pasvorm voor dames zodat het de gehele werkdag een betere 
bewegingsvrijheid en comfort biedt. Kan op zichzelf worden gedragen of in combinatie met ProtecWork 
tussen- en buitenlaag kledingstukken voor een betere bescherming
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur, statische elektriciteit en elektrische vlambogen
• Klasse 3 zichtbaarheid, maat XS Klasse 2
• Bestand tegen regelmatig wassen
• Damespasvorm
• Thermisch gelaste reflecterende stroken rond het bovenlichaam en mouwen
EN ISO 20471:2013 Klasse 3 zichtbaarheid, maat XS Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2018 ELIM 6,5 cal/cm², EBT 7,7 cal/cm², APC 1 (4kA), HAF: 81,5%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 37% katoen, 3% Belltron™, 230 g/m².
Maten: XS-XXL

2561 ProtecWork, T-shirt met Korte Mouwen
T-shirt met korte mouwen dat betrouwbare bescherming biedt in gevaarlijke omgevingen of op 
risicovolle werkplekken. Het veelzijdige kledingstuk biedt bescherming tegen verschillende 
werkrisico’s en kan op zichzelf of samen met ProtecWork midden- en buitenlaag kleding worden 
gedragen voor extra bescherming.
Zacht en veelzijdig T-shirt met korte mouwen ontworpen voor comfort en betrouwbare bescherming in 
gevaarlijke omgevingen of op risicovolle werkplekken. Het werk T-shirt heeft antistatische eigenschappen, 
biedt bescherming tegen elektrische vlambogen, hittebescherming en intrinsieke bescherming tegen vuur. 
Kledingstukken met korte mouwen kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Voor 
werkzaamheden in dergelijke omgevingen raden wij de uitvoering met lange mouw aan, 2460, die van 
hetzelfde beschermende materiaal gemaakt is met ATPV-waarde 6,4 cal/m2, Klasse 1 (4kA) and HAF 69,6%.
• Zachte stof met intrinsieke bescherming tegen vuur
• Beschermingslaag tegen elektrische vlambogen
• Antistatische eigenschappen
• Borstzak met rits
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl FR, 38% katoen, 2% Belltron™, 215 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

2562 ProtecWork, T-shirt met Korte Mouwen, High-Vis Klasse 3
Beschermende high-vis T-shirt met korte mouwen dat zichtbaarheid van de hoogste klasse voor 
werken in gevaarlijke omgevingen of op risicovolle werkplekken. Het veelzijdige T-shirt combineert 
werkcomfort met veiligheid en biedt bescherming tegen verschillende werkrisico’s.
Zacht en veelzijdig T-shirt met korte mouwen ontworpen voor Klasse 3 zichtbaarheid en betrouwbare 
bescherming tijdens werkzaamheden in gevaarlijke omgevingen of op risicovolle werkplekken. Het werk 
T-shirt heeft antistatische eigenschappen, biedt bescherming tegen elektrische vlambogen, 
hittebescherming en intrinsieke bescherming tegen vuur. Kledingstukken met korte mouwen kunnen niet 
worden gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Voor werkzaamheden in dergelijke omgevingen raden wij 
de uitvoering met lange mouw aan, 2460, die van hetzelfde beschermende materiaal gemaakt is met 
ATPV-waarde 6,4 cal/m2, Klasse 1 (4kA) and HAF 69,6%. Een thermisch gelast reflecterend accent voor een 
veilige Klasse 3 zichtbaarheid.
• Zachte stof met intrinsieke bescherming tegen vuur
• Hittebescherming
• Beschermingslaag tegen elektrische vlambogen
• Antistatische eigenschappen
• Thermisch gelast reflecterend accent voor een veilige Klasse 3 zichtbaarheid (XS/S Klasse 2)
EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (XS/S Klasse 2)
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl FR, 37% katoen, 3% Belltron™, 230 g/m2.
Maten: XS–XXXXL
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2660 ProtecWork, Poloshirt met Lange Mouwen
Het Poloshirt met lange mouwen ontworpen voor persoonlijke bescherming in gevaarlijke 
omgevingen. Gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen voor extra 
veiligheid in omgevingen met een hoog risico. Combineer met extra lagen voor een nog betere 
bescherming.
Zacht en veelzijdig poloshirt met lange mouwen dat zowel een meer formele uitstraling als persoonlijke 
bescherming biedt in gevaarlijke omgevingen. Het poloshirt heeft antistatische eigenschappen en biedt 
gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen. Het poloshirt kan worden gebruikt 
als een beschermende en comfortabele eerste laag of worden gecombineerd met ProtecWork midden- en 
buitenlaag kledingstukken voor extra bescherming tegen gevaren in risicovolle werkgebieden.
• Bescherming tegen elektrische vlambogen met antistatische eigenschappen (6,8 cal/cm2)
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur
• Zachte stof voor meer comfort
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2009 EBT50, 6,8 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 74%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% katoen, 38% modacryl FR, 2% Belltron™, 255 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

Damesmodel

2667 ProtecWork, Dames Poloshirt met lange mouw
Op zoek naar een goede bescherming maar met een meer formele uitstraling? Dit zachte dames 
poloshirt met lange mouw heeft een klassieke uitstraling en biedt een uitstekende bescherming tegen 
hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen. Combineer met ProtecWork 
kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag voor een nog betere bescherming.
• Zachte en gladde stof voor uitzonderlijk comfort
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen
• Poloshirt voor een klassieke, meer zakelijke uitstraling
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2009 EBT50, 6,8 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 74%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 38% katoen, 2% Belltron™, 255 g/m2.
Maten: XS–XXL

2661 ProtecWork, Poloshirt met Lange Mouwen, High-Vis Klasse 3
High-vis poloshirt met lange mouwen biedt persoonlijke bescherming en maximale zichtbaarheid voor 
een hogere veiligheid bij weinig licht. Gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische 
vlambogen.
Zacht high-vis poloshirt met lange mouwen voor Klasse 3 zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in 
risicovolle werkgebieden en omstandigheden met weinig licht. Het poloshirt biedt gecertificeerde 
bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen en komt met fluorescerende delen en reflecterende 
accenten voor de hoogste klasse zichtbaarheid. Het veelzijdige kledingstuk kan worden gebruikt als een 
beschermende en comfortabele eerste laag of worden gecombineerd met ProtecWork midden- en buitenlaag 
kleding voor extra bescherming tegen gevaren in risicovolle werkgebieden.
• Bescherming tegen elektrische vlambogen met antistatische eigenschappen
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Zachte stof voor meer comfort
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
EN 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2009 EBT50, 6,8 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 74%
EN 1149-5:2008
Materiaal: 60% katoen, 37% modacryl FR, 3% Belltron™, 255 g/m2.
Maten: XS–XXXXL
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2760 ProtecWork, Poloshirt
Poloshirt met korte mouwen ontworpen voor persoonlijke bescherming in gevaarlijke omgevingen. 
Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur. Combineer met extra lagen voor een nog betere 
bescherming.
Zacht en veelzijdig poloshirt met korte mouwen met antistatische eigenschappen voor bescherming tegen 
hitte, vuur en elektrische vlambogen. Het veelzijdige kledingstuk kan worden gebruikt als een beschermende 
eerste laag of worden gecombineerd met ProtecWork midden- en buitenlaag kledingstukken voor extra 
bescherming in risicovolle werkgebieden. Kledingstukken met korte mouwen kunnen niet worden 
gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Voor werkzaamheden in dergelijke omgevingen raden wij de 
uitvoering met lange mouwen aan, 2660, die van hetzelfde beschermende materiaal gemaakt is met 
EBT50-waarde 6,8 cal/m2, Klasse 1 (4kA) and HAF 74%.
• Bescherming tegen hitte en vuur en antistatische eigenschappen
• Zachte stof voor meer comfort
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
• Poloshirt voor een klassieke, meer formele look
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
EN 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% katoen, 38% modacryl FR, 2% Belltron™, 255 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

2861 ProtecWork, Sweatshirt
Comfortabel sweatshirt dat persoonlijke bescherming biedt in risicovolle werkgebieden. 
Gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen beschermt tegen gevaren, 
terwijl de zachte stof voor een comfortabele pasvorm zorgt.
Slijtvast en comfortabel sweatshirt met een uitzonderlijk hoge vlamboogbestendigheid die een uitstekende 
bescherming biedt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading én elektrische vlambogen. De zachte stof in 
combinatie met de ergonomische pasvorm zorgen ervoor dat het sweatshirt comfortabel en gemakkelijk te 
dragen is. Daarnaast biedt een borstzak met rits veilige en praktische opslag.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen (vlamboogbeschermklasse 2)
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur
• Zachte stof met geborstelde binnenkant voor extra warmte en comfort
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
• Combineer met een brandvertragend T-shirt of basislaag voor nog meer bescherming
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2018 ELIM 12 cal/cm², ATPV 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% katoen, 38% modacryl FR, 2% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

Damesmodel

2867 ProtecWork, Dames Sweatshirt
Duurzaam en comfortabel dames sweatshirt met een uitzonderlijk hoge vlamboogbestendigheid die 
een uitstekende bescherming biedt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading én elektrische 
vlambogen. Voor een nog hogere bescherming kan het gecombineerd worden met een 
vlamvertragende basislaag of T-shirt.
• Geborstelde binnenkant voor extra warmte en comfort
• Boorden aan de hals, taille en mouwuiteinden
• Borstzak met rits en geïntegreerd pennenvak
• Zeer hoge vlamboogbestendigheid/bescherming
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2018 ELIM 12 cal/cm², ATPV 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 38% katoen, 2% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: XS–XXL
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2862 ProtecWork, Hoodie
Comfortabele hoodie met gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen om 
te beschermen tegen gevaren in risicovolle werkomgevingen. Zachte stof en ergonomische details 
zorgen voor extra comfort en bewegingsvrijheid.
Zachte en comfortabele hoodie met antistatische eigenschappen die gecertificeerde bescherming biedt 
tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen voor extra veiligheid in risicovolle werkomgevingen. Functionele 
kenmerken zoals duimgrepen bij de mouwuiteinden en een hoge kraag zijn een extra bescherming van de 
armen en nek. Daarnaast biedt een borstzak met rits veilige en praktische opslag.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen (vlamboogbeschermklasse 2)
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur
• Zachte stof met geborstelde binnenkant voor extra warmte en comfort
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
• Behoudt zijn vorm, was na was
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2018 ELIM 12 cal/cm², ATPV 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% katoen, 38% modacryl FR, 2% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

2863 ProtecWork, Sweatshirt, High-Vis Klasse 3
High-vis sweatshirt dat bescherming en zichtbaarheid biedt in gebieden met een hoog risico en 
omstandigheden met weinig licht. Gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en uitzonderlijk hoge 
elektrische vlamboogclassificatie bieden persoonlijke bescherming in gevaarlijke omgevingen.
Zacht high-vis sweatshirt biedt persoonlijke bescherming en Klasse 3 zichtbaarheid voor hogere veiligheid in 
gevaarlijke omgevingen en omstandigheden met weinig licht. Het sweatshirt is ontworpen als betrouwbare 
bescherming en heeft gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen, evenals 
thermisch gelaste reflecterende accenten voor veilige zichtbaarheid. Daarnaast biedt een borstzak met rits 
een praktische opslagmogelijkheid.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen (vlamboogbeschermklasse 2)
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur
• Thermische gelaste reflecterende accenten met een hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Zachte stof met geborstelde binnenkant voor extra warmte en comfort
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2018 ELIM 12 cal/cm², ATPV 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 37% katoen, 3% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

Damesmodel

2876 ProtecWork, Dames Sweatshirt, High-Vis Klasse 3/2
Een high-vis sweatshirt dat gecertificeerde bescherming en Klasse 3 (XS Klasse 2) zichtbaarheid biedt 
voor werkzaamheden in gebieden met een hoog risico en omstandigheden met weinig licht. 
Damespasvorm garandeert comfort en bewegingsvrijheid
High-vis Klasse 3 (XS Klasse 2) sweatshirt met een uitzonderlijk hoge elektrische vlamboogbestendigheid en 
gecertificeerde bescherming tegen hitte en vuur voor persoonlijke bescherming in hoog risico’s gebieden en 
omstandigheden met weinig licht. Het beschermende sweatshirt is gemaakt van een zachte stof met 
geborstelde binnenkant voor extra warmte en heeft een pasvorm voor dames zodat het betere 
bewegingsvrijheid en comfort gedurende de hele werkdag biedt. Draag er een vlamvertragende basislaag of 
T-shirt onder om de vlamboogbestendigheid te verhogen en je bescherming tegen hitte en thermische 
risico’s te verbeteren
• Zachte stof met geborstelde binnenkant voor extra warmte en comfort
• Gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen, met antistatische eigenschappen
• Klasse 3 high visibility reflecterende accenten
• Borstzak met rits en geïntegreerd pennenvak
• Damespasvorm
EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (XS Klasse 2)
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2018 ELIM 12 cal/cm², ATPV 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 37% katoen, 3% Belltron™, 370 g/m².
Maten: XS-XXL

PROTECWORK
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2864 ProtecWork, Sweatshirt met rits, High-Vis Klasse 3
Sweatshirt met rits die bescherming en zichtbaarheid biedt voor in gebieden met een hoog risico. 
Gecertificeerde bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen plus de hoogste zichtbaar-
heidsklasse bieden persoonlijke bescherming in gevaarlijke en omstandigheden met weinig licht.
Zacht high-vis sweatshirt met rits biedt persoonlijke bescherming en Klasse 3 zichtbaarheid voor hogere 
veiligheid in gevaarlijke omgevingen en omstandigheden met weinig licht. Het sweatshirt is ontworpen voor 
betrouwbare bescherming en biedt uitzonderlijk hoge bescherming tegen elektrische vlambogen en 
bescherming tegen hitte en vuur. Bovendien zorgen thermisch gelaste reflecterende accenten voor een 
veilige zichtbaarheid van de hoogste klasse. Het sweatshirt heeft ook een borstzak met rits en geïntegreerde 
pennenvak.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen (vlamboogbeschermklasse 2)
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Zachte stof met geborstelde binnenkant voor meer warmte en comfort
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2
IEC 61482-2:2018 ELIM 12 cal/cm², ATPV 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 37% katoen, 3% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

2869 ProtecWork, Sweatshirt, High-Vis Klasse 1
Comfortabel sweatshirt dat beschermt tegen gevaren en zichtbaarheid biedt voor extra veiligheid 
tijdens het werken in omgevingen met een hoog risico.
Zacht en comfortabel sweatshirt dat persoonlijke bescherming biedt in gevaarlijke omgevingen. Het 
sweatshirt heeft een Klasse 2 bescherming tegen elektrische vlambogen en heeft antistatische 
eigenschappen, evenals intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur. Daarnaast biedt Klasse 1 zichtbaarheid 
extra veiligheid bij werkzaamheden in slechte verlichte omstandigheden. Een ideale werk tussenlaag of 
buitenlaag voor omgevingen met een hoog risico.
• Extra hoge bescherming tegen elektrische vlambogen (vlamboogbeschermklasse 2)
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 1
• Antistatische eigenschappen
• Zeer stevige, driedraads geweven stof die was na was zijn vorm behoudt
• Borstzak met rits met geïntegreerd pennenvak
• Raglanmouwen zorgen voor een grotere bewegingsvrijheid en voorkomen schuren bij gebruik van een 

harnas (er zitten geen naden onder de schouderbanden van het veiligheidsharnas)
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2,
IEC 61482-2:2018 ELIM 12 cal/cm², ATPV 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% katoen, 37% modacryl FR, 3% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: XS–XXXXL
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8560 ProtecWork, Shirt met Lange Mouwen, High-Vis Klasse 1
Beschermend shirt met lange mouwen voor bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen. 
Klasse 1 zichtbaarheid biedt extra veiligheid bij weinig licht.
Het high-vis shirt met intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en gecertificeerde bescherming tegen 
elektrische vlambogen. Het shirt beschermt ook tegen lichtere chemicaliën volgens EN ISO 13034. High 
visibility volgens Klasse 1 biedt hogere veiligheid bij slecht verlichte situaties. Daarnaast heeft het shirt 
drukknoppen voor eenvoudig aan en uit doen bij noodgevallen. Combineer met een ProtecWork jack voor een 
nog hogere bescherming tegen elektrische vlambogen.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 1
• Drukknop sluiting voor het gemakkelijk uittrekken van het kledingstuk
• Borstzakken met pennenvakken
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 8,5 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 79,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

8561 ProtecWork, T-shirt met Lange Mouwen
Beschermend shirt met lange mouwen voor bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen. 
Het ontwerp van de drukknop zorgt voor snel uittrekken bij noodsituaties.
Beschermend shirt met lange mouwen en intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en gecertificeerde 
bescherming tegen elektrische vlambogen. Daarnaast beschermt het shirt volgens EN ISO 13034 tegen 
lichtere chemicaliën. Het shirt is voorzien van drukknoppen voor eenvoudig aan- en uittrekken bij 
noodgevallen. Heeft handige borstzakken met pennenvakken. Combineer met een ProtecWork jack voor een 
nog hogere bescherming tegen elektrische vlambogen.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Antistatische eigenschappen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Drukknop sluiting voor het gemakkelijk uittrekken van het kledingstuk
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 8,5 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 79,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

8562 ProtecWork, Shirt met Lange Mouwen, High-Vis Klasse 3
Beschermend shirt met lange mouwen voor bescherming tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen. 
Klasse 3 zichtbaarheid biedt extra veiligheid bij weinig licht.
Het high-vis shirt met intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en gecertificeerde bescherming tegen 
elektrische vlambogen. Het shirt beschermt ook tegen lichtere chemicaliën volgens EN ISO 13034. Hoge 
zichtbaarheid volgens Klasse 3 biedt een betere veiligheid in omstandigheden met slecht licht. Daarnaast 
heeft het shirt drukknoppen voor eenvoudig aan en uit doen bij noodgevallen. Heeft handige borstzakken met 
pennenvakken. Combineer met een ProtecWork jack voor een nog hogere bescherming tegen elektrische 
vlambogen.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Drukknop sluiting voor het gemakkelijk uittrekken van het kledingstuk
• Borstzakken met pennenvakken
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 8,5 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 79,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXXL
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8563 ProtecWork, Lasshirt met Lange Mouwen, High-Vis Klasse 1
Lasshirt met lange mouwen en gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden. Biedt 
bescherming tegen gevaren zoals hitte, vuur en elektrische vlambogen. Klasse 1 zichtbaarheid biedt 
hogere veiligheid bij werkzaamheden in slechte verlichte omstandigheden.
High-vis lasshirt met lange mouwen dat gecertificeerde bescherming biedt voor lassen Klasse 1 en algemene 
bescherming tegen verschillende gevaren in gebieden met een hoog risico, waaronder hitte, vuur en 
elektrische vlambogen. Het shirt beschermt ook tegen lichtere chemicaliën volgens EN ISO 13034. Hoge 
zichtbaarheid volgens Klasse 1 biedt een betere veiligheid in omstandigheden met slecht licht. Daarnaast 
heeft het shirt drukknoppen voor eenvoudig aan en uit doen bij noodgevallen. Het shirt is gemaakt van een 
zacht maar duurzaam materiaal en kan worden gezien als een lichter ongevoerd jack.
• Gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden volgens Klasse 1
• Bescherming tegen elektrische vlambogen met antistatische eigenschappen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 1
• Drukknop sluiting voor het gemakkelijk uittrekken van het kledingstuk
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm², EBT 11 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005 A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 A1, A2 Klasse 1
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

8564 ProtecWork, Lasshirt met Lange Mouwen
Lasshirt met lange mouwen en gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden. Biedt 
bescherming tegen gevaren zoals hitte, vuur en elektrische vlambogen.
Lasshirt met lange mouwen dat gecertificeerde bescherming biedt voor lassen Klasse 1 en algemene 
bescherming tegen verschillende gevaren in gebieden met een hoog risico, waaronder hitte, vuur en 
elektrische vlambogen. Het shirt beschermt ook tegen lichtere chemicaliën volgens EN ISO 13034. Daarnaast 
heeft het shirt drukknoppen voor eenvoudig aan en uit doen bij noodgevallen. Het shirt is gemaakt van een 
zacht maar duurzaam materiaal en kan worden gezien als een lichter ongevoerd jack.
• Gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden volgens Klasse 1
• Bescherming tegen elektrische vlambogen met antistatische eigenschappen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Drukknop sluiting voor het gemakkelijk uittrekken van het kledingstuk
• Borstzakken met pennenvakken
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm², EBT 11 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 A1, A2 Klasse 1
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

8565 ProtecWork, Lasshirt met Lange Mouwen, High-Vis Klasse 3
Lasshirt met lange mouwen en gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden. Biedt 
bescherming tegen hitte, vuur en thermische gevaren van elektrische vlambogen. Klasse 3 
zichtbaarheid biedt hogere veiligheid bij werkzaamheden in slechte verlichte omstandigheden.
High-vis lasshirt met lange mouwen dat gecertificeerde bescherming biedt voor lassen Klasse 1 en algemene 
bescherming tegen verschillende gevaren in gebieden met een hoog risico, waaronder hitte, vuur en 
elektrische vlambogen. Het shirt beschermt ook tegen lichtere chemicaliën volgens EN ISO 13034. Hoge 
zichtbaarheid volgens Klasse 3 garandeert hogere veiligheid in omstandigheden met slecht licht. Daarnaast 
heeft het shirt drukknoppen voor eenvoudig aan en uit doen bij noodgevallen. Het shirt is gemaakt van een 
zacht maar duurzaam materiaal en kan worden gezien als een lichter ongevoerd jack.
• Gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden volgens Klasse 1
• Bescherming tegen elektrische vlambogen met antistatische eigenschappen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Hoge zichtbaarheid Klasse 3
• Drukknop sluiting voor het gemakkelijk uittrekken van het kledingstuk
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm², EBT 11 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, 275 g/m2.
Maten: XS–XXXXL
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Basislaag

2462 ProtecWork, T-shirt met Lange Mouw en Col
Werk T-shirt met lange mouwen en col dat gemaakt is betrouwbare bescherming te bieden in 
gevaarlijke omgevingen of op risicovolle werkplekken. Dit veelzijdige T-shirt kan op zichzelf worden 
gedragen of samen met ProtecWork tussen- en buitenlaag kleding fungeren voor extra bescherming.
Zacht en veelzijdig T-shirt met lange mouwen en col ontworpen voor persoonlijke bescherming. Het T-shirt 
biedt gecertificeerde bescherming tegen gevaren van elektrische vlambogen, heeft intrinsieke bescherming 
tegen hitte en vuur en antistatische eigenschappen. De coltrui beschermt de nek, wat vaak een blootgesteld 
deel is bij elektrische vlambogen. Dit veelzijdige kledingstuk kan op zichzelf worden gedragen of onder 
ProtecWork tussen- en buitenlaag kleding fungeren als extra bescherming.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Coltrui-ontwerp voor extra nekbescherming
• Kan worden gedragen als eerste laag voor extra isolatie
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2009 EBT50, 4,6 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 73,1%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 38% katoen, 2% Belltron™, 230 g/m2.
Maten: XS–XXXL

2563 ProtecWork, T-shirt met Crewneck
T-shirt met korte mouwen dat bescherming biedt tegen hitte, vuur en elektrische vlambogen. Kan 
worden gecombineerd met extra lagen voor een nog betere bescherming.
Zacht en veelzijdig werk T-shirt met korte mouwen en antistatische eigenschappen dat functioneert als een 
beschermend kledingstuk tegen elektrische vlambogen. Het heeft ook basisbescherming tegen hitte en vuur. 
Dit veelzijdige item kan op zichzelf of onder ProtecWork midden- en buitenlaag kleding worden gedragen voor 
extra bescherming tijdens het werken in gevaarlijke omgevingen of risicovolle werkgebieden. Kledingstukken 
met korte mouwen kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Voor werkzaamheden in 
dergelijke omgevingen raden wij de uitvoeringen met lange mouw, 2462 (col) of 9461 (ronde hals) aan, die 
beide van hetzelfde geweldige materiaal zijn gemaakt met EBT50 4,6 cal/cm².
• Antistatische eigenschappen
• Basisbescherming tegen hitte en vuur
• Zachte stof zorgt voor isolatie en warmte
• Combineer met ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag om bescherming in lagen op te 

bouwen
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 38% katoen, 2% Belltron™, 230 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9460 ProtecWork, Onderbroek
Basislaag onderbroek die een betrouwbare eerste laag vormt voor werkzaamheden in gevaarlijke en 
risicovolle omgevingen. De regular fit beschermende onderbroek biedt werkcomfort en isolatie in 
koude omstandigheden.
Beschermende basislaag onderbroek voor betrouwbare persoonlijke bescherming in risicovolle en gevaarlijke 
omgevingen. De onderbroek heeft van antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en 
vuur,en biedt bescherming tegen elektrische vlambogen. Combineer met shirts van dezelfde zachte en 
comfortabele stof.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambooggevaren
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Antistatische eigenschappen
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2009 EBT50, 4,6 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 73,1%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl FR, 38% katoen, 2% Belltron™, 230 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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9461 ProtecWork, T-shirt met Lange Mouwen
Dit comfortabele T-shirt met lange mouwen en ronde hals is gemaakt van een zachte stof die een 
geweldig alternatief is voor degenen die liever geen wol op hun huid dragen. Biedt basisbescherming 
tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen en is de ideale eerste laag in 
een outfit voor hoge bescherming. Combineer met onderbroek 9460.
• Zachte en comfortabele stof
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading elektrische vlambogen
• Combineer met ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag om bescherming in lagen op te 

bouwen
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2009 EBT50, 4,6 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 73,1%
EN 1149-5:2018
Materiaal: 60% modacryl, 38% katoen, 2% Belltron™, 230 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9462 ProtecWork, Wollen Shirt met Lange Mouwen en Rits
Beschermend basislaag shirt met lange mouwen dat warmte voor in koude omstandigheden 
combineert met bescherming in risicovolle en gevaarlijke omgevingen. Beschikt over een handige 
halve rits die zorgt voor een gemakkelijk aan- en uitdoen maar toch met een hoge kraag heeft voor 
bescherming van de nek.
Basislaag shirt met lange mouwen voor persoonlijke bescherming in risicovolle en gevaarlijke omgevingen. 
Het shirt is ideaal als eerste laag en is gemaakt van isolerend wol en vlamvertragende viscose die 
werkcomfort, warmte en ventilatie biedt tijdens het werken in koude omstandigheden. Het persoonlijk 
beschermende shirt heeft antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en biedt 
bescherming tegen elektrische vlambogen. Voor extra bescherming heeft het shirt een hoge kraag en lange 
mouwen. Halve rits voor gemakkelijk aan- en uitdoen en toch een hoge kraag voor bescherming van de nek.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Antistatische eigenschappen
• Bescherming tegen hitte en vuur
• Warm en comfortabel wolmengsel
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2018 ELIM 4,6 cal/cm², ATPV 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA) 
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% viscose FR, 49% wol, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL

Damesmodel

9476 ProtecWork, Dames Wollen Shirt met Lange Mouwen en Rits
Beschermend basislaag shirt met lange mouwen dat warmte voor koude omstandigheden combineert 
met een bescherming voor hoog risico gebieden en andere gevaarlijke omgevingen. Het regular fit 
shirt is voorzien van een halve rits voor betrouwbare ventilatie en biedt bescherming tegen 
verschillende gevaren op het werk.
Beschermende basislaag shirt met lange mouwen gemaakt van een vlamvertragend wol/viscose mengsel dat 
gecertificeerde bescherming biedt tegen elektrische vlambogen, statische elektriciteit, hitte en vuur. Het 
beschermende shirt heeft een pasvorm speciaal voor dames zodat het betere bewegingsvrijheid en comfort 
gedurende de hele werkdag biedt. De halve rits zorgt voor snelle en eenvoudige ventilatie. Combineer het met 
ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag voor een nog betere bescherming.
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Antistatische eigenschappen
• Bescherming tegen hitte en vuur
• Warm en comfortabel wolmengsel
• Damespasvorm
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2018 ELIM 4,6 cal/cm², ATPV 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA) 
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% viscose FR,  49% wol, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS-XXL
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9463 ProtecWork, Boxershort
Wanneer je werkt in hoog-risico-omgevingen is het belangrijk dat al je kleding vlamvertragend is, ook 
de laag direct op uw huid. Deze comfortabele boxershort is gemaakt van een zachte stof die een 
geweldig alternatief is voor degenen die liever geen wol op hun huid dragen. De boxershort biedt 
basisbescherming tegen hitte en vuur en is de ideale eerste laag in een outfit voor een hoge 
bescherming. Kledingstukken met korte mouwen of korte pijpen kunnen niet worden gecertificeerd 
voor elektrische vlambogen. Voor werkzaamheden in dergelijke omgevingen raden wij de uitvoering 
met lange pijpen, 9460, aan. 
• Zachte en comfortabele stof
• Veel stretch voor een strakke, perfecte pasvorm
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen
• Combineer met ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag om bescherming in lagen op te 

bouwen
• Antistatische eigenschappen
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 57% modacryl FR, 36% katoen, 5% elastaan, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9464 ProtecWork, Wollen Boxershort
Boxershort gemaakt van zachte wol en vlamvertragende viscose die zowel bescherming als 
fantastisch comfort bieden. Wol biedt natuurlijk vochttransport en een geweldige isolatie, zodat u 
warm en droog blijft in koude omstandigheden. Kledingstukken met korte mouwen of korte pijpen 
kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Voor werkzaamheden in dergelijke 
omgevingen raden wij de uitvoering met lange pijpen, 9468, aan van het zelfde materiaal of combineer 
met modellen met lange pijpen. Dit materiaal is echter bestand tot wel ATPV, 6,4 cal/cm2.
• Wol voor optimale isolatie
• Veel stretch voor een strakke, perfecte pasvorm
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen
• Combineer met ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag om bescherming in lagen op te 

bouwen
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% viscose FR, 49% wol, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL

Damesmodel

9465 ProtecWork, Sportbeha
Een goede bescherming begint van binnenuit, op de huid. Deze functionele sportbeha is gemaakt van 
een soepele, niet kriebelende stof voor optimaal comfort. De sportbeha biedt bovendien 
basisbescherming tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen en is de 
ideale eerste laag in een outfit voor een hoge bescherming. Kledingstukken met korte mouwen kunnen 
niet worden gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Bij werkzaamheden in dergelijke omgevingen 
raden aan deze te combineren met een uitvoering met lange mouwen. 
• Zachte en comfortabele stof
• Veel stretch voor een strakke, perfecte pasvorm
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen
• Antistatische eigenschappen
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 57% modacryl FR, 36% katoen, 5% elastaan, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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Damesmodel

9466 ProtecWork, Damesslip
Wanneer je werkt in hoog-risico-omgevingen is het belangrijk dat al je kleding vlamvertragend is, ook 
de laag direct op uw huid. Deze comfortabele slip gemaakt van een zachte stof die een geweldig 
alternatief is voor degenen die liever geen wol op hun huid dragen. De slip biedt bovendien 
basisbescherming tegen hitte en vuur en is de ideale eerste laag in een outfit voor een hoge 
bescherming. Kledingstukken zonder pijpen kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische 
vlambogen. Bij werkzaamheden in dergelijke omgevingen raden wij aan een uitvoering met lange 
pijpen te gebruiken. 
• Zachte en comfortabele stof
• Veel stretch voor een strakke, perfecte pasvorm
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen
• Combineer met ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag om bescherming in lagen op te 

bouwen
• Antistatische eigenschappen
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 57% modacryl FR, 36% katoen, 5% elastaan, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9467 ProtecWork, Onderbroek
Wanneer je werkt in hoog-risico-omgevingen is het belangrijk dat al je kleding vlamvertragend is, ook 
de laag direct op uw huid. Deze comfortabele onderbroek is gemaakt van een zachte stof die een 
geweldig alternatief is voor degenen die liever geen wol op hun huid dragen. De onderbroek biedt 
basisbescherming tegen hitte en vuur en is de ideale eerste laag in een outfit voor een hoge bescher-
ming. Kledingstukken zonder of met korte pijpen kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische 
vlambogen. Bij werkzaamheden in dergelijke omgevingen raden wij de uitvoering met lange pijpen aan 
of combineer hem met modellen met lange pijpen. 
• Zachte en comfortabele stof
• Veel stretch voor een strakke, perfecte pasvorm
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen
• Combineer met ProtecWork kledingstukken voor de tussen- en buitenlaag om bescherming in lagen op te 

bouwen
• Antistatische eigenschappen
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 57% modacryl, 36% katoen, 5% elastaan, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9468 ProtecWork, Wollen Onderbroek
Zachte wollen en vlamvertragende viscose onderbroek voor betrouwbare bescherming in gevaarlijke 
en risicovolle omgevingen. De onderbroek combineert persoonlijke bescherming met werkcomfort 
voor veiligheid en efficiënte prestaties.
Veelzijdige basislaag onderbroek die betrouwbare bescherming biedt tijdens werkzaamheden in gevaarlijke 
omgevingen of andere risicovolle gebieden. De onderbroek is gemaakt van isolerend wol en vlamvertragende 
viscose die werkcomfort, warmte en ventilatie bieden tijdens het werken in koude omstandigheden. De 
persoonlijk beschermende onderbroek heeft gecertificeerde bescherming voor laswerkzaamheden en bezit 
antistatische eigenschappen, intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en biedt bescherming tegen 
elektrische vlambogen. Combineer met tops van hetzelfde geweldige materiaal.
• Warm en comfortabel wolmengsel
• Gecertificeerde bescherming tegen elektrische vlambogen
• Intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur
• Antistatische eigenschappen
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
IEC 61482-2:2018 ELIM 4,6 cal/cm², ATPV 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA) 
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% viscose FR, 49% wol, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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Accessoires

9062 ProtecWork, Wol Balaclava
Vlamvertragende bivakmuts/balaclava die je hoofd, keel en nek (de typische blootgestelde 
lichaamsdelen) beschermt in omgevingen met een hoog risico. Daarnaast is het een geweldig 
accessoire dat je snel en eenvoudig aan kunt passen aan snel veranderende weersomstandigheden
Beschermende balaclava gemaakt van een vlamvertragend wol/modacryl mengsel dat gecertificeerde 
bescherming biedt tegen elektrische vlambogen, hitte en vuur. Dit zachte kledingstuk beschermt het hoofd, 
keel en nek, de typisch blootgesteld lichaamsdelen in hoog-risico omgevingen. Bovendien is het met de 
bivakmuts mogelijk om je snel aan te passen aan veranderende temperaturen en weersomstandigheden
• Vlamvertragende gecertificeerde stof
• Zacht en comfortabel
• Beschermt typisch blootgestelde gebieden
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 68% wol, 30% modacryl, 2% Belltron™, 450 g/m2.
Maten: Één maat

9065 ProtecWork, Helmmuts
Warme, fleece-gevoerde muts, die is ontworpen om onder een helm te dragen voor extra isolatie en 
comfort in echt koude omstandigheden. Klittenband aan de zijkanten en achterkant voor eenvoudige 
bevestiging aan de binnenkant van de helm. Gemaakt van vlamvertragende stof. 
• Pasvorm voor onder een helm
• Fleecevoering voor warmte en comfort
• Klittenband voor bevestiging aan de helm
• Gemaakt van gecertificeerde vlamvertragende en elektrisch vlamboogbestendige stof
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m2. 
Voering: 55% modacryl, 30% katoen, 18% polyester, 2% antistatisch, 370 g/m2.
Maten: XS–XXL

9066 ProtecWork, Shell Cap
Het stortregent en er staat een koude wind, maar het werk moet toch gedaan worden. Dat is het 
moment dat je deze gladde en beschermende shell cap opzet. Gemaakt van waterdichte stof met een 
fleecevoering houdt deze pet je hoofd warm en comfortabel onder zeer vervelende omstandigheden. 
Kan op zichzelf of onder een helm gedragen worden. 
• Waterdichte, dunne en soepele stof
• Fleecevoering
• Gladde, niet-schurende randen
• Korte klep
• Past onder een helm
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 55% Protal®, 44% katoen, 1% antistatisch, PU-gelamineerd, 265 g/m2. 
Voering: 55% modacryl, 30% katoen, 18% polyester, 2% antistatisch, 370 g/m2.
Maten: XS–XXL

9068 ProtecWork, Beanie
Comfortabele en stijlvolle beaniemuts gemaakt van gecertificeerde vlamvertragende en elektrisch 
vlamboogbestendige stof Leuk accessoire voor een snelle en eenvoudige aanpassing aan snelle 
weersveranderingen. Accessoire items kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische 
vlambogen, maar dit materiaal kan wel bestand tegen calorieën tot 6,8 cal/cm2.
• Gemaakt van gecertificeerde vlamvertragende en elektrisch vlamboogbestendige stof
• Zacht en comfortabel
• High-Vis voor betere zichtbaarheid
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008
Materiaal: 57% modacryl, 36% katoen, 5% elastaan, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Voering: 58% modacryl FR, 35% katoen, 2% Belltron™, 5% elastan
Maten: S/M, L/XL

PROTECWORK



14116 1149-5

0400

14116 1149-5

0400

                    

14116 1149-5

0400

REG.
DESIGN

14116 14404

0404

160

9069 ProtecWork, Headwear
Multifunctioneel hoofddeksel dat op veel verschillende manieren gebruikt kan worden. Gebruik het als 
een hoed, trek het over je gezicht en oren of bescherm je hals en nek. Dit zijn de lichaamsdelen die bij 
ongelukken kwetsbaar zijn. Daarnaast is het een geweldig accessoire om snel en eenvoudig aan te 
passen aan snelle weersveranderingen. Accessoires kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische 
vlambogen. Bij werkzaamheden in dergelijke omgevingen raden wij aan deze te combineren met kleding 
met lange mouwen en broekspijpen. Dit materiaal is echter bestand tot wel 3,4 cal/cm2.
• Gemaakt van gecertificeerde vlamvertragende en elektrisch vlamboogbestendige stof
• Zacht en comfortabel
• Multifunctioneel hoofddeksel
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 57% modacryl, 36% katoen, 5% elastaan, 2% Belltron™, 210 g/m2.
Maten: Één maat

9075 ProtecWork, Wollen Muts
Dikke, isolerende muts die de natuurlijke functionele eigenschappen van wol combineert om je warm 
en droog te houden in echt koude omstandigheden. Een wat langere stijl om opgerold te dragen 
(opgevouwen) voor een klassieke look of zonder boord voor een meer casual uitstraling. Accessoires 
kunnen niet worden gecertificeerd voor elektrische vlambogen. Bij werkzaamheden in dergelijke 
omgevingen raden wij aan deze te combineren met kleding met lange mouwen en pijpen. Dit materiaal 
is echter bestand tot wel 13,2 cal/cm2.
• Wol voor optimale isolatie
• Veel stretch voor een strakke, perfecte pasvorm
• Beschermt tegen hitte en vuur, elektrostatische ontlading en elektrische vlambogen
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 68% wol, 30% modacryl FR, 2% Belltron™, 370 g/m2.
Maten: S/M, L/XL

9076 ProtecWork, Wollen Headwear
Multifunctionele wollen headwear ter bescherming van belangrijke, vaak blootgestelde gebieden voor 
gebruik in risicovolle en gevaarlijke omgevingen. De veelzijdige en isolerende headwear kan eenvoudig 
aangepast worden om onmiddellijke aan de gewenste bescherming te voldoen.
Veelzijdige en praktische headwear voor persoonlijke bescherming in risicovolle en gevaarlijke omgevingen. 
De headwear is gemaakt van zachte en isolerende wollen stof die werkcomfort, warmte en ventilatie biedt 
tijdens het werken in koude omstandigheden. Daarnaast beschikt het over antistatische eigenschappen, 
intrinsieke bescherming tegen hitte en vuur en is het bestand tegen calorieën tot 6,4 cal/cm². De headwear is 
ontworpen voor meerdere variaties en doeleinden en kan bijvoorbeeld worden gedragen als een hoofddeksel, 
worden gebruikt om de keel en nek te beschermen of over het gezicht en oren worden getrokken.
• Intrinsieke bescherming tegen hitte
• Vlamvertragend
• Antistatische eigenschappen
• Multifunctioneel ontwerp voor meer functionaliteit
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% viscose FR, 49% wol, 2% Belltron™, 210 g/m².
Maten: Één maat

9116 Vlamvertragende kniebeschermers
Draag deze vlamvertragende kniebeschermers samen met onze werkbroek voor volledige bescherming 
tegen hitte en vuur. De geavanceerde kniebeschermers zijn voorzien van verticaal en horizontaal 
ingesneden groeven voor optimale flexibiliteit en pasvorm tijdens intensieve werkzaamheden.
Geavanceerde kniebeschermers met gecertificeerde vlambestendigheid en kniebescherming voor veilig 
werken in risicovolle omgevingen. De kniebeschermers zijn gecertificeerd volgens EN ISO 14116 en hebben 
een EN 14404 Type 2 Level 1 classificatie ter bescherming tegen steentjes, spijkers en ander vuil op de vloer. 
Daarnaast zijn de meerlagige kniebeschermers gemaakt van een zacht en comfortabel rubbermateriaal en 
gelamineerd met CORDURA® voor extra duurzaamheid. De kniebeschermers zijn ook voorzien van verticaal 
en horizontaal ingesneden groeven om een flexibele pasvorm te garanderen die zich aanpast aan het 
bewegende lichaam. Compatibel met het KneeGuard™ systeem.
• Zacht en comfortabel materiaal
• Gelamineerd met CORDURA® voor extra duurzaamheid
• Horizontaal en verticaal ingesneden groeven voor een flexibele pasvorm
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 14404 Type 2, level 1 kniebescherming
Materiaal: Basis: 100% EPDM rubber. Versterking: 100% CORDURA®.
Maten: Één maat
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9160 ProtecWork, Vlamvertragende elastische bretels
Elastische bretels met inherente bescherming tegen hitte en vlammen, met brede elastische banden 
voor optimale ondersteuning en de hele dag comfort.
Brede bretels van vlamvertragend elastiek die gecertificeerde bescherming bieden tegen hitte en vlammen. de 
beugels zijn voorzien van 50 mm brede banden om jouw gewicht gelijkmatig te verdelen en de hele dag werkcomfort 
te garanderen. Daarnaast, ergonomisch ontwerp zorgt voor een optimale pasvorm rond de schouders.
• Inherente bescherming tegen hitte en vlammen
• 50 mm brede elastische banden voor optimaal comfort en ondersteuning
• Ergonomisch ontwerp
• Verstel eenvoudige de lengte
• Brede en stevige clips voor veilige bevestiging
• Vlamvertragende rode draad voor optimale veiligheid
EN ISO 14116:2015 Index 3
Materiaal: 42% modacryl, 28% katoen, 30% spandex, 55 g/m.
Maten: Één maat (verstelbaar)

9161 ProtecWork,  Vlamvertragende Riem 
Dunne en elastische tailleriem met gemakkelijk verstelbare bretels voor optimale pasvorm en comfort.
• 40 mm brede elastische riem voegt zich naar jouw lichaam
• Gemaakt van gecertificeerde vlamvertragende en elektrisch vlamboogbestendige stof
• Slijtvaste en krasvrije composiet gesp met snel en eenvoudig sluitsysteem
• Van nature vlambeschermend
EN ISO 14116:2015 Index 3
Materiaal: 70% Polyester, 30% Elastaan.
Maten: 90, 110, 130 cm

9361 ProtecWork, Geïsoleerde Handschoenen
Warme en soepele handschoen die je meest blootgestelde lichaamsdeel beschermt tegen vlammen en 
elektrische vlambogen tijdens het werk in koude omstandigheden. De handschoen is gemaakt van 
glad, soepel geitenleer en heeft een vlamvertragende Thinsulate voering.
• Soepel en comfortabel geitenleer
• Brandvertragende Thinsulate voering
• Gecertificeerde vlamboogbestendige stof op de rug van de hand
• Naden genaaid met brandvertragend aramidegaren
• Ergonomisch, voorgevormd ontwerp voor een optimale vingergevoeligheid
IEC 61482-2:2009 ATPV, 29 cal/cm2, Klasse 2 (7kA). HAF: 92%
EN 388:2016 level 2122
EN 407:2004 level 4132XX
Materiaal: Handpalm: 100% geitenleer 350 g/m2, Thinsulate, Rug: 60% modacryl, 40% katoen, 310 g/m2. 
Voering: Thinsulate 200 g/m2.
Maten: 6-12

9360 ProtecWork, Handschoenen
Ergonomische en soepele handschoen die je meest blootgestelde lichaamsdeel beschermt tegen 
vlammen en elektrische vlambogen. De handschoen is gemaakt van glad, soepel geitenleer en wordt 
geleverd met een voorgevormd ontwerp voor een optimale vingergevoeligheid. 
• Soepel en comfortabel geitenleer
• Gecertificeerde vlamboogbestendige stof op de rug van de hand
• Naden genaaid met brandvertragend aramidegaren
• Ergonomisch, voorgevormd ontwerp voor een optimale vingergevoeligheid
IEC 61482-2:2009 ATPV, 13 cal/cm2, Klasse 1 (4kA). HAF: 84%
EN 388:2003 level 2122
EN 407:2004 level 4122XX
Materiaal: Handpalm: 100% geitenleer 350 g/m2, Rug: 60% modacryl, 40% katoen, 310 g/m2. 
Maten: 6-12
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9757 ProtecWork, 
Multifunctionele holsterzakken voor GORE-TEX Werkbroeken
Multifunctionele holsterzakken gemaakt van stevig Cordura-materiaal voor verbeterde duurzaamheid. 
De holsterzakken zijn voorzien van diverse gereedschapslussen en zakken waaronder een zak (met 
ritssluiting op de linkerzak voor veilige opslag). Ontworpen en ontwikkeld voor optimale compatibiliteit 
met de waterdichte en beschermende 6568 GORE-TEX werkbroek.
• De hele zak is gemaakt van een verstevigingsmateriaal voor verbeterde duurzaamheid
• Ritsvak op de linkerzak
• Diverse zakken en gereedschapslussen
Materiaal: Modacryl 39%, Cordura 28%, Katoen 17%, Aramid 15%, Antistatisch 1%, 270 g/m2.
Maten: Één maat

9787 ProtecWork, Multifunctionele Holsterzakken
Op zoek naar een snelle en makkelijke upgrade van je werkkleding? Deze sterke holsterzakken hebben 
meerdere zakken en gereedschapslussen waardoor je efficiënter kunt werken. Ontworpen om aan de 
broek te worden genaaid. Holsterzakken 9783 zijn ontworpen om op de broek te worden genaaid. 
OPMERKING! We raden af om deze holsterzakken te gebruiken op broeken die zijn gecertificeerd 
volgens EN ISO 11611 en/of EN ISO 11612 DE en/of EN 13034, die vereisen dat zakken gesloten zijn.
• Gebaseerd op de holsterzakken van de broek uit de 6-series, maar met een meer geavanceerd ontwerp 
• Veel stoffen gereedschapslussen zowel buiten als binnen in de zakken 
• Zware kevlar versterkingen in de gereedschapszak voor een hogere duurzaamheid.
• Vak met rits op de linkerzak
Materiaal: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m2. 
Versterking: 54% polyester 24% aramide, 13% polyamide, 9% polyurethaan Gewicht: 450 g/m2.

9797 ProtecWork, Holsterzakken
Upgrade je werkbroek met deze eenvoudige holsterzakken, met twee grote zakken. Holsterzakken 
9793 zijn ontworpen om op de broek te worden genaaid. OPMERKING! We raden af om deze 
holsterzakken te gebruiken op broeken die zijn gecertificeerd volgens EN ISO 11611 en/of EN ISO 
11612 DE en/of EN 13034, die vereisen dat zakken gesloten zijn.
• Twee grote zakken
• Gebaseerd op de holsterzakken van de broek uit de 3-series
Materiaal: 49% modacryl FR, 42% katoen, 5% aramide, 3% polyamide, 1% antistatisch, 300 g/m2.

4260 ProtecWork, Bodywarmer, Klasse 1
Slijtvast, beschermend gereedschapsvest met makkelijk bereikbare zakken zodat al het gereedschap 
direct bereikbaar is. Gemaakt van vlamvertragende stof, met DuPont™ Kevlar® vezels ter versteviging en 
reflecterende heat-sealed tape aan de voorkant, op rug en schouders voor een betere zichtbaarheid.
• Brede schouderbanden , elastisch in de rug, en verstelbare ergonomische riem
• Met DuPont™ Kevlar® vezels versterkte holsterzakken aan de voorzijde met gereedschapslussen en schuine 

holsterzakken achter
• Met Kevlar® versterkte borstzakken met afgedekte mesbevestiging, mobiele telefoonvak en afneembare 

ID-badge
• Geïntegreerde expander waarmee het gereedschapsvest eenvoudig ruimer kan worden gemaakt om over 

een jas heen te dragen
• Heat-sealed, reflecterende stroken rond het bovenlichaam
EN ISO 20471:2013 Klasse 1
EN ISO 14116:2015 Index 3 
EN 1149-5:2018
Materiaal: 49% Modacrylic FR, 42% Katoen, 5% Aramide, 3% Polyamide, 1% Antistatisch, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXXL

4361 ProtecWork, Vest Klasse 3
High-vis, vlamvertragend vest waarmee je snel en gemakkelijk de bescherming van een cruciale 
lichaamsdeel verbetert en uw zichtbaarheid bij wegwerkzaamheden of in slecht verlichte situaties 
vergroot. Het vest heeft korte mouwen zodat het gecertificeerd is volgens klasse 3. S Klasse 2.
• Thermisch gelaste reflecterende strook voor een hoge zichtbaarheid.
• Vlamvertragende stof
• Korte mouwen voor certificering volgens klasse 3
EN ISO 20471:2013 Klasse 3
EN ISO 14116:2015 Index 1
Materiaal: 100% polyester FR.
Maten: S*-XXL
*Maat S is mouwloos en klasse 2

PROTECWORK



P
P

E
 R

e
g

u
latio

n
 (E

U
) 2

0
16

/4
2

5
 - C

ate
g

o
ry III

14116

0400

14116 1149-5

0400

14116 1149-5

0400

14116

0400

163

9261 ProtecWork, Wollen Terry Sokken
Zachte, terry wollen sokken met ruime pasvorm voor optimaal comfort. Deze sokken zijn gemaakt van wol, 
dat een natuurlijk vochttransport en grote isolatie biedt, en houden je voeten warm en droog in koude 
omstandigheden. Daarnaast zorgt de terrytechniek voor een zachte schokabsorptie en een soepele tred.
• Wol biedt een goede isolatie 
• Terry biedt schokabsorptie
• Ruime pasvorm
• Gemaakt van vlamvertragend garen
EN ISO 14116:2015 Index 3
Materiaal: 37% wol, 37% viscose FR, 20% polyamide, 6% lycra.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9262 ProtecWork, Dunne Wollen Sokken
Duurzame werksokken met een ergonomisch design voor een perfecte pasvorm. De sokken hebben 
ribbels rond de boord en de voetboog zodat ze beter op hun plaats blijven zitten, en dunne teennaden 
om schuren te minimaliseren. Antistatische eigenschappen.
• Ergonomisch, gevormd naar de voet voor een optimale pasvorm
• Ribbels rond de boord en de voetboog zorgen dat de sokken niet verschuiven
• Dunne teennaden om schuren te voorkomen
• Antistatische eigenschappen en bescherming tegen hitte en vuur
EN ISO 14116:2015 Index 1
EN 1149-5:2018
Materiaal: 52% wol, 34% viscose FR, 11% polyamide, 2% Belltron™, 1% elastaan.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9263 ProtecWork, Wollen Sokken
Duurzame wollen sokken met een ergonomisch design voor een perfecte pasvorm. Deze sokken zijn 
gemaakt van wol, dat een natuurlijk vochttransport en grote isolatie biedt, en houden uw voeten warm 
en droog in koude omstandigheden. De sokken hebben bovendien ribbels rond de boord en de 
voetboog zodat ze beter op hun plaats blijven zitten, en dunne teennaden om schuren te 
minimaliseren. Antistatische eigenschappen.
• Ergonomisch, gevormd naar de voet voor een optimale pasvorm
• Ribbels rond de boord en de voetboog zorgen dat de sokken niet verschuiven
• Dunne teennaden om schuren te voorkomen
• Antistatische eigenschappen en bescherming tegen hitte en vuur
EN ISO 14116:2015 Index 1
EN 1149-5:2018
Materiaal: 52% wol, 34% viscose FR, 11% polyamide, 2% Belltron™, 1% elastaan.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9264 ProtecWork, Dikke Wollen Sokken
Als het echt koud is, is wol het enige antwoord. Deze dikke sokken combineren de natuurlijke 
functionele eigenschappen van wol om je voeten warm en droog te houden in echt koude 
omstandigheden. De sokken hebben bovendien ribbels rond de boord en de voetboog zodat ze beter 
op hun plaats blijven zitten, en dunne teennaden om schuren te minimaliseren. Dunne teennaden 
minimaliseren schuren, terwijl een ergonomisch design voor een perfecte pasvorm zorgt.
• Dikke wol voor optimale warmte
• Ergonomisch, gevormd naar de voet voor een optimale pasvorm
• Ribbels rond de boord en de voetboog zorgen dat de sokken niet verschuiven
• Dunne teennaden om schuren te voorkomen
• Bescherming tegen hitte en vuur
EN ISO 14116:2015 Index 3
Materiaal: 44% Wol, 44% viscose FR, 11% polyamide, 1% elastaan. 
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

PROTECWORK
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9409 LiteWork, Seamless 37.5® Legging
9418 LiteWork, Seamless 37.5® Shirt met Lange 
Mouwen
9217 LiteWork, 37.5® Sokken

8003 FlexiWork, Polartec® Power Stretch® 2.0 Full Zip 
Fleece Jacket
9443 FlexiWork, Polartec® Power Stretch® 2.0 Legging
9217 LiteWork, 37.5® Sokken

1981 FlexiWork, GORE-TEX 37.5® Geïsoleerd Jack
6580 FlexiWork, GORE-TEX 37.5® Geïsoleerde 
Werkbroek+ Holsterzakken
9562 Weather Flex Dry Gloves 

IN L AGEN KLEDEN

Suit up for work

Een ding staat vast, als je bijna bevriest werk je heel wat minder efficiënt 
dan je zou kunnen. Het dragen van meerdere lagen is de beste manier om 
je lichaamstemperatuur te reguleren in onvoorspelbare of gure omstan-
digheden. Daarom werken wij met een 3-lagensysteem dat je warm en 
comfortabel houdt door vocht van de huid af te voeren, je lichaam isolatie 
te bieden en de elementen op gepaste afstand te houden.

Wanneer het weer onvermijdelijk slechter is, 
moet je meerdere lagen dragen om warm 
en droog te blijven. 



168 IN L AGEN KLEDEN

Basislaag

Of het buiten nu warm of koud is, het succes van 
gelaagde kleding hangt af van het vermogen de 
huid droog te houden - ook als je jezelf helemaal 
in het zweet werkt. En je beste vriend daarbij is 
de laag die het dichtst op je huid zit, de basislaag.

Middenlaag

Als je op je werk vaak van binnen naar buiten moet of 
fysiek werk en zittend bureauwerk continu afwisselt, 
dan doe je er goed aan extra aandacht te besteden 
aan je tweede keuze, de middenlaag.

Je eerste laag heeft de cruciale functie om je lichaam droog 
en geventileerd te houden door vocht van je huid af te voeren. 
Al onze basislagen combineren comfort en een fantastische 
pasvorm naadloos en bieden een verschillende mate van ven-
tilatie en warmte, afhankelijk van hoe actief je op je werk bent 
en de weersomstandigheden waarin je je werk doet. 
 Tijdens de koudere maanden van het jaar is merinowol de 
meest natuurlijke en duurzame keuze als basislaag. Wol is niet 
alleen in staat ongeveer 5% van het eigen gewicht in vocht 
te absorberen, maar neemt van nature ook nog eens geen 
geuren op.

Je middenlaag biedt warmte en isolatie. Als deze goed ont-
worpen en in de goede maat is, houdt deze laag warmte als 
warme lucht om je lichaam heen vast. Voorwaarde is wel dat 
je middenlaag goed past en niet te strak of te nauw zit. Ideali-
ter is deze laag gemaakt van gebreid of gewatteerd materiaal, 
fleece of microfleece dat het lichaam luchtig en comfortabel 
omsluit. 
 Bij extreem zware fysieke inspanning heb je echter ook be-
hoefte aan goede ventilatie. Dat vraagt om extra functionali-
teit van de ritsen of om extra technische stoffen die een hoger 
ademend vermogen bieden in gebieden zoals de oksels.

Basis Midden
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Buitenlaag

Tot slot wordt zwaar werk alleen maar zwaarder als 
je de hele dag buiten werkt in koud of nat weer of bij 
harde wind. In dergelijke omstandigheden wil je je 
zeker tegen de elementen kunnen beschermen met 
een waterdichte buitenlaag.

Je derde laag moet je niet alleen beschermen tegen wind en 
water, maar moet je ook warm houden. En net als bij de basis- 
en middenlaag wil je niet te warm worden en zijn een goed 
ademend vermogen en ventilatie dus cruciaal. 
 Dat betekent dat ons duurzame ontwerp en onze technische 
functionaliteit hier hand in hand moeten gaan. Onze buitenla-
gen zijn zodanig ontwikkeld dat ze voldoende waterdicht zijn 
om bestand te zijn tegen de elementen en duurzaam genoeg 
zijn om bestand te zijn tegen slijtage als gevolg van dagelijks 
zwaar werk. En desondanks toch de mate van ademend vermo-
gen en ventilatie bieden die je mag verwachten en eisen.

Buiten 
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Innovatieve 
werkbroeken voor 
speciale eisen.

BROEKEN

Voor veel hardwerkende vakmannen en vakvrouwen geldt dat 
een betrouwbare broek tot hun belangrijkste gereedschappen 
behoort. Maar we weten allemaal dat verschillende taken 
verschillende gereedschappen vereisen. Daarom hebben we 
verschillende collecties gecreëerd op basis van de uit te voeren 
taken – AllroundWork, FlexiWork, LiteWork, RuffWork, High-Vis 
en ProtecWork. Elke collectie is specifiek ontwikkeld om exact 
de juiste werkkleding te bieden voor de uit te voeren taak. 
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6271 AllroundWork, Full Stretch Werkbroek met Holsterzakken
Bekijk alle AllroundWork werkbroeken op pagina 16-19.

BROEKEN

CORDURA® 
Holsterzakken met 
een vak met rits.

Ophanglus.

CORDURA® 
gereedschaphouders.

Stretch CORDURA® 
versterkte kniezakken.

Cargozak met 
ID-kaarthouder.

CORDURA® 
duimstokzak met 
meshouder.

4-weg 
stretchmateriaal.

KneeGuard™ systeem.

Altijd klaar om ervoor te gaan, 
iedere dag van de week.

AllroundWork
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6972 FlexiWork, Werkbroek met afneembare Holsterzakken
Bekijk alle FlexiWork werkbroeken op pagina 19-21.

BROEKEN

KneeGuard™ systeem.

Afneembare 
holsterzakken met 
een vak met rits.

CORDURA® 
duimstokzak met 
meshouder.

Cargozak met ritsvak 
en ID-kaarthouder.

Stretch CORDURA® 
versterkte kniezakken.

Ophanglus.

Geïntegreerde 
elastische riem met 
Duaraflex gespen.

Duurzame ripstop-stof
met grote rek.

4-way stretch paneel
aan de achterkant.

Zip ventilatie aan de 
binnenkant van de dijen.

Een comfortabele pasvorm in iedere werkhouding.

FlexiWork
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6208 LiteWork, Werkbroek+ met afneembare Holsterzakken
Bekijk alle LiteWork werkbroeken op pagina 21.

BROEKEN

Afneembare 
holsterzakken met een 
vak met rits.

CORDURA® 
gereedschaphouders.

Achterzakken met rits.

4-weg stretchmateriaal.

Stretch cargozak 
met ritsvak en 
ID-kaarthouder.

Duimstokzak met 
meshouder.

KneeGuard™ systeem.

CORDURA® stretch 
achterpanelen.

Reflecterend accent.

CORDURA® versterkte 
kniezakken.

Duurzaam comfort in warme en vochtige 
omstandigheden.

LiteWork
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6214 RuffWork, Canvas+ Werkbroek+ met Holsterzakken
Bekijk alle RuffWork werkbroeken op pagina 22.

BROEKEN

Holsterzak met 
buitenvak met rits.

Ophanglus.

Jeans knoopgulp.

Gereedschapshouders.

Stretch CORDURA® 
inzet.

CORDURA® versterkte 
cargozak met 

apparaatvak en 
pennenvakjes.

Reflecterende biezen.

CORDURA® versterkte 
onderkant pijpen.

CORDURA® 
versterkingen.

Ritsvak op de dij.

Reflecterende biezen.

Afneembare  
ID-kaarthouder.

KneeGuard™ systeem.

Expansieplooien  
bij de knie.

Voorgebogen pijpen.

Gemaakt om te blijven presteren in de 
zwaarste omstandigheden.

RuffWork
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CORDURA® versterkte 
holster- en broekspijpzak.

CORDURA® 
stretch versterkte 
KneeGuard™ zakken.

2-weg stretchstof 
voor flexibiliteit.

Slim fit en voorgebogen 
broekspijpen.

Hoge zichtbaarheid dankzij 
onder hitte gesealde 
reflecterende tape.

Laat jezelf zien voor een veiligere werkplek.

6243 High-Vis Stretch Werkbroek met Holsterzakken Klasse 2
Bekijk alle High Vis broeken op pagina 96-101.

High-Vis
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Twisted Leg™ ontwerp 
en Snickers Gusset™ in 

het kruis voor een 
uitstekende 

bewegingsvrijheid.

Speciaal ontworpen 
meterzak voor meer 

bewegingsvrijheid.

De 3-serie 
werkbroeken – echte klassiekers.
Een favoriet op het gebied van comfort, 
functionaliteit en bescherming.

3212 DuraTwill Werkbroek met Holsterzakken
Bekijk alle 3-serie werkbroeken op pagina 22-24.

Toegankelijke 
dijbeenzakken.

CORDURA®
verstevigingen.

BROEKEN

KneeGuard™ systeem.

Makkelijk toegankelijke
holsterzakken.
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ProtecWork
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Mesknop op beenzakken.

Stretch inzet in het kruis 
voor bewegingsvrijheid.

Slimme zak voor 
mobiele telefoon.

ID-badge.

Verstevigingen.

Verstevigingen.

Extra houder voor speciale 
sleutels op beenzakken.

Gelijke beenzakken op beide 
pijpen voor toegankelijkheid 

en de mogelijkheid om 
gereedschap te organiseren.

Extra versterkte 
duimstokzak voor scherpe 

gereedschappen.

Gereedschapslussen voor 
elektrisch gereedschap, 

hamer of tang.

6361 ProtecWork, Werkbroek met Symmetrische Zakken, High-Vis Klasse 2

Bekijk alle ProtecWork werkbroeken op pagina 126-137.

BROEKEN

Beschermende, aan meerdere normen tegemoet-
komende werkkleding voor risicovolle taken.

KneeGuard™ systeem.
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Meshouder op 
duimstokzak.

Inzet in het kruis voor 
bewegingsvrijheid.

Hamerlus aan beide 
zijden van de taille.

Stevige DuPont™ 
Kevlar® vezel 

versterkte binnenkant 
van de duimstok/

gereedschapszak.

Beenzak met pennenzakje, 
mobiele telefoonzak en 

afneembare ID-kaarthouder.

Voorgebogen pijpen.

Bekijk alle ProtecWork werkbroeken op pagina 126-137.

6376 ProtecWork, Werkbroek, High-Vis Klasse 1

BROEKEN

KneeGuard™ systeem.
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Hardwerkende professionals belasten hun knieën zwaarder dan 
veel topatleten. Het risico op knieletsel is bij vakmensen daarom 
veel hoger dan bij andere beroepen. Door de kniebeschermers 
frequent te wisselen, kunnen letsel en chronische pijn worden 
vermeden. Een vuistregel is om per werkbroek minstens twee sets 
kniebeschermers te gebruiken.  

De kniebeschermers van Snickers Workwear beschermen 
de dragers ervan tegen letsels op korte en lange termijn, of 
ze nu af en toe op hun knieën binnenshuis werken of vaak 
langdurig knielen. Volgens een enquête* draagt slechts 1 op de 3 
Zweedse professionals altijd kniebeschermers. 60 procent van de 
respondenten zegt dat ze spierpijn en andere pijnen voelen, vooral 
in hun knieën en rug. 

KNIEBESCHERMING

*Kantar Sifo, 2017

Bescherm  
je knieën.
Zorg ervoor dat 
ze je leven lang 
meegaan. 
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182 KNIEBESCHERMING

Lees meer over 
EN- en ISO-normen 

op pagina’s 
196–201.

Om comfortabel en effectief beschermd te zijn tijdens je werkdag, is het cruciaal om de 
juiste bescherming te dragen voor jouw specifieke werkzaamheden. De nieuw ontwikkelde 
gebruikershandleiding op alle kniebeschermers helpt je met het maken van de juiste 
keuze voor maximale bescherming en comfort. Ook is het van cruciaal belang dat de 
kniebeschermers stevig in je broek zitten voor betrouwbare bescherming. 

De Snickers Workwear kniebeschermingssystemen KneeGuard™ en SquareFit™ geven 
duidelijk aan welke kniebeschermer bij welke broek hoort.

Betrouwbaar kniebeschermingssysteem. 

Het Snickers Workwear KneeGuard™ systeem is 
flexibel in die zin dat je de kniebeschermers op twee 
verschillende hoogtes kunt instellen om de juiste positie 
te krijgen voor maximale bescherming en comfort.

Het Snickers Workwear SquareFit™ systeem is 
eenvoudig te gebruiken en heeft grotere zakken die 
geschikt zijn voor onze Vloerleggers kniebeschermers 
die geavanceerde kniebescherming bieden tijdens 
langdurig op je knieën werken.

Vind de juiste kniebeschermer voor jou.
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Bescherm je knieën.
Met toonaangevende, gecertificeerde kniebescherming. 
Als leider op het gebied van kniebescherming werken we nauw samen met de 
beste partners in de kniebeschermersindustrie, zoals het Britse merk D3O®. 
De innovatieve D3O® technologie biedt uitzonderlijke impactbescherming en 
schokabsorptie. Louise Wilson van D3O® legt uit hoe dit werkt.

“D3O® is een unieke technologie waarmee we innovatieve, actieve materialen 
kunnen maken, die verschillend reageren afhankelijk van het soort kracht 
dat erop uitgeoefend wordt. De moleculen in het materiaal bewegen mee 
met de bewegingen van de drager, maar bij een schok zetten ze zich vast en 
worden stijf om de energie van de stoot te absorberen. Dit betekent dat we 
een unieke combinatie van comfort en flexibiliteit kunnen bieden met extreme 
bescherming wanneer dat echt nodig is.” 
De D3O®-technologie wordt gebruikt in een breed scala producten voor 
lichaamsbescherming. Het kan worden aangetroffen in allerlei producten, 
van kleding en schoeisel voor motorrijders en atleten die extreme sporten 
beoefenen tot PBM voor de strijdkrachten en de politie. 
“Ik denk dat we binnenkort meer oplossingen gaan zien in persoonlijke 
beschermingsmiddelen die vergelijkbaar zijn met de oplossingen die worden 
gebruikt voor extreme sporten, bijvoorbeeld als het gaat om de bescherming 
van je hoofd, hals, ellebogen en handen,” aldus Louise Wilson van D3O®.

Lees meer over onze kniebeschermers op de 
productpagina’s om de kniebeschermer te vinden 
die het beste bij jouw werksituatie past.

KneeGuard™ - Hoe werkt het?

Gebruikershandleiding
Kniel je af en toe of werk je lange tijd op je knieën? 
Misschien kniel en sta je meerdere keren per dag op? 
Kies de kniebeschermer die het beste bij jouw werksi-
tuatie past door onze nieuwe gebruikershandleiding op 
elke kniebeschermer te bekijken.

De kniebeschermer kan
op twee hoogtes worden 
ingesteld, wat zorgt voor een 
optimale ergonomie voor 
verschillende lichaamstypes.

Zes trenzen houden de 
bescherming op zijn plaats, 
twee voor de hoogte en vier 
voor het centreren.

De kniebeschermer wordt er 
vanaf de buitenkant ingezet voor 
eenvoudige plaatsing.
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Dit toolvest in high-visibility, heeft een uitzonderlijk 
comfort en functionaliteit met slijtvaste CORDURA® 
verstevigingen. Direct toegang tot je gereedschap 
in de handige zakken. Voorzien van heatsealed 
reflexterende tape, zodat je opvalt.

4230 AllroundWork, 
High-Vis 
Gereedschapsvest, 
Klasse 1
2810 Sweatshirt
6331 AllroundWork,  
High-Vis Werkbroek+,  
Klasse 2

9772 Craftsmen Toolbelt 
2519 FlexiWork, 37.5® Tech 
T-shirt met Korte Mouwen
6903 FlexiWork, Werkbroek+

Snickers Workwear biedt een keuze aan veilige en ergonomische gereedschapsdra-
gers die gemakkelijk aangepast kunnen worden aan alle behoeften. Kies tussen een 
ergonomische gereedschapsriem met lederen zakken of duurzame stoffen zakken, of 
een van onze gereedschapsvesten met veel slimme functies.

Veilige & ergonomische 
gereedschapdragers.

Flexi bevestigingssysteem.
Met dit flexibele systeem om zakken op 

Snickers Workwear gereedschapsriemen te 
bevestigen, kun je de zakken van jouw keuze 

toevoegen op elke positie.  

GEREEDSCHAPSDR AGERS



185

VEGETABLE
TANNED
LEATHER

EUROPEAN
ORIGIN

WASTE
LEATHER

BY-PRODUCT
FROM THE FOOD

INDUSTRY

GEREEDSCHAPSDR AGERS

Directe toegang tot 
je benodigdheden.
Een 4250 AllroundWork gereedschapsvest van Snickers Workwear 
biedt snelle en gemakkelijke toegang tot al je favoriete gereed-
schappen wanneer je ze nodig hebt. Deze nieuwe uitvoering, die alle 
slimme functies van zijn voorganger heeft overgenomen, heeft een 
aantal nieuwe ergonomische eigenschappen, waaronder een betere 
ventilatie. 

Schouderbanden en riem 
voor ergonomisch gebruik.
Deze toolvest heeft ook in hoogte verstelbare haak- en lusbevesti-
gingen op de schouderbanden om de draaghoogte van het gereed-
schapsvest af te stellen op het optimale comfortniveau. Maar om een 
werkelijk ergonomisch en comfortabel gebruik te garanderen, is veel 
aandacht besteed aan de schouderbanden en de gordel.

Heel veel zakken. 
Dit vest is gemaakt van slijtvast maar uiterst comfortabel Dobby Pro 
met nylon versterkt materiaal. Het heeft veel zakken, zoals spijker- en 
gereedschapstassen, holsterzakken met gereedschapslussen aan de 
voorzijde, gemakkelijk toegankelijke schuine holsterzakken achter, 
borstzakken met een mesbevestiging en een gewatteerd telefoon-
vak. Alle vakmensen kunnen gemakkelijk bij hun benodigdheden.

Praktisch voor alle seizoenen.
Dit gereedschapsvest is gemakkelijk aan te passen met een geïnte-
greerd expansiedeel aan de voorkant. Dit betekent dat het langer kan 
worden en over een T-shirt, sweatshirt of zelfs de allerdikste winter-
jas kan worden gedragen.

De nieuwe stijlvolle lederen zakken van Snickers Workwear zijn gemaakt 
van duurzaam plantaardig gelooid leer. Daarnaast heeft het soepele, maar 
duurzame leer een Europese oorsprong en is het een bijproduct van de 
levensmiddelenindustrie. Daar is het een afvalproduct is, waardoor deze 
hoogwaardige zakken echt milieuvriendelijk zijn. Gemaakt in Zweden.

Gereedschapzakken gemaakt 
van echt, duurzaam leer.

Flexibel systeem.
Onze duurzame lederen zakken 
zijn werkelijk flexibel en kunnen 
aan jouw heupgordel of aan de 
geïntegreerde gereedschapshouder 
van de werkbroek worden 
bevestigd.
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9782 Service Toolbelt 

In de serviceversie heeft de 
gereedschapstas en hele reeks 
vakken en lussen voor schroe-
vendraaiers, tangen, mes, volt-
meter en ook een hamerhouder 
en knoop voor een mes.

9772 Craftsmen Toolbelt 

In de craftsmenversie heeft 
de gereedschapstas een hele 
reeks vakken en lussen voor 
verschillende gereedschap-
pen, zoals een hamerhouder, 
knopen voor messen en een 
pennenvak.

Personaliseren is 
eenvoudig.
Dankzij de verwisselbare gereed-
schapszakken krijg je een flexibel 
systeem dat eenvoudig aangepast 
kan worden aan jouw voorkeuren. De 
gevoerde ergonomische riem kan te-
vens worden gecombineerd met extra 
bretels die voor meer comfort zorgen 
en de druk op je heupen verminderen.

Kies je ideale maat 
en materiaal.
Voor een optimaal comfort en perfec-
te pasvorm zijn de gereedschapsrie-
men verkrijgbaar in drie verschillende 
maten (S, M en L) en twee verschillen-
de materialen; leer of geweven polya-
mide. Kies degene die bij je past!

Voor efficiëntie en 
veiligheid. 
Een goed systeem om gereedschap 
te dragen biedt dagelijks comfort en 
vermindert lange termijn belasting 
en het risico op blessures.  Daarnaast 
maakt het je efficiënter op het werk, 
want het gereedschap dat je nodig 
hebt is altijd dichtbij en makkelijk 
vindbaar. Gedurende de dag kun je de 
riem aan- en uittrekken wanneer je 
hem nodig hebt.

Extra zakken wanneer je ze nodig hebt.

GEREEDSCHAPSDR AGERS
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In de elektriciensversie heeft 
de gereedschapstas een hele 
reeks vakken en lussen voor 
schroevendraaiers, tangen, 
mes, voltmeter en ook een 
hamerhouder en knoop voor 
een mes.

In de timmermansversie heeft 
de gereedschapstas een hele 
reeks vakken en lussen voor 
verschillende gereedschap-
pen, zoals een hamerhouder, 
knopen voor messen en een 
pennenvak.

De ultieme gereedschapsriem.
De XTR Toolbelt van Snickers Workwear heeft een geavanceerd ergo-
nomisch ontwerp en verstelbare riemen met schoudervulling, die het 
gewicht op je heupen verminderen voor een beter werkcomfort. Met 
het unieke en flexibele bevestigingssysteem voor de zakken, kun je de 
slijtvaste leren zakjes precies daar positioneren waar je ze wilt hebben. 
De XTR Toolbelt is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor tim-
merlieden en elektriciens, met speciale zakken die ontworpen zijn om 
elke specifieke klus te klaren. Verkrijgbaar in drie maten voor de meeste 
vakmensen.

GEREEDSCHAPSDR AGERS

9770 XTR Carpenter’sToolbelt
• Verstelbare bretels, gewatteerd op de 

schouders voor meer comfort.

• Reflecterende details voor een betere zicht-
baarheid.

• Ergonomisch ontwerp en wattering in meer-
dere lagen voor meer werkcomfort.

• Stevige en innovatieve aluminium gesp die 
eenvoudig kan worden geopend en gesloten.

• Slijtvaste leren zakken met dubbele naden en 
klinknagels voor meer duurzaamheid.

• Zakken voor schroeven en spijkers met een 
unieke opening zodat je er altijd goed bij kunt.
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Lees meer over 
EN- en ISO-normen 
op pagina’s 196–201

HANDSCHOENEN

Jouw handen zijn je belangrijkste hulpmiddelen, maar ook het lichaamsdeel 
dat het meest kwetsbaar is voor verwondingen. Met ons uitgebreide assor-
timent geavanceerde werkhandschoenen, gericht ontworpen voor diverse 
specifieke behoeften, kun je rekenen op de ultieme combinatie van functi-
onaliteit, duurzaamheid, bescherming en comfort. Al onze handschoenen 
zijn gecertificeerd volgens EN388:2016 en zijn ontwikkeld in nauwe samen-
werking met professionele gebruikers.

Presteren en 
beschermen.

Precision. Dunne, lichte en soepele handschoenen met de 
nadruk op vingergevoeligheid en pasvorm. Perfect voor 
nauwkeurig precisiewerk. De flexibele materialen op de 
rugzijde van de hand, opgevulde delen en versterkende 
prints bieden optimale bescherming en vingergevoeligheid.

Power. De werkhandschoenen voor zware werkzaamheden 
als dragen, laden en scheuren in ruwe omstandigheden. 
Verfijnde patronen en duurzame materialen zorgen voor 
superieure prestaties, bescherming en comfort. Verschil-
lende modellen hebben knokkelbescherming.

Weather. Waterdichte, gevoerde en isolerende handschoe-
nen gemaakt voor werkzaamheden in ruw en koud weer. 
Geavanceerde hoogwaardige materialen, zoals Thinsulate® 
en Hipora®, bieden uitstekende beweeglijkheid, wrijving en 
grip, zelfs onder natte, koude en gladde omstandigheden. 

Een familie voor 
elke behoefte.
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1673 Service Jack

2708 Polo Shirt

6800 Service Broek

Uw bedrijf kent veel hectiek. U moet iedere dag optimale prestaties leveren en 
altijd een goede indruk maken. Hier draait het allemaal om bij onze Servicelijn. Een 
kledinglijn die er specifiek voor is bedoeld u en uw bedrijf service van topkwaliteit te 
laten leveren die een onvergetelijke indruk maakt op uw klanten. Ongeacht branche - 
transport, distributie, onderhoud, assemblage, lichte industrie of facility management 
- onze nieuwe Servicelijn is er klaar voor. Met een combinatie van eigentijds design 
met een uitstekende pasvorm en optimaal comfort en de juiste functionaliteit. En 
uiteraard kan ieder kledingstuk worden voorzien van een bedrijfslogo.

Service van topkwaliteit.

SERVICELI JN
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Maak een onvergetelijke indruk.
Moderne werkkleding met een perfecte
uitstraling geeft een échte boost aan uw imago.
En door uw bedrijf te profileren, versterkt u
deze indruk. Het is een kwaliteitsstempel dat
uw bedrijf helpt op te vallen. Het zorgt ervoor
dat u zich beter onderscheidt en wordt erkend
om de juiste redenen.

Comfort onderweg.
Ieder kledingstuk uit de nieuwe Servicelijn 
heeft een moderne snit met een optimale pas-
vorm.  Broeken met voorgebogen pijpen, jassen 
met voorgebogen mouwen en zacht , onder-
houdsvriendelijk stretchmateriaal zorgen voor 
optimale bewegingsvrijheid en een superieur 
werkcomfort.

Onderhoudsvriendelijk materiaal.
Onze Servicelijn is gemaakt van duurzaam, 
vuilafstotend, zacht en onderhoudsvriendelijk 
stretchmateriaal voor een superieur langdurig 
comfort. Het materiaal is bestand tegen indus-
trieel wassen en behoudt zijn stretchvermogen, 
vorm en kleur.

SERVICELI JN
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6700 Service Broek, Dames

2516 Dames T-shirt

Verfijn uw uitstraling.
Door professioneel vakwerk te leveren, maakt u de beste indruk met uw 
bedrijf. Gecombineerd met professionele bedrijfsprofilering verdubbelt u 
de impact. Snickers Workwear is u graag van dienst bij het gehele proces: 
van bedrukking tot op maat gemaakt borduurwerk en gepersonaliseerde 
verpakkingen. Alles wat nodig is om competentie te laten zien.

Logo’s op T-shirts.
Heat-seal is de beste keuze bij het aanbrengen 
van logo’s op uw bedrijfs-T-shirts. U kunt rekenen 
op hoge kwaliteit in alle maten en kleuren.

Borduurmotieven van hoge kwaliteit.
Met borduurwerk krijgt u kwaliteit bij iedere steek, 
maar vergeet niet dat woorden of symbolen die 
kleiner zijn dan 5 mm moeilijk leesbaar kunnen zijn.

GORE-TEX® logo’s.
Bij het aanbrengen van logo’s op uw waterdichte 
kleding is heat-seal dé manier. Als u liever 
borduurwerk wilt, tapen we de achterkant van 
het borduurmotief af om ervoor te zorgen dat het 
kledingstuk waterdicht blijft.

Fleece-logo’s.
Voor fleece met een bedrijfslogo erop is 
borduurwerk de beste keuze, omdat heat-seal 
lelijke plekken kan maken in de fleece.

Reflecterende strepen. 
We kunnen extra reflecterende strepen op  
uw werkbroek en jacks stikken. Een voordelige 
oplossing om uw persoonlijke bescherming  
te verbeteren.

HI-VIS-logo’s.
Het aanbrengen van logo’s op hoge 
visibiliteitskleding vereist bijzondere aandacht. 
Te grote logo’s kunnen de classificatie van het 
kledingstuk in gevaar brengen. Voor optimale en 
veilige logo’s neemt u contact op met Snickers 
Workwear voor meer informatie.

PROFILERING
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Met onze geavanceerde heat-seal techniek krijgt u opvallende 
opdrukken van hoge kwaliteit in de maten en kleuren van uw 
keuze.

Voor de allerbeste bedrijfsprofilering kunt u gerust contact 
opnemen met onze experts. Zij weten wat het beste werkt 
en kunnen een voordelige oplossing vinden die bij u en uw 
bedrijf past.

Ons borduurwerk biedt kwaliteit met iedere steek. Het 
laat werkkleding er beter uitzien en op alle juiste manieren 
opvallen - voor een lange periode.

Bij Snickers Workwear gebruiken we alleen garens van hoge 
kwaliteit om ervoor te zorgen dat het logo gedurende een 
lange tijd blijft opvallen.

Persoonlijke verpakking. 
Wanneer u kleding bestelt voor alle werkne-
mers, hebben we de perfecte service: persoon-
lijk verpakt. Dit betekent dat iedereen al zijn/
haar kleding krijgt in een verpakking met zijn/
haar naam erop. Dit vereenvoudigt de distribu-
tie binnen het bedrijf en garandeert dat ieder-
een de juiste kleding en de juiste maten krijgt. 
Eenvoudig, handig en persoonlijk.

PROFILERING
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8101 AllroundWork, 37.5® Isolerend Jack
6271 AllroundWork, Full Stretch Werkbroek  
met Holsterzakken

Creëer een 
uniforme identiteit. 
Bijpassend design, kleuren  
en kenmerken. 

UNIFORME IDENTITEIT

1. Design – kies een gemeenschappelijk silhouet.
Werkkleding met een gemeenschappelijk design geven 
uw team een duidelijk silhouet. Ons 1100 jack is bijvoor-
beeld de basis voor een verscheidenheid aan jacks met 
verschillende functies en biedt een perfect platform voor 
het opbouwen van een sterke identiteit. Deze jassen in 
combinatie met een van onze AllroundWork werkbroeken 
creëren een complete, uniforme look. Neem contact met 
ons op voor meer informatie over hoe we een gemeen-
schappelijk silhouet kunnen creëren voor uw team.

2. Kenmerken – houd het in de familie.
Een andere manier om een overtuigende visuele iden-
titeit te creëren via werkkleding is om kledingstukken 
te kiezen die dezelfde soort functies bieden. Onze vier 
families: LiteWork, FlexiWork, RuffWork en AllroundWork 
zijn opgezet volgens dit concept en bieden u een snelle 
en eenvoudige manier om een herkenbare look en feel te 
creëren.

3. Kleuren – draag de kleurstelling van uw merk.
Onze werkkleding wordt geleverd in een veelheid aan 
kleuren, zodat u vrij kunt combineren om te harmoniseren 
met de kleurstelling van uw merkidentiteit. Dit is mis-
schien wel de meest voor de hand liggende manier om 
een consistent sterke, uniforme outfit te creëren.

U en uw medewerkers zijn de optimale bouwers van uw 
merk. Samen kunnen jullie op eenvoudige wijze een ster-
ke visuele identiteit creëren terwijl jullie doen waar jullie 
het beste in zijn: het werk. Snickers werkkleding biedt u 
en uw team ruimschoots de kans om een onderscheiden-
de en uniforme identiteit te ontwikkelen via werkkleding. 
Dit kan naar keuze gebeuren met het ontwerp, kleuren of 
kenmerken, of door een combinatie daarvan.
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Kleurcodes.Kleurcodes.

04 Zwart 06 Geel 07 Lichtgrijs 08 Aluminiumgrijs 09 Wit

10 Been Wit 12 Bruin 13 Chocoladebruin 16 Chilirood 17 Oceaanblauw

18 Grijs 20 Khaki 28 Gemeleerd grijs 31 Khaki Groen 34 Gemeleerd donkerblauw

37 Appelgroen 39 Bos Groen 45 Dark Navy Melange 48 Steengrijs 55 High-Vis oranje

56 Kobaltblauw 57 Aquablauw 58 Staalgrijs 65 Denim 66 High-Vis geel/ 
67 Neon geel

74 Grijs 95 Navy 98 Gemeleerd antraciet
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EN ISO 20471
High visibility kleding.

EN ISO 20471 specificeert vereisten voor kleding die in 
staat is om de aanwezigheid van de gebruiker visueel te 
signaleren. Prestatie-eisen zijn opgenomen voor zowel 
kleur- en retroreflectie als voor minimale oppervlakken en 
voor de dispositie van fluorescentielampen en reflecterende 
materialen.

De norm omvat drie verschillende klassen waarbij klasse 3 
de hoogste zichtbaarheid heeft. Voor elke klasse dicteert 
de norm het gebied en de plaatsing van de fluorescerende, 
reflecterende en contrastmaterialen. Geen van de 

fluorescerende en reflecterende materialen kan de andere 
vervangen bij het berekenen van gebieden als het doel 
verschilt.

Kledingstukken kunnen gecombineerd worden om een hogere 
niveau zichtbaarheid en classificatie te bereiken. Het is echter 
niet altijd zo dat 1+2 gelijk is aan 3. Het hangt allemaal af van 
de grootte van het gebied van het betreffende materiaal 
(fluorescerende en reflecterende) en de ontwerpeisen.

Persoonlijke 
beschermings-
middelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Verordening (EU) 2016/425.

Het algemene doel van de verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) is het definiëren van regels voor apparatuur die is ontworpen en vervaardigd 
om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden voor bescherming 
tegen een of meer risico’s voor de gezondheid of de veiligheid van die persoon.

Meer informatie is te vinden bij de Europese Commissie op ec.europa.eu

Kleding waarop  het symbool gebruikershandleiding staat, 
heeft een handleiding met belangrijke informatie voor de 
gebruiker waarmee deze rekening moet houden bij het kiezen 

van PBM. Wat de markeringen in het kledingstuk betekenen, 
hoe de PBM te gebruiken en hoe het kledingstuk verzorgd 
moet worden om de geboden bescherming te behouden.  

PBM
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EN ISO 11612
Bescherming tegen hitte en vlammen.

EN ISO 11612 specificeert de prestaties voor kleding 
ontworpen om te beschermen tegen hitte en / of 
vlammen (met uitzondering van de bescherming voor 
brandweerlieden en lassers). De norm geeft bescherming 
tegen ontbranding door verschillende warmtebronnen aan: 
(A) beperkte vlamverspreiding, A1-oppervlakteontsteking 
en A2-randontsteking, volgens testmethode ISO 15025; (B) 
convectieve warmte en open vlammen, volgens testmethode 
ISO9151; (C) stralingswarmte, volgens testmethode ISO6942; 
(D) gesmolten aluminiumspatten, volgens testmethode 
ISO9185; (E) spatten van gesmolten ijzer, volgens testmethode 
ISO9185; en (F) contactwarmte (vlakijzer, hete plaat enz.), 
volgens testmethode ISO12127-1.

Kleding die is gecertificeerd volgens EN ISO 11612 moet worden 
gebruikt in combinatie met andere beschermende kleding 

die voldoet aan de eisen van EN ISO 11612. Bovendien vereist 
de norm volledige bescherming van armen en benen, wat 
betekent dat t-shirts en shorts niet voldoen aan de EN ISO 
11612-vereisten. De gebruiker kan kleding die is gecertificeerd 
volgens EN ISO 14116 (die niet aan dezelfde ontwerpvereisten 
voldoet) er echter onder dragen voor verbeterde bescherming.

Om volledige bescherming te bieden, moeten hoofd, nek, 
handen en voeten bedekt zijn met andere goedgekeurde 
beschermende kleding. Houd er rekening mee dat 
kledingstukken die als ondergoed zijn geclassificeerd altijd 
samen met bovenkleding worden gedragen die voldoet aan de 
beschermingsvereisten van EN ISO 11612. Het ondergoed alleen 
biedt niet het juiste beschermingsniveau.

EN ISO 14116
Bescherming tegen vlammen.
EN ISO 14116 specificeert de prestaties van beschermende 
kleding voor werknemers die worden blootgesteld aan 
incidenteel kort contact met open vuur zonder andere 
thermische risico’s. Deze norm is een “lichtere” versie van 
EN ISO 11612 en is relevant voor kleding zonder lange mouwen 
en benen en accessoires zoals mutsen, mutsen, bivakmutsen, 
sokken, onderbroeken enz.

EN ISO 14116 is beschikbaar in drie verschillende indexen - 1, 
2 en 3, waar Index 3 de hoogste beschermingsvereisten 
bepaalt. Materialen geclassificeerd als Index 1 mogen niet 
naast de huid worden gedragen en kledingstukken die Index 
1-materiaal bevatten, mogen alleen op kledingstukken van 
Index 2 of 3 worden gedragen.

IEC 61482-2 / EN 61482-2
Kleding voor bescherming tegen de thermische 
gevaren van een elektrische vlamboog.

Ondanks alle maatregelen gebeuren er elk jaar een groot aan-
tal vlamboogongevallen. IEC 61482-2 specificeert eisen voor 
kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevaren 
van een elektrische boog. Deze kleding behoort tot de Risico 
lll categorie, die kledingstukken definieert die worden gebruikt 
in omgevingen met een hoog risico, en die gecertificeerd zijn 
om de tweedegraadsbrandwonden te elimineren in het geval 
van een elektrische vlamoverslag (flashover).

Om het beschermingsniveau van het product te meten, 
wordt het kledingstuk onderworpen aan twee verschillen-
de testmethoden: een open vlamboog test en een boxtest. 
De testmethoden gebruiken verschillende testopstellingen, 
vlamboogconfiguraties, testparameters, testprocedures 
en resultaatgegevens. De resultaten van de verschillende 
testmethoden kunnen niet fysiek worden vergeleken en zijn 
ook niet mathematisch converteerbaar naar de andere vorm 
van testen. De vlamboogbestendigheid moet getest en be-
oordeeld worden met de ene of met de andere methode. In 
een boxtest wordt het object onderworpen aan een geleide 
boogflits van ofwel 4 kA (APC 1- vlamboogbeschermklasse 1) 
of 7 kA (APC 2).

ATPV of EBT50
Met de open arc-methode wordt het testresultaat uitgedrukt 
in calorieën – cal/cm2. De caloriewaarde geeft u een indicatie 
van hoeveel blootstelling aan warmte/energie u kuntweer-
staan voordat u een 50% kans heeft op het krijgen van een 
tweedegraads brandwond. Naast het resultaat in calorieën, 
wordt ook een ATPV (Arc Thermal Performance Value) of 

EBT50-waarde (Energy Break-open Threshold, wanneer er 
gaten beginnen te verschijnen in de stof) opgegeven. De ene 
waarde is niet beter dan de andere. In principe zijn kleding-
stukken/stoffen die een EBT50-waarde krijgen meestal meer 
isolerend dan dat ze sterk zijn, en ATPV kledingstukken/stof-
fen zijn meestal sterker dan dat ze isoleren.

ELIM – elimineer het risico op een tweedegraads brandwond
Waar de ATPV-waarde of de EBT50-waarde een indicatie geven 
van het energieniveau waarop u 50% kans heeft op het krijgen 
van een tweedegraads brandwond, definieert de incidente-
nergielimiet (ELIM) het energieniveau waarop u het risico op 
een tweedegraads brandwond voorkomt. Houd echter wel in 
gedachten dat er nog steeds een risico bestaat op het krijgen 
van een eerstegraads brandwond. De ELIM-waarde wordt 
berekend uit het gemiddelde van de drie hoogste incident-
energiepunten zonder openbarsten, openkrimpen en die de 
Stoll-kromme niet overschrijden. De drie incidentenergiepun-
ten worden net onder de gemengde zone in het testrapport 
genomen. De Stoll-kromme bepaalt het getal van de over-
dracht van warmte-energie (calorieën) op basis van de tijds-
duur van de overdracht en het niveau van de geproduceerde 
warmte-energie.

LET OP! Alle gedragen kleding moet beschermen tegen 
elektrische vlamboog! Dit geldt voor ondergoed, sokken, 
handschoenen, onderbroeken en T-shirts of shirts gedragen 
onder de buitenste laag. En denk eraan dat hoe meer lagen 
elektrische boog-beschermende kleding u draagt, hoe hoger 
uw bescherming.

PBM
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EN 342 
Bescherming tegen kou.

EN 342 specificeert de vereisten en prestaties van kleding 
ontworpen om te beschermen tegen afkoeling van het 
lichaam in koude omgevingen. Het is mogelijk om afzonderlijke 
kledingstukken te certificeren als evenals een hele outfit in 
verschillende lagen.

Het dragen van meerdere lagen is een geweldige manier om 
de isolatie te vergroten en verbetert de bescherming tegen 
kou. De gelaagde outfit maakt het ook gemakkelijk om aan 
snelle temperatuurveranderingen aan te passen. 

Onthoud dat zweten vermeden moet worden bij continue 
blootstelling aan kou, omdat vochtopname geleidelijk 
de isolatie vermindert. Bij wind neemt de behoefte aan 
bescherming toe. In de gebruikershandleiding die bij elk 
kledingstuk wordt geleverd, staat de correlatie tussen 
temperatuur, windsnelheid en activiteitsniveau, zodat de 
drager kan zien onder welke omstandigheden ze kunnen 
werken.

EN ISO 11611 specificeert de materiaalprestaties en 
ontwerpvereisten voor kleding ontwikkeld om te beschermen 
tegen hitte, vlammen en lassen. In wezen de lasversie van 
EN ISO 11612, deze norm definieert bescherming tegen 
ontsteking van verschillende warmtebronnen, zoals open 
vuur, gesmolten ijzerspetters en contactwarmte. Bovendien 
beschermt kleding die is gecertificeerd volgens EN ISO 11611 
tegen stralingswarmte van de vlamboog en wordt de kans op 
een elektrische schok door kortdurend, toevallig contact met 
de stroomvoerende elektrische leidingen geminimaliseerd.

EN ISO 11611 heeft twee klassen, Klasse 1 en Klasse 2, 
afhankelijk van het type gebruikte lastechniek. Klasse 1 omvat 
minder gevaarlijke lastechnieken en -situaties, lagere niveaus 

van spatten (spatten gesmolten metaal) en stralingswarmte, 
terwijl klasse 2 meer gevaarlijke lastechnieken en -situaties, 
hogere niveaus van spatten en stralingswarmte omvat.

De norm omvat ook verschillende ontwerpvereisten, zoals 
die pakken die de bovenste en onderste romp, nek, armen 
en benen volledig moeten bedekken, en dat externe zakken 
moeten worden bedekt door flappen die ten minste 20 mm 
breder zijn dan de opening van de zak.

EN 13034
Beperkte bescherming tegen chemicaliën.

Specificeert de vereisten voor kleding die een beperkte 
bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt, EN 13034 
richt zich op beroepen en situaties waarin de drager 
relatief gemakkelijk uit het risicomilieu kan stappen en het 
kledingstuk snel kan verwijderen. Typische beroepen zijn 
vrachtwagenchauffeurs die benzinetransporten rijden en 
onderhoudstechnici die af en toe smeermiddelen, zuren enz. 
Hanteren. Voor zwaardere omgevingen met hogere risico’s zijn 
hogere kledingstukken met hogere bescherming vereist.

De classificatie Type 6 verwijst naar een volledige 
chemische overall terwijl Type PB verwijst naar gedeeltelijke 
lichaamsbescherming, bijvoorbeeld jassen en broeken.

Volgens de ontwerpvereisten van de norm moet het 
kledingstuk geen kenmerken bevatten die vloeibare 
chemicaliën kunnen verzamelen en op het oppervlak van de 
stof kunnen houden (zoals onbeschermde zakken, enz.).

NOTITIE! Omdat vloeibare chemicaliën vaak ontvlambaar zijn, 
moet de gebruiker antistatische kleding dragen voor optimale 
bescherming en vlamvertragende kleding. EN 13034, EN ISO 
11612 en EN 1149 vormen hiervoor een goede combinatie.

EN ISO 11611
Beschermende kleding voor gebruik bij het lassen en gerelateerde processen.



199PBM

EN 14404
Kniebescherming.

Deze norm omvat de grootte, de krachtdistributie, de 
penetratieweerstand en het gebruik van kniestukken.

Type 2 – geïntegreerde kniebescherming

Werken in een knielende houding brengt het risico van 
chronische klachten met zich mee, zoals knie-ontstekingen 
en kraakbeenverwondingen die veroorzaakt worden door 
ononderbroken druk op de knieën. Wij raden daarom 
kniebescherming aan voor alle werkzaamheden die in 
knielende houding worden uitgevoerd. De bescherming 
moet de krachten gelijkmatig verdelen en voorkomen dat 
harde voorwerpen op de grond verwondingen kunnen 
veroorzaken. Het is belangrijk dat kniebeschermers de 
bloeddoorstroming in de benen niet in gevaar brengen tijdens 
knielen of staan. Het moet gemakkelijk voor werknemers zijn 
om met vaak van houding te veranderen en op te staan om 

een normale bloedcirculatie te herstellen. We gebruiken Type 
2 kniebeschermers in onze producten. Voor dit type is de 
kniebescherming met de broek geïntegreerd, wat betekent 
dat je knieën altijd zijn beschermd, waar je ook gaat. Voor type 
2-uitvoeringen hebben de kniebeschermers en broeken een 
gezamenlijke certificering, wat een veilige en betrouwbare 
bescherming garandeert.

Verschillende beschermingsniveaus

Kniebescherming is geklassificeerd in drie prestatieniveaus. 
Level 0 kniebeschermers zijn alleen geschikt voor gebruik 
op vlakke oppervlakken en bieden geen bescherming 
tegen penetratie. Kniebeschermers van Level 1 en 2 zijn 
echter geschikt voor gebruik op zowel platte als niet-
platte oppervlakken in barre omstandigheden en bieden 
bescherming tegen penetratie door verschillende krachten.

EN 1149-5
Antistatisch.

EN 1149-5 specificeert de materiaalprestaties en 
ontwerpvereisten voor beschermende kleding met 
elektrostatische eigenschappen. Deze beschermende kleding 
is ontworpen om het risico van brandgevaarlijke ontlading (de 
vorming van vonken) te voorkomen, wanneer bijvoorbeeld een 
elleboog of een knie wordt gestreken tegen een muur of een 
soortgelijk oppervlak / object. Dit is van vitaal belang bij het 
werken met ontvlambare materialen zoals gas of benzine.

De materiaalprestatie is gebaseerd op het oppervlakteweer-
standsvermogen van het materiaal, de elektrische weerstand 
en/of het ladingverval. Om volledig te worden beschermd, 

moeten alle niet-conforme materialen en geleidende onder-
delen (ritsen, enz.) Volledig worden afgedekt. Bovendien moet 
de persoon op de juiste manier geaard zijn door schoenen te 
dragen die ervoor zorgen dat statische elektriciteit in de grond 
kan wegvloeien.

NOTITIE! EN1149-5-certificering is niet voldoende voor 
het werken met fijne elektronica en soortgelijke gevoelige 
elektronica (microchips, printplaten, mobiele telefoons, enz.). 
Voor dit soort werk hebt u beschermende kleding nodig die is 
gecertificeerd volgens EN 61340.

EN 343
Bescherming tegen regen.

Regen maakt je niet alleen nat, maar ook koud en belemmert 
je werkprestaties.

EN 343 specificeert de prestaties en vereisten van kleding 
die beschermt tegen regen en vocht. De norm definieert de 
waterpenetratieweerstand van de stof en naden van het 
kledingstuk en de weerstand tegen waterdamp. Beide hebben 
drie classificaties (1, 2, 3 en 4) waarbij classificatie 4 de beste 
prestaties aangeeft. Lees meer over onze kniebeschermers 
op de productpagina’s om de kniebeschermer te vinden die 
het beste bij jouw werksituatie past.

Vergeet niet dat hoewel een gecertificeerd product 
beschermt tegen regen, de drager toch van binnenuit nat en 
koud kan zijn door zweten en gebrek aan efficiënte ventilatie 
(ademend vermogen) in het kledingstuk. Om de ophoping van 
vochtdamp (zweet) uit het lichaam te minimaliseren, moet de 
gebruiker kleding kiezen op basis van de werkintensiteit. Hoe 
hoger de intensiteit, hoe hoger ademend vermogen nodig is, 
en omgekeerd.
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EN 388
Beschermende handschoenen tegen mechanische risico’s.

Prestatieniveau 0 1 2 3 4 5

a. Slijtweerstand (cycli) <100 100 500 2000 8000 –

b. Cirkelvormige snijweerstand (factor) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c. Scheurvastheid (newton) <10 10 25 50 75 –

d. Punctieweerstand (newton) <20 20 60 100 150 –

Level A B C D E F

e. Recht mes snijweerstand (N) 2 5 10 15 22 30

f. Impactbestendigheid Goedgekeurd (P) Afgekeurd (blank)

Deze norm is van toepassing op alle soorten beschermende 
handschoenen met betrekking tot fysische en mechanische 
risico’s veroorzaakt door schuren, zaagsnede, scheuren, 
punctie en, indien van toepassing, impact. Afhankelijk 
van elk testresultaat wordt een prestatieniveau bepaald: 
hoe hoger het getal of de oplopende letter, hoe hoger het 
beschermingsniveau. Resultaten worden weergegeven met 
een pictogram, zodat een goed begrip van het vermogen van 
de handschoen mogelijk is.

a. Slijtweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is 
om door de monsterhandschoen te schuren. De slijtvastheid 
wordt gemeten aan de hand van het aantal cycli dat nodig is 
voor het optreden van gaten. De hoogste bescherming is 4 en 
is gelijk aan 8000 cycli.

b. Cirkelvormige snijweerstand: gebaseerd op het aantal 
cycli dat nodig is om door het monster te snijden door een 
cirkelvormig roterend mes met een constante snelheid. Het 
resultaat wordt vergeleken met een referentiemateriaal en er 
wordt een index verkregen. De hoogste bescherming is 5 en is 
gelijk aan een index van 20.

c. Scheurvastheid: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die 
nodig is om het monster te scheuren. De scheurweerstand 
wordt gedefinieerd als de kracht die nodig is om een   
scheur in een rechthoekige spleet halverwege zijn lengte te 
verspreiden. Het exemplaar zal volledig worden gescheurd. De 
hoogste bescherming is 4 en is gelijk aan 75 Newton.

d. Punctieweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht 
die nodig is om het monster te doorboren met een standaard 
punt en snelheid (10 cm / min). De hoogste bescherming is 4 
en is gelijk aan 150 Newton.

In alle gevallen geeft 0 het laagste prestatieniveau aan, 
als volgt. Dit zijn de vereisten voor elk prestatieniveau. Het 
prestatieniveau wordt weergegeven naast het pictogram.

e. Recht mes snijweerstand: gebaseerd op een recht mes 
dat over het monster wordt getrokken totdat de doorsnijding 
plaatsvindt en meet de contactbelasting die op het blad 
wordt uitgeoefend om een   doorsnee te maken over een 
slaglengte van 20 mm. De prestatieniveaus variëren van ‘level 
A’ snijweerstand met een contactkracht tussen 2N en 5N, tot 
‘niveau F’, met een contactkracht groter dan 30N.

f. Impactbestendigheid: dit is een optionele test en wordt 
gebruikt voor handschoenen met specifieke schokbestendige 
eigenschappen die kunnen worden toegevoegd aan de 
palm, de achterkant van de hand of de knokkels. Testen 
wordt uitgevoerd in overeenstemming met clausule 6.9 
van EN 13594: 2015 - ‘Beschermende handschoenen voor 
motorrijders’.

Voor handschoenen die aan de impactbestendigheidseisen 
voldoen, wordt een markeercode ‘P’ toegevoegd.

PBM
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EN 511
Beschermende handschoenen tegen kou.

Deze norm specificeert de thermische prestatie van 
beschermende handschoenen tegen hitte en / of vuur. 
Snickers Workwear heeft handschoenen met een weerstand 
tegen ontvlambaarheid.

a. Weerstand tegen ontvlambaarheid
(prestatieniveau 0 - 4)

b. Contact hittebestendigheid
(prestatieniveau 0 - 4)

c. Convectieve hittebestendigheid
(prestatieniveau 0 - 4)

d. Weerstand tegen hitte
(prestatieniveau 0 - 4)

e. Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal 
(prestatieniveau 0 - 4)

f. Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal
(prestatieniveau 0 - 4)

Handschoenen moeten op zijn minst prestatieniveau 1 
bereiken voor slijt- en scheursterkte.

X = prestatieniveau niet getest.

Weerstand tegen ontvlambaarheid: gebaseerd op de tijd dat 
het materiaal blijft branden en gloeit nadat de 
ontstekingsbron is verwijderd. De naden van de handschoen 
mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden niet uit elkaar 
vallen.

Contact hittebestendigheid: gebaseerd op het 
temperatuurbereik (100-500 ° C) waarbij de gebruiker 
gedurende ten minste 15 seconden geen pijn voelt. Als een 

EN-niveau 3 of hoger wordt verkregen, moet het product ten 
minste EN-niveau 3 registreren in de ontvlambaarheidstest. 
Anders moet het maximale contactwarmteiveau worden 
gerapporteerd als niveau 2.

Convectieve hittebestendigheid: gebaseerd op de tijd dat de 
handschoen de overdracht van warmte van een vlam kan 
vertragen. Een prestatieniveau wordt alleen vermeld als een 
prestatieniveau 3 of 4 wordt verkregen in de 
ontvlambaarheidstest.

Weerstand tegen stralingshitte: op basis van de tijd dat de 
handschoen de overdracht van warmte kan uitstellen bij 
blootstelling aan een stralingswarmtebron. Een 
prestatieniveau wordt alleen vermeld als een prestatieniveau 
3 of 4 wordt verkregen in de ontvlambaarheidstest.

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal: het 
aantal druppels gesmolten metaal dat nodig is om het 
handschoenmonster op een bepaald niveau te verwarmen. 
Een prestatieniveau wordt alleen vermeld als een 
prestatieniveau 3 of 4 wordt verkregen in de 
ontvlambaarheidstest.

Weerstand tegen grote spatten gesmolten metaal: het 
gewicht van het gesmolten metaal dat nodig is om egalisatie 
of pinholing te veroorzaken over een gesimuleerde huid die 
direct achter het handschoenmonster is geplaatst. De test is 
mislukt als er metaaldruppeltjes op het handschoenmateriaal 
blijven plakken of als het monster ontbrandt.

Deze norm is van toepassing op alle handschoenen die de 
handen beschermen tegen convectie en contact koude tot 
-50 ° C. Bescherming tegen kou wordt uitgedrukt door een 
pictogram gevolgd door een reeks van 3 prestatieniveaus, 
met betrekking tot specifieke beschermende eigenschappen. 
De hoogste bescherming is 4.

a. Weerstand tegen convectiekoeling: Prestatieniveau 0-4.
Gebaseerd op de thermische isolatie-eigenschappen van 
de handschoen die worden verkregen door meting van de 
koudeoverdracht via convectie.

b. Weerstand tegen contactkou: prestatieniveau 
0-4. Gebaseerd op de thermische weerstand van het 
handschoenmateriaal bij blootstelling aan contact met een 
koud voorwerp.

c. Penetratie door water:
0 of 1. 0 = waterpenetratie na 30 minuten blootstelling.
1 = geen waterpenetratie.

X = prestatieniveau niet getest.

Alle handschoenen moeten ook minimaal prestatieniveau 1 
voor slijtage en scheuren volgens EN 388 bereiken.

EN 407
Beschermende handschoenen tegen thermische risico’s.

PBM
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De beste  
materialen van de 
sterkste merken.
De juiste kleding is cruciaal voor een veilige en efficiënte werkdag. En om 
een kledingstuk optimaal te laten functioneren voor een specifiek toepass-
ingsgebied, moet het gemaakt zijn van materialen met de juiste eigen-
schappen. Vaak worden verschillende materialen gecombineerd om het 
best mogelijke kledingstuk te creëren. In onze zoektocht naar innovatieve, 
hoogwaardige werkkleding werken we samen met vele toonaangevende 
fabrikanten van technische stoffen en materialen.

MATERIA AL EN C O -MERKEN
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Stof

Huid
Microklimaat

Lichaams-
warmte   

Waterdamp

CORDURA®
Een extreem robuust en duurzaam 
materiaal dat wordt gebruikt voor 
het verstevigen van zakken, knieën 
en mouwen. Daarnaast is het 
materiaal water- en vuilafstotend, 
onderhoudsvriendelijk en vormvast. 

Het is een high-tech materiaal dat 
bestaat uit polyamide vezels met 
een luchtige structuur die voldoen 
aan de hoogste normen van kracht 
en duurzaamheid. CORDURA® is een 
handelsmerk van INVISTA Inc.

BCI
Het Better Cotton Initiative (BCI), een wereldwijde organisatie zonder 
winstoogmerk, is het grootste duurzaamheidsprogramma voor katoen in de wereld. 
BCI heeft tot doel om de wereldwijde katoenproductie beter te maken voor de 
mensen die het produceren, beter voor het milieu waarin het groeit en beter voor de 
toekomst van de sector. BCI streeft ernaar de katoenproductie wereldwijd te 
transformeren door beter katoen te ontwikkelen als een duurzaam mainstream 
product. Boeren die Better Cotton telen, verplichten zich om katoen te telen in 
overeenstemming met het Better Cotton principe, dat de volgende gebieden 
beslaat: minimaliseren van de schadelijke gevolgen van gewasbescherming, 
waterbeheer, verzorging van de bodemgezondheid, vezelkwaliteit, biodiversiteit en 
verantwoord grondgebruik en fatsoenlijk werkomstandigheden.

Armortex® 
Armortex is een DuPont™ Kevlar® 
vezel die wordt gebruikt om sterkte, 
flexibiliteit en lichtgewicht 
bescherming te bieden aan allerlei 
producten, van garens en geweven 
ballistische stoffen tot touwen en 
kleding. Het is lichtgewicht, 
duurzaam en uitzonderlijk sterk en 
wordt gebruikt voor een 
verscheidenheid aan kleding, 
accessoires en veilige en 
snijbestendige uitrusting.

lichaams-
warmte

huid

stof

transpiratie

AIS
Een lichtgewicht, zachte micro-
fleece stof. Een ideale middelste 
laag voor activiteiten buitenshuis 
vanwege de goede isolerende en 
vochtafvoerende eigenschappen.

MATERIA AL EN C O -MERKEN

Belltron™
Belltron™ biedt een uitstekende 
prestaties door klein hoeveelheden 
Belltron™ te mengen in de primaire vezel 
naar keuze. Belltron™ regelt statische 
elektriciteit ongeacht de omgeving. Het 
heeft consistente antistatische 
eigenschappen zelfs in absoluut droge 
omstandigheden. Belltron™ is geen 
gelamineerde vezel, maar eerder een 
polyester of nylonvezel die continu 
ingebed is met antistatisch deeltjes. 
Er kunnen geen koolstofdeeltjes zijn 
verwijderd van Belltron™ door te wrijven. 
De statische controle-eigenschap wordt 
toegepast in de vezel, daarvoor 
handhaaft Belltron™ een extreem 
stabiele prestaties zelfs na het wassen.
Belltron™ is een handelsmerk van KB SEIREN, LTD

37.5®-technologie
37.5®-technologie reguleert het microklimaat van jouw lichaam, om een 
optimale werkomgeving binnen jouw kleding. Door actief te reageren op de 
natuurlijke vochtigheid van jouw lichaam en infrarode energie (IR), 
gepatenteerde active in het materiaal ingebedde deeltjes verwijderen vocht 
in de dampfase om helpen je droog te houden. Als je het koud krijgt, vangen 
dezelfde actieve deeltjes en geef die IR-energie terug om je op te warmen.

37.5®-vezels zijn ook verkrijgbaar met verbeterde biologische afbraak. met 
heel weinig opties aan het einde van hun levensduur voor textiel beschikbaar, 
verbeterde biologische afbreekbaarheid biedt een stap in de goede richting 
bij het verbeteren van het afvalbeheer. 37.5® vezels met verbeterde 
biologische afbraak versnellen de natuurlijke afbraak proces wanneer het op 
een stortplaats wordt geplaatst. Deze vezels zijn ook recyclebaar en worden 
omgezet in natuurlijk voorkomende materialen, zodat ze niet bijdragen 
problemen met microplastics. 37.5® is een handelsmerk van Cocona Labs.

Lees meer over de technologie en testresultaten op snickersworkwear.nl
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Stootkracht
D3O®
Slimme D3O®-materialen zijn experts op het gebied van bescherming en schokdemping. 
De unieke polymeersamenstelling bevat een chemisch vervaardigde dilatant die energie 
absorbeert. De moleculen zweven vrij rond in normale omstandigheden, maar bij een botsing 
grijpen ze in elkaar vast om energie op te nemen en af te geven voordat ze weer terugkeren 
naar hun flexibele status. Dit unieke kenmerk biedt meer bescherming en een veelzijdig en 
flexibel materiaal dat kan worden geproduceerd voor een groot aantal toepassingen die 
bescherming tegen stoten bieden. Let op: D3O® wordt niet ”hard”. 

Snickers Workwear past verschillende D3O®-gradaties toe die speciaal zijn afgestemd op 
een groot temperatuurbereik. Voor een verbeterde demping, comfort op de lange termijn en 
superieure bescherming op belangrijke ondergronden.

GORE-TEX®
Technische kleding met GORE-TEX® is extreem duurzaam, waterdicht en houdt u 
gegarandeerd de hele dag heerlijk droog. Het GORE-TEX®-membraan telt ruim 1,4 miljard 
poriën per vierkante cm en de poriën zijn 20.000 keer kleiner dan een waterdruppel, maar 
700 keer groter dan een waterdampmolecuul. Dit voorkomt dat er water doorheen komt en 
ondersteunt tegelijkertijd het natuurlijke afkoelingsproces door transpiratievocht af te voeren. 
Speciale GORE-SEAM®-tape garandeert dat alle naden 100% waterdicht zijn. GORE-TEX® is een 
handelsmerk van W. L. Gore & Associates, Inc.

GORE® WINDSTOPPER® kledingstukken
GORE® WINDSTOPPER® producten houdt u comfortabel en beschermd u tijdens verschillende 
weersomstandigheden en activiteiten om uw prestaties te maximaliseren. De windstopper is 
gemaakt met laminaat die in een combinatie van oppervlakte- en voeringmaterialen gebruikt 
is voor 2- of 3-laags constructie. GORE® WINDSTOPPER® producttechnologie wordt gebruikt 
om thermische isolatie te bieden in koudere temperaturen waar de wind voor kou kan zorgen. 
Een groot voordeel: kledingstukken zijn minder omvangrijk en kan binnen en buiten worden 
gedragen. GORE® WINDSTOPPER® stoffen bieden maximale ademend vermogen, wat helpt 
bij het handhaven van de lichaamstemperatuur. In natte omstandigheden biedenGORE® 
WINDSTOPPER® Soft Shells regenweerstand.

GRS
De Global Recycled Standard (GRS) is een internationale, vrijwillige, volledige productnorm die eisen stelt aan certificering door 
derden van gerecycleerde inhoud, controleketen, sociale en milieuwerkwijzen en chemische restricties. De norm helpt 
consumenten meer vertrouwen te krijgen in productclaims op het gebied van gerecycleerde inhoud. Meer informatie staat op 
GlobalRecycled.org

MATERIA AL EN C O -MERKEN
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OEKO-TEX®
Het OEKO-TEX®-label geeft de 
extra voordelen aan van geteste 
veiligheid voor huidvriendelijke 
kleding en ander textiel.

De International OEKO-TEX® 
Association is een onafhankelijk 
testinstituut dat textiel test 
op schadelijke stoffen volgens 
OEKO-TEX® Standard 100 voor 
textielproducten van alle types die 
geen enkel risico vormen voor de 
gezondheid.

Hipora®
Hipora® is een waterdicht en 
luchtdoorlatend membraan dat voor 
handschoenen wordt gebruikt. Het 
houdt uw handen droog en warm.  
Hipora® is een handelsmerk van 
Kolon Industries.

Thinsulate™
Thinsulate™-isolatie heeft 
uitstekende isolerende 
eigenschappen in tegenstelling tot 
het gewicht. De fijne Thinsulate™-
vezels houden luchtmoleculen 
vast tussen uw lichaam en de 
buitenlucht. Hoe meer lucht er 
wordt vasthouden, hoe beter u 
beschermd bent tegen de koude 
buitenlucht.

Thinsulate™ is luchtdoorlatend, 
vochtbestendig en mag in de 
wasmachine. Thinsulate™ is een 
handelsmerk van 3M™.

LYCRA® T400®
LYCRA® T400® vezel biedt 
uitstekende prestaties en esthetiek 
in toepassingen die weinig tot enige 
stretch vereisen. Het is een multi-
component garen waarin 
verschillende polymeren worden 
samengevoegd binnen elk filament. 
Tijdens blootstelling aan warmte 
krimpt elke polymeer in meer of 
mindere mate, waardoor er een 
gladde spiraalvormige krimp 
ontstaat. Omdat de krimp niet 
mechanisch wordt veroorzaakt, is de 
rek en het herstel van LYCRA® T400® 
vezel groter en duurzamer dan die 
van getextureerde garens. 

Polartec® Fleece serie
In 1981 was Polartec® de eerste die 
synthetische garens in thermische 
stof toepaste voor outdoor kleding. 
De Polartec® synthetische 
fleecevezels zijn ontworpen voor een 
meer veelzijdige duurzaamheid. Met 
een grotere veerkracht, lichtgewicht 
warmte en snelle droogtijden blijft 
Polartec® fleece de 
industriestandaard voor 
bovenkleding die moet presteren. 
Polartec® fleece is verkrijgbaar in 
Micro, 100, 200 en 300 gewichten.

Schoeller®
Schoeller® is een elastische wind- en 
waterafstotende softshell stof die 
een perfecte metgezel is bij al je 
outdoor activiteiten. Verschillende 
gelijmde lagen elastische stof zorgen 
voor maximale functie en een zeer 
aangenaam comfort. Het maakt niet 
uit wat je graag doet, Schoeller® 
zorgt voor een effectieve 
weersbescherming en maximale 
bewegingsvrijheid..

Polartec® Power Stretch®
Polartec® Power Stretch® is een 
performance-fit stoffenplatform dat 
de lat voor stretchstoffen hoger legt. 
Geavanceerde dual-surface 
gebreide constructie geeft Power 
Stretch® voldoende treksterkte voor 
duurzaam vormherstel. Goede 
vochttransporterende 
eigenschappen zorgen dat het 
geschikt is voor elke activiteit.

Sorona® 
De Sorona® vezel biedt milieuvoordelen 
en geweldige prestaties. Sorona® heeft 
een unieke PTT moleculaire structuur 
die ontworpen is voor maximale 
prestaties en stretch biedt zonder 
spandex. 37% van het polymeer wordt 
gemaakt met behulp van hernieuwbare 
plantaardige materialen, wat past bij een 
duurzamere levensstijl. De vezel is een 
eco-efficiënte prestatievezel die ook 
een uitzonderlijke zachtheid en een rijk 
gevoel biedt voor dagelijks comfort. 
Kledingstukken met de Sorona® vezel 
behouden hun vorm en zijn bestand 
tegen uitlubberen voor maximaal 
comfort tijdens het bewegen.

REPREVE® 
Als onderdeel van onze continue 
inspanningen op het gebied van 
duurzaamheid hebben we een aantal 
van onze stijlen verbeterd met 
REPREVE®, de globale marktleider op 
het gebied van gerecyclede 
prestatievezels. De duurzame claims 
zijn betrouwbaar door verificatie van 
de REPREVE® stof via het U-Trust® 
Verification programma. Dit betekent 
dat de vezel de unieke FiberPrint® 
tracer technologie bevat en de stof 
wordt geanalyseerd om REPREVE® 
inhoudclaims en samenstelling te 
valideren.

MATERIA AL EN C O -MERKEN



206 WASVOORSCHRIFTEN

Houd schoon om aan de norm te 
voldoen. En om de levensduur van 
het product te verhogen.

Jouw werkkleding en PBM-producten 
moeten altijd schoon zijn om veilig te 
zijn en voldoen aan de norm. Kleding 
die vuil is zal de zichtbaarheid en 
andere eigenschappen aanzienlijk 
verminderen en kan je daardoor in 
gevaar brengen. Regelmatig wassen 
zorgt ook dat de materialen langer 
mee gaan omdat stof en vuil door 
schuren de vezels kunnen beschadi-
gen. Een langere levensduur van het 
product is goed voor je financiën én 
voor het milieu. De vlambestendigheid 
en hittebescherming van bescher-
mende kleding die is gemaakt van 
stoffen met inherente vlambesten-
dige eigenschappen verdwijnen niet 
met wassen of slijtage. Het is zelfs zo 
dat regelmatig wassen ervoor zorgt 
dat de kledingstukken geen vuil of 
brandbare deeltjes bevatten, die 
afbreuk doen aan de beschermende 
eigenschappen.

Wasmachine.
• Lees en volg de wasinstructies op 

het waslabel van het kledingstuk.
• Zorg dat alle ritsen, (druk)knopen, 

haken en ogen enz., dicht zitten en 
keer het kledingstuk binnenstebui-
ten voordat je het in de wasmachine 
stopt om beschadiging van de stof 
te voorkomen.

• Bij het wassen van kleding met re-
flecterende accenten (reflecterende 
strepen enz.), moet je de kleding 
altijd binnenstebuiten keren. Het 
reflectievermogen van alle reflec-
terende materialen wordt minder 
met elke keer dat het kledingstuk 
wordt gewassen zonder dat het 
binnenstebuiten is gekeerd. Wees 
erop bedacht dat schade aan de 
vlamvertragende, zichtbaarheids- of 
reflecterende eigenschappen van 
het materiaal niet zichtbaar hoeven 

te zijn voor het blote oog.
• Vul de wasmachine helemaal om het 

aantal wascycli te verminderen.

Wasmiddelen.
• Gebruik een biologisch wasmiddel 

dat vriendelijk is voor het milieu en je 
huid om huidirritatie te voorkomen.

• Gebruik speciaal wolwasmiddel voor 
wollen kledingstukken.

• Gebruik niet meer wasmiddel dan 
noodzakelijk om het milieu en de 
stoffen te beschermen en te voorko-
men dat er klompjes wasmiddel op je 
kleding komen.

• Gebruik geen wasverzachter, deze 
kan de prestaties van de stof ver-
minderen en vele gevaarlijke chemi-
sche stoffen bevatten die niet altijd 
worden vermeld op het etiket.

• Wasverzachter en zeep-gebaseer-
de wasmiddelen dienen altijd te 
worden vermeden bij het wassen 
van PBM-artikelen omdat ze sporen 
achterlaten van vetten of chemica-
liën uit zeep die de eigenschappen 
van de stoffen kunnen tegenwerken.

Temperatuur.
Wanneer de kleren slechts een beetje 
vies zijn, kunt je op lagere temperatu-
ren wassen om energie te sparen en 
de stoffen te beschermen. Wassen op 
40 graden in plaats van op 60 graden 
bespaart bijna 50 procent van de 
energie.

Drogen.
• Droog, indien mogelijk buiten in de 

lucht of op een droogrek. Sommige 
kledingstukken moeten echter in 
de droger op een hoge temperatuur 
worden gedroogd om hun eigen-
schappen te behouden - lees het 
etiket zorgvuldig.

• Wanneer je een droger gebruikt, ge-
bruik dan geen hogere temperatuur 
dan nodig om energie te besparen, 
krimpen te voorkomen en de stoffen 
te beschermen.

• Laat de kledingstukken na het was-
sen niet in de wasmachine liggen, 
hang ze direct op een droogrek om 
kreuken te voorkomen.

Materialen.
• Draai de kleding voor het wassen 

binnenstebuiten om stoffen, reflec-
terende strepen en prints te be-
schermen.

• Wol is een natuurproduct dat zich 
zelf schoon kan houden; het hoeft 
niet zo vaak te worden gewassen als 
katoen of synthetische of kunstma-
tige materialen.

• De wasinstructies van het kleding-
stuk moeten bijzonder zorgvuldig 
worden gevolgd bij het wassen van 
regenkleding. Sommige regenkle-
ding heeft afgedichte naden, die 
kunnen worden beschadigd tijdens 
was- en droogcycli, andere regen-
kleding moet in de droogtrom-
mel worden gedroogd of worden 
gestreken om de waterdichtheid te 
vernieuwen.

Meng nooit gecertificeerde  
en niet-gecertificeerde 
kledingstukken.  
U mag nooit gecertificeerde kleding-
stukken met niet-gecertificeerde 
kledingstukken in dezelfde was men-
gen. De kans is groot dat niet-gecer-
tificeerde kleding kleur en/of chemi-
caliën afgeeft die de gecertificeerde 
kledingstukken beschadigen.

Beschadigde kledingstukken.  
Als het kledingstuk is blootgesteld 
aan chemicaliën of hitte/vlammen, 
moet het zorgvuldig worden nage-
keken om zeker te weten dat de stof 
onbeschadigd is. Als een gecertifi-
ceerd kledingstuk moet worden gere-
pareerd, mogen uitsluitend goedge-
keurde/gecertificeerde materialen en 
stoffen gebruikt worden.

Wasvoorschriften.
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Handwas Niet bleken Niet strijken
Niet chemisch 
reinigen

Wassen op 
maximaal 40°C

Mag niet in de 
droogtrommel

Strijken op 
maximaal 110°C

Chemisch 
reinigen

Wassen op 
maximaal 60°C

Mag in de 
droogtrommel 
matige temp.

Strijken op 
maximaal 120°C

Wassen op 
maximaal 70°C

Vlak laten drogen
Strijken op 
maximaal 150°C
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Goed meten  
– voor de juiste pasvorm.

Ieder CE-gemar-
keerd kledingstuk 
moet voorzien zijn 
van een label met 
een picto gram 
die de maat en 
lichaams maten 
weergeeft van de 
persoon voor wie 
het kledingstuk 
bedoeld is. Dit 
betekent dus dat jij 
 altijd in het kleding-
stuk kunt kijken 
voor de maat.

A. Lichaamslengte.
Bovenkant van het hoofd tot de voetzool 

B. Borst.
Borstbreedte, horizontaal op het breedste punt.

C. Taille.
Voor broeken, overbroeken, overalls en jassen. 
Taillemaat, horizontaal gemeten op de hoogte 
waar het lichaam het smalste is.

D. Lagere taille.
Voor broeken. 
Lagere taillebreedte op de plaats waarop de 
broek gedragen wordt.

E. Heupen.
Heupbreedte, horizontaal op het breedste punt.

F. Binnenbeen. 
Kruis tot de voetzool. Een zeer belangrijke maat 
die ervoor zorgt dat de kniebeschermers op de 
juiste hoogte komen te zitten.

MAAT 50
HEREN

Belangrijke meettips. 
1.  Vraag iemand anders om jouw maten op te nemen.
2.  Neem jouw maten op met strakke onderkleding aan.
3.  Meet dicht tegen/om jouw lichaam, maar zonder 

het meetlint zo strak aan te trekken dat het in jouw 
lichaam ”snijdt”.  

4.  Zorg er bij het meten van de binnenkant van jouw 
been voor dat het meetlint goed strak staat.

OVERIGE / MA AT TABEL

Volg onze meettips hieronder zorgvuldig op om zeker te weten dat jij 
de juiste maat kiest. Snickers Workwear heeft alle standaardmaten op 
voorraad om snel te kunnen leveren (zie het specifieke kledingstuk voor 
de standaardmaten). We hebben ook speciale maten – de levering kan 
dan iets langer duren, maar het is zeker de moeite waard. Afwijkende 
maten zijn te bestellen met een toeslag van 15%.



C CM 72 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

A CM 

146–158 (5') 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

158–170 (5'4") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

170–182 (5'8") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

182–194 (6'2") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

194–206 (6'6") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60")

D CM 81 85 89 93 97 101 105 109 117 125 133 141 149 157

(32") (33") (35") (37") (38") (40") (41") (43") (46") (49") (52") (56") (59") (62")

E CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

F CM 

70 (28") 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 536 540

76 (30") 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 636 640

82 (32") 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

88 (35") 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

94 (37") 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60”)

D CM 81 85 89 93 97 101 105 109 117 125 133 141 149 157

(32") (33") (35") (37") (38") (40") (41") (43") (46") (49") (52") (56") (59") (62")

E CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

F CM

70 (28") 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

76 (30") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

82 (32") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

88 (35") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

94 (37") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

6XXX

3XXX

6XXX

3XXX
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HEREN BODYBROEKEN
BELANGRIJK: Het is belangrijk dat je jouw volledige taillemaat (C) neemt bij het kiezen van een bodybroek. Het is mogelijk dat je een grotere 
maat nodig hebt voor een bodybroek dan voor een broek die in de taille valt, om voldoende ruimte te bieden aan jouw buik.

Taille
INCH

Lichaamslengte INCH  UW MAAT

Extra Korte Lichaamslengte

Korte Lichaamslengte

Normale Lichaamslengte

Lange Lichaamslengte

Extra Lange Lichaamslengte

                 HEREN BROEKEN (Productnummers 6XXX)

Taille
INCH*

Lagere taille
INCH

Heupen
INCH

Binnenbeen lengte INCH*  UW MAAT

Extra Korte Lichaamslengte

Korte Lichaamslengte

Normale Lichaamslengte

Lange Lichaamslengte

Extra Lange Lichaamslengte

* Overeenkomende maten van werkbroeken. Maten binnen het blauwe frame zijn uit voorraad leverbaar en zijn beschikbaar voor de meeste van onze broeken 
– bekijk bij de werkbroek de huidige maat set. SHORTS zijn verkrijgbaar in normale lengte. PIRATES zijn verkrijgbaar in korte en normale lengte.

Alle maten zijn lichaamsmaten.

                 HEREN BROEKEN (Productnummers 3XXX)

Taille
INCH *

Lagere taille
INCH

Heupen
INCH

Binnenbeen lengte INCH*  UW MAAT

Extra Korte Lichaamslengte

Korte Lichaamslengte

Normale Lichaamslengte

Lange Lichaamslengte

Extra Lange Lichaamslengte

* Overeenkomende maten van werkbroeken. Maten binnen het blauwe frame zijn uit voorraad leverbaar en zijn beschikbaar voor de meeste van onze broeken 
– bekijk bij de werkbroek de huidige maat set. SHORTS zijn verkrijgbaar in normale lengte. PIRATES zijn verkrijgbaar in korte en normale lengte.

De juiste maat kiezen. 

1.  Kies hieronder de juiste maattabel:

3XXX3XXX  voor broeken uit de 3-serie

6XXX6XXX  voor broeken uit de 6-serie

2.  Zoek jouw maten op in de tabel en kies de bijbehorende maat.

3.  Om zeker te weten dat de broek echt goed zit, kun je deze het beste in het echt passen!

 = De omkaderde maten zijn vaak uit voorraad leverbaar. In onze prijslijst staat per artikel vermeld welke maten nog meer leverbaar zijn 
en welke condities daar voor gelden. Voor meer informatie neem contact op met onze Customer Service.

Vind de juiste maat! Gebruik onze matengenerator op snickersworkwear.nl

OVERIGE / MA AT TABEL



B CM 84 92 100 108 116 132 148 164

(33") (36") (39") (43") (46") (52") (58") (65”)

C CM 72 80 88 96 104 120 136 152

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54") (60”)

A CM 

158–170 (5'4")

170–182 (5'8")

182–194 (6'2")

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

7 8 9 10 11

1 MM 178 203 229 254 279

2 MM 171 182 192 204 215

MM 230 240 250 260 270

 1

 2

C CM 72 80 88 96 104 120 136 152

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54") (60”)

D CM 77 85 93 101 109 125 141 157

(30") (33") (37") (40") (43") (49") (56") (62”)

E CM 

82 (32") XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

A 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164

2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14

B 54 56 58 60 63 66 69 72 75 78 81 84

C 52 53 54 55 57 59 61 63 65 67 69 71

D 57 59 61 63 66 69 72 75 78 81 84 87

E 41 44,5 48 51,5 55 58,5 62 65,5 69 72 75 78

S M L

CM 56–58 58–60 60–62
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HEREN JACKS, SHIRTS 

Borstomvang
 INCH 

Taille
 INCH 

Lichaamslengte  INCH  UW MAAT

Korte Lichaamslengte XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S XXXXL - S

Normale Lichaamslengte XS S M L XL XXL XXXL XXXXL*

Lange Lichaamslengte XS - Long S - Long M - Long* L - Long* XL - Long* XXL - Long* XXXL - L XXXXL - L

Overeenkomstige maten, normaal

Let op!  BOVENKLEDING, FLEECE en VESTEN zijn beschikbaar in Normale lengte.
* Maten XXXXL, M-Long tot XXL-Long zijn beschikbaar als standaard voorraadartikelen voor PROTEC WORK.

Houd bij het vergelijken van maten rekening mee dat sommige klassieke modellen een ruimere pasvorm hebben: 2504, 2800, 2801, 2810, 2812 en 2813.

Alle maten zijn lichaamsmaten.

HANDSCHOENEN
Kies altijd handschoenen met de juiste vingerlengte. Pas ze om de juiste te vinden.

JOUW MAAT

Handomtrek

Handlengte

Minimumlengte van de handschoen*

*  Als de handschoen is gemaakt voor een specifieke toepassing, is het mogelijk om 
af te wijken van de vereisten voor de minimum-handschoenlengte als dit in de 
gebruiksaanwijzing staat.

HERENBROEKEN (Ondergoed, regenkleding) 

Taille
 INCH 

Lagere taille
INCH

Binnenbeen lengte  INCH  UW MAAT

Normale Lichaamslengte

Overeenkomstige maten

KINDEREN

MAAT/LENGTE

LEEFTIJD

Borstomvang

Taille

Heupen

Binnenbeen Lengte

HOOFDDEKSELS

JOUW MAAT

De maat van het hoofd gemeten 
in cm op het breedste punt.

OVERIGE / MA AT TABEL



B CM 80 88 96 104 120 136

(31") (35") (38") (41") (47") (54")

C CM 64 72 80 88 104 120

(25") (28") (31") (35") (41") (47")

A CM 

152–164 (5'2")

164–176 (5'6")

176–188 (6')

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

C CM 60 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112 120

(24") (25") (27") (28") (30") (31") (33") (35") (38") (41") (44") (47")

D CM 71 75 79 83 87 91 95 99 107 115 123 131

(28") (30") (31") (33") (34") (36") (37") (39") (42") (45") (48") (52")

E CM 84 88 92 96 100 104 108 112 120 128 136 144

(33") (35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (47") (50") (54") (57")

F CM 

67 (26") 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

73 (29") 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

79 (31") 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

85 (33") 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

91 (36") 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208

 A

D
E

 B

 C

F
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DAMES JACKS, SHIRTS

Borstomvang
 INCH 

Taille
 INCH 

Lichaamslengte  INCH  UW MAAT

Korte Lichaamslengte XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short

Normale Lichaamslengte XS S M L XL XXL

Lange Lichaamslengte XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long

Overeenkomstige maten, normaal

Let op!  BOVENKLEDING is beschikbaar in Normale lengte.

DAMES BROEKEN

Taille
 INCH

Lagere taille
INCH

Heupen
 INCH 

Binnenbeen lengte  INCH  UW MAAT

Extra Korte Lichaamslengte

Korte Lichaamslengte

Normale Lichaamslengte

Lange Lichaamslengte

Extra Lange Lichaamslengte

De beste manier om perfect passende  
kleding te krijgen, is echt passen!

OVERIGE / MA AT TABEL

A. Lichaamslengte.
Bovenkant van het hoofd tot de voetzool 

B. Borst.
Borstbreedte, horizontaal op het breedste punt.

C. Taille.
Voor broeken, overbroeken, overalls en jassen. 
Taillemaat, horizontaal gemeten op de hoogte 
waar het lichaam het smalste is.

D. Lagere taille.
Voor broeken. 
Lagere taillebreedte op de plaats waarop de 
broek gedragen wordt.

E. Heupen.
Heupbreedte, horizontaal op het breedste punt.

F. Binnenbeen. 
Kruis tot de voetzool. Een zeer belangrijke maat 
die ervoor zorgt dat de kniebeschermers op de 
juiste hoogte komen te zitten.
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Drie pasvormen en veel 
maten voor optimale 
bescherming.
Bij de juiste pasvorm en maat gaat het om veiligheid, comfort en bescher-
ming. Als een werkbroek niet de juiste pasvorm heeft voor jouw lichaam, 
of te groot dan wel te klein is, blijven je kniebeschermers niet op de 
juiste plek zitten en worden je knieën niet beschermd. Omdat geen enkel 
lichaam gelijk is, biedt Snickers Workwear drie verschillende pasvormen 
- Slim fit, Regular fit en Loose fit - en een van de breedste assortimenten 
in de industrie. Met 70 verschillende broekmaten weet je zeker dat je een 
broek vindt die perfect past bij jouw lichaam en garant staat voor optima-
le bescherming.

Slim fit.
Kledingstukken met een slanke 
pasvorm volgen je figuur en sluiten 
nauw aan, zodat je een slankere 
uitstraling krijgt. Ze zijn echter ook 
zacht, rekbaar en volgen elke bewe-
ging die je maakt.

Regular fit.
De kledingstukken volgen je li-
chaamsvorm, maar zitten niet strak. 
Er is ruimte voor lucht tussen het 
kledingstuk en je lichaam.

Loose fit.
Kleding met loose fit zit stevig om 
de taille, terwijl de pijpen wijder en 
luchtiger zijn. Alle broeken in de 
3-serie zijn loose fit.

Een van de breedste assortimenten in de branche.

Fits.

70 maten.

Snickers Workwear biedt één van de ruimste 
assortimenten maten die in de branche verkrijgbaar zijn.  
70 maten broeken met vijf verschillende pijplengtes! Dus of 
jouw benen nu kort of lang zijn, we hebben exact de juiste 
broek voor je. Speciale maten zijn ook verkrijgbaar. De 
levertijd kan iets langer zijn, maar het is beslist de moeite 
van het wachten waard.

FIT S EN MATEN
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6771 AllroundWork, Dames Full-Stretch Werkbroek 
met Afneembare Holsterzakken

8070 AllroundWork, Dames Polartec® Teddy Hoodie 8107 AllroundWork, 37.5® Isolerend Damesjack

DAMES

Hulpmiddelen 
die passen bij de 
vrouwelijke vorm.
Onze werkkleding is doelgericht gemaakt om aan de specifieke eisen 
van jouw taak te voldoen. En dat geldt net zo hard voor onze dames-
werkkleding als voor al het andere dat wij maken. Functionaliteit en 
duurzaamheid waar het moet en comfort en een goede pasvorm waar je 
wilt. En dat betekent uiteraard ook dat onze dameswerkkleding speciaal 
is ontworpen voor de vrouwelijke anatomie. Broeken die breder zijn rond 
de heupen en bovenkleding die nauwer zit rond de taille - alles voor een 
optimale pasvorm en efficiënte ergonomie.

Onze dameswerkkleding wordt ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met vakvrouwen van over de hele wereld.

Deze broek is ontworpen voor alle 
soorten werkzaamheden en gemaakt 
van duurzaam 4-weg stretchmateriaal 
en biedt het comfort en de flexibiliteit 
die nodig zijn voor veeleisende, dage-
lijkse taken.

Lichte en zeer comfortabele fleece 
hoodie voor dames die het hele jaar 
door als buitenlaag of op koelere dagen 
als tussenlaag kan worden gebruikt.

Isolerend dames werkjack dat je warm 
houdt in koude omstandigheden. 
Repreve® gerecyclede isolatie en 37.5® 
technologie zorgen samen voor een 
efficiënte regeling van de lichaamstem-
peratuur tijdens intensieve werkzaam-
heden.
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Spelen is  
hard werken. 
Het kost veel tijd om een ambacht te leren. Wat is dus beter 
dan om vroeg te beginnen? Snickers Workwear Junior 
kledingstukken zijn stoer en duurzaam, zodat ze bestand 
zijn tegen de slijtage van het spelen, terwijl ze tegelijkertijd 
geweldige functionaliteit bieden aan iedereen die zijn/haar 
eerste stappen als leerling zet.

Flexibele maten zodat het langer meegaat.
Lange mouweinden die omhoog of omlaag kunnen worden 
gevouwen, evenals pijpen die in lengte kunnen worden 
aangepast zijn twee slimme functies waardoor sommige 
Junior stijlen met de gebruiker meegroeien en zo zorgen dat 
het kledingstuk langer meegaat.
 De maattabel loopt tot 164, zodat ook de oudere jongeren 
kunnen genieten van de voordelen van onze producten.
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0404 1818

9595

0404 1818

7404 9595

0404 1804

5804 9504

0404 1818

5804 9595  

0404

0404 1804

5804

5574 6674

6695

0466

0404 1818

9595

0404 1818

7404 9595

0404 1804

5804 9504

0404 1818

5804 9595  

5574 6674

6695

0404

0404 5858

9595

0404 2004

5804 9504

0404 2004

9504

0404 1804

5804 9504

0404

0404 0909 1204

2004 5858 9595

5558 6658

6695

0455

0466

0455

0466

0404 0904 1204 1604 2004

3104 3904 5604 5804 9504

5504 6604

6695

0404 0904

5804 9504

0404 0904

5804 9504

0404 0904

5804 9504

0404 5858

9595

0404 2004

9504

0404 1804

5804 9504

0404 1204

5858 9595

5558 6658

6695

0455

0466

0404 0904 1604 2004 3104

3904 5604 5804 9504

0455

0466

0404 0904

5804 9504

0404 5804

9504

0400 1800

5800 9500

0404

5558 6658

6695

0404

0404

9504

INDE X

Broeken

3211 CoolTwill Werkbroek 
met Holsterzakken 
Pagina: 22

3212 DuraTwill Werkbroek 
met Holsterzakken
Pagina: 23

3213 Rip-Stop Werkbroek 
met Holsterzakken
Pagina: 23

3214 Canvas+ Werkbroek 
met Holsterzakken
Pagina: 23

3215 Comfort Cotton 
Werkbroek met Holster-
zakken. Pagina: 24

3223 Rip-Stop, 
Vloerleggersbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 24

3233 High-Vis Werkbroek 
met Holsterzakken, Klasse 2
Pagina: 99

3235 High-Vis Katoenen 
Werkbroek met Holster-
zakken, Klasse 1. Pagina: 99

3311 CoolTwill Werkbroek
Pagina: 22

3312 DuraTwill Werkbroek
Pagina: 23

3313 Rip-Stop Werkbroek
Pagina: 23

3314 Canvas+ Werkbroek
Pagina: 23

3333 High-Vis Werkbroek, 
Klasse 2
Pagina: 99

3714 Canvas+ Damesbroek 
met Holsterzakken
Pagina: 24

6201 AllroundWork, 
Werkbroek met Hol-
ster-zakken. Pagina: 16

6208 LiteWork, Werkbroek+ 
met afneembare Holster-
zakken. Pagina: 21

6210 LiteWork, 
37.5® Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 21

6214 RuffWork, Canvas+ 
Werkbroek+ met Holster-
zakken. Pagina: 22

6215 RuffWork, 
Katoen Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 22

6224 Canvas+ Werkbroek 
met Holsterzakken
Pagina: 16

6230 AW, High-Vis 
Werkbroek+ met Holster-
zakken, Klasse 2. Pagina: 96

6233 AllroundWork, High-Vis 
Werkbroek+ met Holster-
zakken, Klasse 1. Pagina: 96

6234 High-Vis, Klasse 1 
Stretch Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 96

6241 AllroundWork, Stretch 
Werkbroek met Holster-
zakken. Pagina: 16

6243 AW, High-Vis Stretch 
Werkbroek met Holster-
zakken, Klasse 2. Pagina: 97

6247 AllroundWork, Dames 
Stretchbroek met Holster-
zakken. Pagina: 17

6251 AllroundWork, Stretch 
Loose fit Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 17

6271 AllroundWork, Full 
Stretch Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 17

6301 AllroundWork, 
Werkbroek 
Pagina: 16

6310 LiteWork, 
37.5® Werkbroek
Pagina: 21

6314 RuffWork, Canvas+ 
Werkbroek+ 
Pagina: 22

6324 Canvas+ Werkbroek
Pagina: 16

6331 AllroundWork, 
High-Vis Werkbroek+, 
Klasse 2. Pagina: 97

6334 High-Vis, Klasse 1 
Stretch Werkbroek
Pagina: 96

6341 AllroundWork, 
Stretch Werkbroek
Pagina: 16

6343 High-Vis, Klasse 2 
Stretch Werkbroek
Pagina: 97

6351 AllroundWork, 
Stretch Loose fit 
Werkbroek+. Pagina: 17

6371 AllroundWork, Full 
Stretch Werkbroek
Pagina: 17

6400 Service Chino Broek
Pagina: 90

6515 AllroundWork, GORE® 
Windstopper® Broek
Pagina: 25

6530 AllroundWork, 
High-Vis Waterproof Shell 
Broek, Klasse 2. Pagina: 97

6580 FlexiWork, 
GORE-TEX 37.5® Geïsoleerde 
Werkbroek+ Holsterzakken 
Pagina: 26

6619 AllroundWork 37.5® 
Isolerende Werkbroek 
Pagina: 25

Product Index
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6620 AllroundWork, 
Waterdicht 37.5® Licht 
Gewatteerde 2-laags 
Werkbroek. Pagina: 25

6630 High-Vis Kl 2, Waterproof 
37.5® 2-laags Licht gewatteerde 
Werkbroek. Pagina: 100

6639 AllroundWork, High-Vis 
37.5 Isolerende Werkbroek+, 
Klasse 2. Pagina: 98

6700 Service Broek, 
Dames
Pagina: 90

6701 AllroundWork, 
Dames Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 18 

6703 AllroundWork, 
Dames Werkbroek zonder 
Kniezakken. Pagina: 18

6743 High-Vis, Klasse 2, 
Dames Stretchbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 99

6771 AllroundWork, Dames 
Full-Stretch Werkbroek met
Afneembare Holsterzakken 
Pagina: 18

6800 Service Broek
Pagina: 90

6801 Service Broek met 
Kniestukzakken
Pagina: 91

6803 AllroundWork, 
Werkbroek zonder 
Kniezakken. Pagina: 19

6901 AllroundWork, 
Waterproof Shell Broek
Pagina: 26

6902 FlexiWork, 
Werkbroek+ met Holster-
zakken. Pagina: 19

6903 FlexiWork, 
Werkbroek+
Pagina: 19

6923 FlexiWork, 
Vloerleggersbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 20

6931 FlexiWork, High-Vis 
Werkbroek+ met Holster-
zakken, Klasse 1. Pagina: 98

6932 FlexiWork, High-Vis 
Werkbroek+ met holster-
zakken Klasse 2. Pagina: 98

6934 High-Vis, Klasse 1 
Stretch Werkbroek met 
Holsterzakken
Pagina: 100

6940 FlexiWork, 
Stretch Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 20

6943 High-Vis, Klasse 2 
Stretch Werkbroek met 
Holsterzakken
Pagina: 100

6955 FlexiWork, Denim 
Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 20

6956 FlexiWork, Denim 
Werkbroek+
Pagina: 20

6972 FlexiWork, Werkbroek 
met afneembare Holster-
zakken. Pagina: 21

8201 Regenbroek PU
Pagina: 26

8243 Regenbroek PU 
High-Visibility, Klasse 2
Pagina: 101

Bodybroeken

0113 High-Visibility Bib & 
Brace, Klasse 2
Pagina: 101

0212 DuraTwill Bodybroek 
met holsterzakken 
Pagina: 27

0213 Bodybroek met 
holsterzakken High-Visibility, 
Klasse 2. Pagina: 101

0214 Bodybroek met 
holsterzakken, Canvas+. 
Pagina: 27

0312 DuraTwill Bodybroek
Pagina: 27

6051 AllroundWork, 
Stretch Bib & Brace broek
Pagina: 27

6073 Service Overall
Pagina: 91

Pirates & 
Korte broeken
3014 Canvas+ Short
Pagina: 31

3023 Rip-Stop Short met 
Holsterzakken 
Pagina: 31

3123 Rip-Stop Short 
Pagina: 31

6100 Service Shorts
Pagina: 91

6108 LiteWork, Kortebroek+ 
met afneembare Holster-
zakken. Pagina: 30

6110 LiteWork, 37.5® 
Korte Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 31

6112 LiteWork, 37.5® 
Korte Werkbroek
Pagina: 31

6135 High-Vis Klasse 1 
Stretch Korte Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 102

6136 High-Vis Klasse 1 
Stretch Korte Werkbroek
Pagina: 102

6138 High-Vis Klasse 1/2 
Stretch Pirate Broek met 
Holsterzakken. Pagina: 102

6140 FW, Softshell Stretch 
Korte Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 29

6141 AllroundWork, 
Stretch Korte Broek met 
holsterzakken. Pagina: 28

6142 AllroundWork, 
Stretch Pirate Broek met 
Holsterzakken. Pagina: 28

6143 AllroundWork, 
Stretch Korte Broek
Pagina: 28

6147 AllroundWork, Dames 
Stretch Korte Broek met 
Holsterzakken. Pagina: 28

6151 AW, Stretch Loose 
fit Korte Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 29

6153 AAllroundWork, 
Stretch Loose fit Korte 
Werkbroek. Pagina: 29
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6172 FlexiWork, Korte 
Werkbroek met Afneembare 
Zakken. Pagina: 29

6904 FlexiWork, 
Korte Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 30

6905 FlexiWork, 
Pirate Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 30

6914 FlexiWork, 
Korte Werkbroek+
Pagina: 30

6933 FlexiWork, High-Vis Korte 
Broek+ met Holsterzakken 
Klasse 1. Pagina: 103

Kniebescherming

9110 Kniebeschermers
Pagina: 32

9112 D3O® Lite 
Kniebeschermers
Pagina: 32

9116 Vlamvertragende 
kniebeschermers
Pagina: 34

9118 Vloerleggers 
Kniebeschermers
Pagina: 33

9119 D3O® Lite Vloerleggers 
Kniebeschermers 
Pagina: 33

9122 Ergonomische 
kniebeschermers
Pagina: 33

9169 D3O® Ergo 
Kniebeschermers 
Pagina: 33

9191 XTR D3O® 
Kniebeschermers
Pagina: 32

Jassen & 
bodywarmers

1100 AllroundWork, 
37.5® Isolerend Jack
Pagina: 34

1102 AllroundWork, 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Jack. Pagina: 34

1107 AllroundWork, 
Dames 37.5® Isolerend Jack 
Pagina: 35

1127 AllroundWork, 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Damesjack. Pagina: 35

1130 AllroundWork, 
High-Vis 37.5® Isolerend 
Jack, Klasse 3. Pagina: 103

1132 AllroundWork, High-Vis 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Jack, Klasse 3. Pagina: 103

1137 AllroundWork, Dames 
High-Vis 37.5® Isolerend Jack 
Klasse 2/3. Pagina: 104

1138 High-Vis Isolerend 
Jack, Klasse 3
Pagina: 106

1148 AllroundWork, 
Winterjack
Pagina: 35

1200 AllroundWork, 
Soft Shell Jack
Pagina: 36

1205 AllroundWork, 
Winddichte Soft Shell Jack 
Pagina: 36

1207 AllroundWork, 
Dames Soft Shell Jack
Pagina: 36

1218 Flexiwork, 
Waterdicht Soft Shell Jack 
met Capuchon. Pagina: 40

1229 AllroundWork, Soft 
Shell Jack met Capuchon
Pagina: 37

1230 AllroundWork, 
High-Vis Softshell Jack 
Klasse 3. Pagina: 104

1237 AllroundWork, High-
Vis Softshell Damesjack, 
Klasse 2/3. Pagina: 104

1300 FlexiWork, Stretch 
Waterproof Shell Jack
Pagina: 40

1303 AllroundWork, 
Waterdicht Shell Jack
Pagina: 37

1330 AllroundWork, 
High-Vis Waterproof Shell 
Jack, Klasse 3. Pagina: 105

1347 AllroundWork, Dames 
High-Vis Waterproof Shell 
jack, Klasse 2/3. Pagina: 105

1367 AllroundWork, 
Dames Waterproof Shell 
Jack. Pagina: 37

1539 AllroundWork, High-Vis 
Ongevoerd Jack met rits, 
Klasse 2. Pagina: 107

1549 AllroundWork, 
Ongevoerd Jack
Pagina: 37

1633 High-Vis Jack 
Klasse 3
Pagina: 106

1673 Service Jack
Pagina: 91

1800 AllroundWork, 
Waterproof 37.5® Isolerende 
Parka. Pagina: 38

1830 AllroundWork, High-Vis 
Waterproof Parka, Klasse 3 
Pagina: 105

1902 FlexiWork, Hybride 
Jack
Pagina: 40

1908 LiteWork, 
Windbreaker Jack
Pagina: 41

1915 AllroundWork, GORE® 
Windstopper® Jack
Pagina: 38

1940 FlexiWork, 
Soft Shell Stretch Jack
Pagina: 40

1948 LiteWork, Hybride 
windjack
Pagina: 42

1950 FlexiWork, Wind-
stopper 3-laags gewatteer-
de Jack. Pagina: 41

1980 FlexiWork, 
GORE-TEX® Shelljack
Pagina: 41

1981 FlexiWork, GORE-TEX 
37.5® Geïsoleerd Jack
Pagina: 41

2834 High-Vis Klasse 1, 
Jack met Rits
Pagina: 108

2835 High-Vis Klasse 2, 
Jack met Rits
Pagina: 108
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4310 AllroundWork, 
High-Vis Vest Klasse 2
Pagina: 115

4373 Service Vest
Pagina: 92

4505 AllroundWork, 
Windproof Soft Shell 
Bodywarmer. Pagina: 36

4512 AllroundWork 37.5® 
Isolerende Bodywarmer 
Pagina: 39

4548 AllroundWork, 
Winter Bodywarmer
Pagina: 35

8018 AllroundWork, 
Inverted Pile Jack
Pagina: 39

8019 AllroundWork, Tussen-
laag Jack van wol met 
volledige rits. Pagina: 38

8021 AllroundWork, Jack 
met volledige ritssluiting
Pagina: 39

8034 High-Vis Klasse 1, 
Jack met Rits
Pagina: 108

8073 High-Vis Klasse 2, 
Damesjack met Rits
Pagina: 109

8101 AllroundWork, 
37.5® Isolerend Jack
Pagina: 38

8107 AllroundWork, 37.5® 
Isolerend Damesjack
Pagina: 38

8134 AllroundWork, 
High-Vis Licht Gewatteerd 
Jack, Klasse 2. Pagina: 106

8200 Regenjack PU
Pagina: 42

8233 Regenjack PU 
High-Visibility, Klasse 3
Pagina: 107

8378 Set Regenkleding
Pagina: 42

9153 Vest High-Visibility, 
Klasse 2
Pagina: 115

Fleece

8002 FlexiWork, Polartec® 
Power Stretch® 2.0 Full Zip 
Fleece Hoodie. Pagina: 45

8003 FlexiWork, Polartec® 
Power Stretch® 2.0 Stretch 
Full Zip Fleece Jack
Pagina: 45

8004 AllroundWork, 37.5® 
Technologie Fleece Jack
Pagina: 43

8005 AllroundWork, 
Windproof Fleece Jack 
Pagina: 43

8017 AllroundWork, 
37.5® Dames Fleece Jack 
Pagina: 43

8022 AllroundWork, 
Polartec® Fleece Jack
Pagina: 43

8024 AllroundWork, 
Polartec® Fleece Body-
warmer. Pagina: 44

8027 AllroundWork, 
Polartec® Dames Fleece 
Jack. Pagina: 44

8035 AllroundWork, 
High-Vis Jack met rits, 
Klasse 2. Pagina: 109

8036 AllroundWork, 
High-Vis Jack met rits 
Klasse 2/3. Pagina: 109

8039 AllroundWork, 
High-Vis Hoodie met rits, 
Klasse 2/3. Pagina: 112 

8041 FlexiWork, Fleece 
Hoodie
Pagina: 45

8042 FlexiWork, 
Fleecejack
Pagina: 46

8047 FlexiWork, Fleece 
Dames Hoodie
Pagina: 46

8057 AllroundWork, Dames 
Full-Zip Hoodie
Pagina: 44

8058 AllroundWork, 
Fleece Hoodie met Rits 
Pagina: 44

8059 AllroundWork, 
Fleece Jack met Rits 
Pagina: 45

9435 Body Mapping 
½ Zip Micro Fleece 
Pagina: 46

9438 Body Mapping 
Micro Fleece Jack
Pagina: 47

9448 LiteWork, Tussenlaag 
met volledige rits
Pagina: 46

Sweatshirts 
& Hoodies

2800 Hoodie
Pagina: 49

2801 Classic Zip 
Hoodie
Pagina: 50

2806 Dames Zip 
Hoodie
Pagina: 50

2810 Sweatshirt
Pagina: 50

2812 Sweatshirt met 
MultiPockets™
Pagina: 50

2813 ½ Zip Sweatshirt 
met MultiPockets™
Pagina: 51

2818 Sweatshirt 
met ½ Rits
Pagina: 51

2830 High-Vis Klasse 1, 
Sweatshirt
Pagina: 110

2831 High-Vis Klasse 2, 
Sweatshirt
Pagina: 110

2838 High-Vis Klasse 1, 
Hoodie met Rits 
Pagina: 110

2839 High-Vis Klasse 2, 
Hoodie met Rits 
Pagina: 111

2877 Dames Logo 
Full-Zip Hoodie 
Pagina: 51
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2886 Sweatshirt Jack 
met Rits
Pagina: 51

2888 Hoodie met Logo 
en Rits 
Pagina: 52

2889 Logo Hoodie
Pagina: 52

2890 AllroundWork, 
Hoodie Volledige Rits
Pagina: 47

2892 Logo sweatshirt
Pagina: 52

2894 Logo Hoodie
Pagina: 52

2895 Logo Full-Zip 
Hoodie
Pagina: 53

2897 AllroundWork, 
Dames Hoodie met Rits
Pagina: 47

2905 ½ Zip Wollen 
Sweater
Pagina: 53

8025 FlexiWork, 
Neon Hoodie met Rits
Pagina: 48

8028 FlexiWork, 
Neon Jack 
Pagina: 48

8029 FlexiWork, 
Neon Vest
Pagina: 49

8031 High-Vis Klasse 1, 
Sweatshirt
Pagina: 111

8037 AllroundWork, 
High-Vis Sweatshirt, 
Klasse 2/3. Pagina: 111

8038 High-Vis Klasse 1, 
Hoodie met Rits
Pagina: 112

8044 FlexiWork, Tussenlaag 
Hoodie met Rits
Pagina: 49

8045 FlexiWork, Tussenlaag 
Jack met Rits
Pagina: 49

8070 AllroundWork, Dames 
Polartec® Teddy Hoodie 
Pagina: 48

8075 AllroundWork, 
Polartec® Teddy Hoodie 
Pagina: 48

Shirts

8510 Service Shirt, 
lange mouwen
Pagina: 92

8516 AllroundWork, 
Licht Flanellen Shirt 
Pagina: 53

8520 LiteWork, Shirt 
met Korte Mouwen 
Pagina: 54

8521 LiteWork, Shirt 
met Lange Mouwen 
Pagina: 54

8522 AllroundWork, 
Isolerend Shirt
Pagina: 54

8555 AllroundWork, 
Denim Shirt
Pagina: 54

Polo’s & T-shirts

2405 Neon T-shirt, 
lange mouwen
Pagina: 58

2411 LiteWork, T-shirt 
met lange mouwen
Pagina: 57

2427 AllroundWork, Wollen 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 55

2430 High-Vis Klasse 1 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 112

2431 High-Vis Klasse 2/3 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 112

2433 AW, High-Vis 
T-shirt met Lange Mouwen, 
Klasse 2. Pagina: 113

2496 T-shirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 59

2502 Classic T-Shirt
Pagina: 59

2504 T-shirt met 
MultiPockets™
Pagina: 59

2505 Neon T-shirt
Pagina: 58

2511 LiteWork, T-shirt
Pagina: 58

2512 T-shirt V-hals
Pagina: 59

2516 Dames T-shirt
Pagina: 60

2517 AllroundWork, Dames 
T-Shirt Biologisch Katoen 
Pagina: 55

2519 FlexiWork, 37.5® 
Tech T-shirt met Korte 
Mouwen. Pagina: 57

2526 AllroundWork, 
T-shirt Biologisch 
Katoen. Pagina: 55

2527 AllroundWork, 
Wollen T-shirt
Pagina: 56

2529 T-shirt 2-pak
Pagina: 60

2530 AllroundWork, 
High-Vis T-Shirt Klasse 2
Pagina: 113

2534 AllroundWork, 
High-Vis T-Shirt, Klasse 1
Pagina: 113

2535 High-Vis, Klasse 1 
T-Shirt
Pagina: 113

2536 High-Vis, Klasse 2 
T-shirt
Pagina: 114

2537 High-Vis, Klasse 2 
Dames T-Shirt
Pagina: 114

2538 High-Vis, Klasse 1 
T-Shirt
Pagina: 114

2539 High-Vis, Klasse 2 
T-shirt
Pagina: 114
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2550 Tweekleurig 
T-shirt
Pagina: 60

2558 AllroundWork, 
T-shirt
Pagina: 56

2590 Logo T-shirt
Pagina: 60

2597 Dames Logo 
T-shirt
Pagina: 61

2598 AllroundWork, 
37.5® T-shirt met Korte 
Mouwen. Pagina: 56

2608 Poloshirt met 
Lange Mouwen
Pagina: 61

2612 AllroundWork, 
Rugbyshirt
Pagina: 56

2702 Dames Polo Shirt
Pagina: 61

2708 Polo Shirt
Pagina: 61

2710 Polo Shirt met 
MultiPockets™
Pagina: 62

2721 AllroundWork, 
Polo Shirt 
Pagina: 57

2724 AllroundWork, 37.5® 
Polo Shirt met Korte 
Mouwen. Pagina: 57

2730 AllroundWork, 
High-Vis Polo Shirt, 
Klasse 2. Pagina: 115

2750 Tweekleurig Polo 
Shirt
Pagina: 62

2911 LiteWork, Tanktop
Pagina: 58

Ondergoed

9409 LiteWork, Seamless 
37.5® Legging
Pagina: 65

9418 LiteWork, Seamless 
37.5® Shirt met Lange 
Mouwen. Pagina: 65

9419 LiteWork Seamless 
37.5® Shirt met Korte 
Mouwen. Pagina: 65

9425 Flexiwork, Seamless 
Shirt met Lange Mouwen
Pagina: 63

9426 Flexiwork, Seamless 
Shirt met Korte Mouwen
Pagina: 64

9428 Flexiwork, 
Seamless Legging
Pagina: 64

9429 LiteWork, 
Seamless 37.5® Shorts
Pagina: 66

9435 Body Mapping ½ Zip 
Micro Fleece
Pagina: 46

9436 2-pak Stretch 
Shorts
Pagina: 66

9438 Body Mapping 
Micro Fleece Jack
Pagina: 47

9441 FlexiWork Seamless 
Wollen Shirt met lange 
mouwen. Pagina: 64

9442 Flexiwork Seamless 
Wollen Legging
Pagina: 64

9443 FlexiWork, Polartec® 
Power Stretch® 2.0 
Legging. Pagina: 65

9444 AllroundWork, 
Shirt & Legging Set
Pagina: 63

9445 AllroundWork, 
Shirt & Legging Set Light
Pagina: 63

Sokken

9202 Sokken, Wolmix
Pagina: 68

9203 Hoge Sokken, 
Wolmix
Pagina: 68

9206 RuffWork, 2-pak 
CORDURA® Wollen 
Sokken. Pagina: 68

9210 Hoge Wollen 
Sokken
Pagina: 68

9211 AllroundWork, 
3-pak Sokken
Pagina: 66

9213 AllroundWork, 
2-pak Wollen Sokken
Pagina: 67

9215 AllroundWork, 
37.5® Wollen Mid 
Sokken. Pagina: 67

9217 LiteWork, 37.5® 
Sokken
Pagina: 67

9218 LiteWork, 37.5® 
Lage Sokken
Pagina: 67

Handschoenen

9305 – 10 paar
9390 – 100 paar
Precision Flex Duty 
Gloves 
Pagina: 69

9317 – 10 paar
Weather Flex Cut 5 
Gloves
Pagina: 72

9319 – 10 paar
Weather Flex Sense 
Gloves
Pagina: 72

9321 – 10 paar
9389 – 100 paar 
Precision Flex Light 
Gloves. Pagina: 70

9323 – 10 paar
Precision Flex Comfy 
Gloves. Pagina: 70

9325 – 10 paar
Weather Flex Guard 
Gloves
Pagina: 72

9326 – 10 paar
Power Flex Cut 5 
Gloves
Pagina: 71

9327 – 10 paar
Power Flex Guard 
Gloves
Pagina: 71

9330 Precision Cut 
C handschoenen
Pagina: 70

9562 Weather Flex 
Dry Gloves
Pagina: 72
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9574 Precision Protect 
Gloves
Pagina: 70

9578 Weather 
Essential Gloves,
5 paar
Pagina: 73

9579 Weather Dry 
Gloves,
5 paar
Pagina: 73

9585 Power Core 
Gloves, 
5 paar
Pagina: 71

9586 Power Open 
Gloves,
5 paar
Pagina: 71

Specialised Tool Glove,
5–pieces
Pagina: 69

Caps, Mutzen 
& Beanies
9007 RuffWork, 
Pilotenmuts
Pagina: 76

9008 AllroundWork, 
Shell Cap
Pagina: 74

9009 Merino Wol 
Beanie
Pagina: 77

9014 AllroundWork, 
Katoenen Beanie
Pagina: 74

9015 Reversible Beanie
Pagina: 77

9017 AllroundWork, 
Cotton Printed Beanie
Pagina: 74

9019 Merino Wol 
Hoofdband
Pagina: 77

9022 Merino Wol 
Headwear
Pagina: 77

9023 AllroundWork, 
Schippersmuts
Pagina: 74

9024 Flexiwork, 
Stretch Fleece Beanie
Pagina: 75

9027 Reflecterende 
beanie
Pagina: 78

9030 Flexiwork, Stretch 
Fleece Beanie MET PRINT
Pagina: 75

9035 S Beanie
Pagina: 78

9041 Logo Cap
Pagina: 78

9047 Logo Beanie 
Pagina: 78

9052 FlexiWork, 
Seamless Balaclava 
Pagina: 75

9053 FlexiWork, 
Seamless Helmvoering
Pagina: 75

9054 FlexiWork, Seamless 
Multifunctionele Muts 
Pagina: 76

9072 LiteWork, 
Vissershoed
Pagina: 76

9079 AllroundWork, 
Cap
Pagina: 75

9084 Beanie
Pagina: 79

9091 LiteWork, 
Sunprotection Cap 
Pagina: 76

9093 WINDSTOPPER®

Beanie
Pagina: 79

Accessoires

9004 Riem met logo
Pagina: 80

9018 LiteWork, Riem 
Pagina: 79

9020 Elastische riem 
Pagina: 80

9025 Ergonomische Riem
Pagina: 80

9033 Snickers Workwear 
Logo Riem
Pagina: 80

9034 Leren Riem
Pagina: 80

9050 Elastische Bretels
Pagina: 81

9064 Bretels met Logo 
Pagina: 81

9071 Riem, AllroundWork
Pagina: 79

9453 LiteWork, Mouwen
Pagina: 83

9623 Waterproof 
Backpack
Pagina: 81

9626 Waterproof 
Bag
Pagina: 81

9751 Leren sleutelhanger
Pagina: 82

9754 Leren ID-kaarthouder
Pagina: 82

9759 ID Kaarthouder
Pagina: 82

9760 Badgehouder
Pagina: 82

9766 ID-kaarthouder
Pagina: 83

9901 Waterfles
Pagina: 83

9912 Wash-In Textile 
Waterproofing
Pagina: 83

Gereedschaps-
dragers
4230 AW, High-Vis 
Gereedschapsvest, 
Klasse 1. Pagina: 107
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INDE X

4250 AllroundWork, 
Gereedschapsvest
Pagina: 84

4254 Toolvest, 
Canvas+
Pagina: 84

9082 Flexi Hamerhouder
Pagina: 84

9700 Flexi 
Klittenbandbevestiger
Pagina: 84

9716 Hamerhouder 
Pagina: 85

9736 Hamerhouder, 
10 pcs
Pagina: 85

9746 Waterproof 
Smartphone Zak
Pagina: 85

9762 Hammer Holder 
Pouch 
Pagina: 86

9764 Long Tool Pouch 
Pagina: 87

9767 Lange Leren 
Gereedschapshouder 
Pagina: 87

9768 Leren zak voor 
Rolbandmaat 
Pagina: 87

9769 Zak voor messen 
Pagina: 87

9770 XTR Carpenter’s 
Toolbelt
Pagina: 85

9772 Craftsmen Toolbelt 
Pagina: 88

9775 Carpenter’s Tool 
Pouch
Pagina: 86

9776 Craftsmen Tool 
Pouch 
Pagina: 89

9780 XTR Electrician’s 
Toolbelt
Pagina: 85

9782 Service, Toolbelt 
Pagina: 88

9785 Electrician’s Tool 
Pouch
Pagina: 86

9786 Service, Tool Pouch 
Pagina: 89

9790 XTR Toolbelt
Pagina: 89

9792 Bretels
Pagina: 88

9794 Flexi 
Holsterzakken
Pagina: 89

9795 Nail & Screw 
Pouches
Pagina: 86

9796 Nail & Screw Pouches 
Pagina: 89

9798 Multi-zak 
Pagina: 88

Slecht weer

1100 AllroundWork, 
37.5® Isolerend Jack
Pagina: 34

1102 AllroundWork, 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Jack. Pagina: 34

1107 AllroundWork, 
Dames 37.5® Isolerend 
Jack. Pagina: 35

1127 AllroundWork, 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Damesjack. Pagina: 35

1130 AW, High-Vis 37.5® 
Isolerend Jack, Klasse 3 
Pagina: 103

1132 AllroundWork, High-Vis 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Jack, Klasse 3. Pagina: 103

1137 AllroundWork, Dames 
High-Vis 37.5® Isolerend Jack 
Klasse 2/3. Pagina: 104

1138 High-Vis Isolerend 
Jack, Klasse 3
Pagina: 106

1148 AllroundWork, 
Winterjack
Pagina: 35

1205 AllroundWork, 
Winddichte Soft Shell Jack 
Pagina: 36

1218 Flexiwork, Waterdicht 
Soft Shell Jack met 
Capuchon. Pagina: 40

1300 FlexiWork, Stretch 
Waterproof Shell Jack
Pagina: 40

1303 AllroundWork, 
Waterdicht Shell Jack
Pagina: 37

1330 AllroundWork, 
High-Vis Waterproof Shell 
Jack, Klasse 3. Pagina: 105

1347 AW, Dames High-Vis 
Waterproof Shell jack, 
Klasse 2/3. Pagina: 105

1367 AllroundWork, 
Dames Waterproof 
Shell Jack. Pagina: 37

1800 AllroundWork, 
Waterproof 37.5® Isolerende 
Parka. Pagina: 38

1830 AllroundWork, High-Vis 
Waterproof Parka, Klasse 3 
Pagina: 105

1915 AllroundWork, GORE® 
Windstopper® Jack
Pagina: 38

1950 FlexiWork, Windstopper 
3-laags gewatteerde Jack
Pagina: 41

1980 FlexiWork, 
GORE-TEX® Shelljack
Pagina: 41

1981 FlexiWork, GORE-TEX 
37.5® Geïsoleerd Jack
Pagina: 41

6515 AllroundWork, GORE® 
Windstopper® Broek
Pagina: 25

6530 AllroundWork, 
High-Vis WP Shell Trousers 
Class 2. Pagina: 7

6580 FlexiWork, 
GORE-TEX 37.5® Geïsoleerde 
Werkbroek+ Holsterzakken 
Pagina: 26
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6619 AllroundWork 37.5® 
Isolerende Werkbroek 
Pagina: 25

6620 AllroundWork,
Waterdicht 37.5® Licht 
Gewatteerde 2-laags 
Werkbroek. Pagina: 25

6630 High-Vis Kl 2, Waterproof 
37.5® 2-laags Licht gewatteerde 
Werkbroek. Pagina: 100

6639 AllroundWork, High-Vis 
37.5 Isolerende Werkbroek+, 
Klasse 2. Pagina: 98

6901 AllroundWork, 
Waterproof Shell Broek
Pagina: 26

8101 AllroundWork, 
37.5® Isolerend Jack
Pagina: 38

8107 AllroundWork, 37.5® 
Isolerend Damesjack
Pagina: 38

8134 AllroundWork, 
High-Vis Licht Gewatteerd 
Jack, Klasse 2. Pagina: 106

8200 Regenjack PU
Pagina: 42

8201 Regenbroek PU
Pagina: 26

8233 Regenjack PU 
High-Visibility, Klasse 3
Pagina: 107

8243 Regenbroek PU 
High-Visibility, Klasse 2
Pagina: 101

8378 Set Regenkleding
Pagina: 42

Dames

1107 AllroundWork, 
Dames 37.5® Isolerend . 
Pagina: 35

1127 AllroundWork, 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Damesjack. Pagina: 35

1137 AllroundWork, Dames 
High-Vis 37.5® Isolerend Jack 
Klasse 2/3. Pagina: 104

1207 AllroundWork, 
Dames Soft Shell Jack
Pagina: 36

1237 AW, High-Vis Softshell 
Damesjack, Klasse 2/3
Pagina: 104

1347 AllroundWork, Dames 
High-Vis Waterproof Shell 
jack, Klasse 2/3. Pagina: 105

1367 AllroundWork, 
Dames Waterproof 
Shell Jack. Pagina: 37

2516 Dames T-shirt
Pagina: 60

2517 AllroundWork, Dames 
T-Shirt Biologisch Katoen 
Pagina: 53

2537 High-Vis, Klasse 2 
Dames T-Shirt
Pagina: 114

2597 Dames Logo 
T-shirt
Pagina: 61

2702 Dames Polo Shirt
Pagina: 61

2806 Dames Zip Hoodie
Pagina: 50

2877 Dames Logo Full-Zip 
Hoodie
Pagina: 51

2897 AllroundWork, Dames 
Hoodie met Rits
Pagina: 47

3714 Canvas+ Damesbroek 
met Holsterzakken
Pagina: 24

6147 AllroundWork, Dames 
Stretch Korte Broek met 
Holsterzakken. Pagina: 28

6247 AllroundWork, Dames 
Stretchbroek met Holster-
zakken. Pagina: 17

6700 Service Broek, 
Dames
Pagina: 90

6701 AllroundWork, 
Dames Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 18 

6703 AllroundWork, 
Dames Werkbroek zonder 
Kniezakken. Pagina: 18

6743 High-Vis, Klasse 2, 
Dames Stretchbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 99

6771 AllroundWork, Dames 
Full-Stretch Werkbroek met
Afneembare Holsterzakken 
Pagina: 94

8017 AllroundWork, 
37.5® Dames Fleece Jack 
Pagina: 43

8027 AllroundWork, 
Polartec® Dames 
Fleece Jack. Pagina: 44

8047 FlexiWork, Fleece 
Dames Hoodie
Pagina: 46

8057 AllroundWork, 
Dames Full-Zip Hoodie
Pagina:44

8070 AllroundWork, 
Dames Polartec® Teddy 
Hoodie. Pagina: 48

8073 High-Vis Klasse 2, 
Damesjack met Rits
Pagina: 109

8107 AllroundWork, 37.5® 
Isolerend Damesjack
Pagina: 38

Schilders

1148 AllroundWork, 
Winterjack
Pagina: 35

1205 AllroundWork, 
Winddichte Soft Shell 
Jack. Pagina: 36

1549 AllroundWork, 
Ongevoerd Jack
Pagina: 37

2496 T-shirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 59

2502 Classic T-shirt
Pagina: 59

2516 Dames T-shirt
Pagina: 60

2526 AllroundWork, 
T-shirt Biologisch 
Katoen. Pagina: 55
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2529 T-shirt 2-pak
Pagina: 60

2550 Tweekleurig 
T-shirt
Pagina: 60

2702 Dames Polo Shirt
Pagina: 61

2708 Polo Shirt
Pagina: 61

2800 Hoodie
Pagina: 49

2801 Classic Zip 
Hoodie
Pagina: 50

2806 Dames Zip 
Hoodie
Pagina: 50

2810 Sweatshirt
Pagina: 50

4512 AllroundWork 37.5® 
Isolerende Bodywarmer
Pagina: 39

6051 AllroundWork, 
Stretch Bib & Brace 
broek. Pagina: 27

6141 AllroundWork, 
Stretch Korte Broek met 
holsterzakken. Pagina: 28

6142 AllroundWork, 
Stretch Pirate Broek met 
Holsterzakken. Pagina: 28

6147 AllroundWork, Dames 
Stretch Korte Broek met 
Holsterzakken. Pagina: 28

6151 AllroundWork, Stretch 
Loose fit Korte Werkbroek 
met Holsterzakken 
Pagina: 29

6151, 6153 AllroundWork, 
Stretch Loose fit Korte 
Werkbroek. Pagina: 29

6224 Canvas+ Werkbroek 
met Holsterzakken 
Pagina: 16

6241 AllroundWork, Stretch 
Werkbroek met Holster-
zakken. Pagina: 16

6247 AllroundWork, Dames 
Stretchbroek met Holster-
zakken. Pagina: 17

6251 AllroundWork, Stretch 
Loose fit Werkbroek+ met 
Holsterzakken. Pagina: 17

6271 AllroundWork, Full 
Stretch Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 17

6341 AllroundWork, 
Stretch Werkbroek
Pagina: 16

6351 AllroundWork, Stretch 
Loose fit Werkbroek+ 
Pagina: 17

8041 FlexiWork, Fleece 
Hoodie
Pagina: 45

8047 FlexiWork, Fleece 
Dames Hoodie
Pagina: 46

8101 AllroundWork, 37.5® 
Isolerend Jack
Pagina: 38

8107 AllroundWork, 37.5® 
Isolerend Damesjack
Pagina: 38

9079 AllroundWork, 
Cap
Pagina: 75

Servicelijn

1673 Service Jack
Pagina: 91

4373 Service Vest
Pagina: 92

6073 Service Overall
Pagina: 91

6100 Service Shorts
Pagina: 91 

6400 Service Chino Broek
Pagina: 90

6700 Service Broek, 
Dames
Pagina: 90

6800 Service Broek
Pagina: 90

6801 Service Broek met 
Kniestukzakken
Pagina: 91

8510 Service Shirt, lange 
mouwen
Pagina: 92

Kinderkleding

7505 FlexiWork, Junior 
Broek
Pagina: 88

7507 AllroundWork, 
Junior Windproof Jack 
Pagina: 92

7512 Junior Logo 
Full-Zip Hoodie
Pagina: 93

7514 Junior Logo 
T-shirt
Pagina: 93

High-Visibility

0113 High-Visibility Bib & 
Brace, Klasse 2
Pagina: 101

0213 Bodybroek met 
holsterzakken High-Visibility, 
Klasse 2. Pagina: 101

1130 AllroundWork, 
High-Vis 37.5® Isolerend 
Jack, Klasse 3. Pagina: 103

1132 AllroundWork, High-Vis 
Waterproof 37.5® Isolerend 
Jack, Klasse 3. Pagina: 103

1137 AllroundWork, Dames 
High-Vis 37.5® Isolerend Jack 
Klasse 2/3. Pagina: 104

1138 High-Vis Isolerend 
Jack, Klasse 3
Pagina: 106

1230 AllroundWork, 
High-Vis Softshell Jack 
Klasse 3. Pagina: 104

1237 AW, High-Vis Softshell 
Damesjack, Klasse 2/3
Pagina: 104

1330 AW, High-Vis 
Waterproof Shell Jack, 
Klasse 3. Pagina: 105
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INDE X

1347 AllroundWork, Dames 
High-Vis Waterproof Shell 
jack, Klasse 2/3. Pagina: 105

1539 AllroundWork, High-Vis 
Ongevoerd Jack met rits, 
Klasse 2. Pagina: 107

1633 High-Vis Jack 
Klasse 3
Pagina: 106

1830 AllroundWork, High-Vis 
Waterproof Parka, Klasse 3 
Pagina: 105

2430 High-Vis Klasse 1 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 112

2431 High-Vis Klasse 2/3 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 112

2433 AllroundWork, High-Vis 
T-shirt met Lange Mouwen, 
Klasse 2. Pagina: 113

2530 AllroundWork, 
High-Vis T-Shirt Klasse 2
Pagina: 113

2534 AllroundWork, 
High-Vis T-Shirt, Klasse 1
Pagina: 113

2535 High-Vis, Klasse 1 
T-Shirt
Pagina: 113

2536 High-Vis, Klasse 2 
T-shirt
Pagina: 114

2537 High-Vis, Klasse 2 
Dames T-Shirt
Pagina: 114

2538 High-Vis, Klasse 1 
T-Shirt
Pagina: 114

2539 High-Vis, Klasse 2 
T-shirt
Pagina: 114

2730 AllroundWork, 
High-Vis Polo Shirt, 
Klasse 2. Pagina: 115

2830 High-Vis Klasse 1, 
Sweatshirt
Pagina: 110

2831 High-Vis Klasse 2, 
Sweatshirt
Pagina: 110

2834 High-Vis Klasse 1, 
Jack met Rits
Pagina: 108

2835 High-Vis Klasse 2, 
Jack met Rits
Pagina: 108

2838 High-Vis Klasse 1, 
Hoodie met Rits
Pagina: 110

2839 High-Vis Klasse 2, 
Hoodie met Rits
Pagina: 111

3233 High-Vis Werkbroek 
met Holsterzakken, Klasse 2
Pagina: 99

3235 High-Vis Katoenen 
Werkbroek met Holster-
zakken, Klasse 1. Pagina: 99

3333 High-Vis Werkbroek, 
Klasse 2
Pagina: 99

4230 AW, High-Vis 
Gereedschapsvest, Klasse 1 
Pagina: 107

4310 AllroundWork, 
High-Vis Vest Klasse 2
Pagina: 115

6135 High-Vis Klasse 1 Stretch 
Korte Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 102

6136 High-Vis arbejdsshorts 
med stretch, klasse 1
Pagina: 102

6138 High-Vis Klasse 1/2 
Stretch Pirate Broek met 
Holsterzakken. Pagina: 102

6230 AllroundWork, High-Vis 
Werkbroek+ met Holster-
zakken, Klasse 2. Pagina: 96

6233 AllroundWork, High-Vis 
Werkbroek+ met Holster-
zakken, Klasse 1. Pagina: 96

6234 High-Vis, Klasse 1 
Stretch Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 96

6243 AW, High-Vis Stretch 
Werkbroek met Holster-
zakken, Klasse 2. Pagina: 97

6331 AllroundWork, 
High-Vis Werkbroek+, 
Klasse 2. Pagina: 97

6334 High-Vis, Klasse 1 
Stretch Werkbroek 
Pagina: 96

6343 High-Vis, Klasse 2 
Stretch Werkbroek
Pagina: 97

6530 AllroundWork, 
High-Vis Waterproof Shell 
Broek, Klasse 2. Pagina: 97

6630 High-Vis Kl 2, Waterproof 
37.5® 2-laags Licht gewatteerde 
Werkbroek. Pagina: 100

6639 AllroundWork, High-Vis 
37.5 Isolerende Werkbroek+, 
Klasse 2. Pagina: 98

6743 High-Vis, Klasse 2, 
Dames Stretchbroek met 
Holsterzakken Pagina: 99

6931 FlexiWork, High-Vis 
Werkbroek+ met Holster-
zakken, Klasse 1. Pagina: 98

6932 FlexiWork, High-Vis 
Werkbroek+ met holster-
zakken Klasse 2. Pagina: 98

6933 FlexiWork, High-Vis 
Korte Broek+ met Holster-
zakken Klasse 1. Pagina: 103

6934 High-Vis, Klasse 1 
Stretch Werkbroek met 
Holsterzakken. Pagina: 100

6943 High-Vis stretch 
arbejdsbukser med 
hylsterlommer, klasse 2
Pagina: 112

8031 High-Vis Klasse 1, 
Sweatshirt
Pagina: 111

8034 High-Vis Klasse 1, 
Jack met Rits
Pagina: 108

8035 AllroundWork, 
High-Vis Jack met rits, 
Klasse 2. Pagina: 109

8036 AllroundWork, 
High-Vis Jack met rits 
Klasse 2/3. Pagina: 109

8037 AllroundWork, 
High-Vis Sweatshirt, 
Klasse 2/3. Pagina: 111

8038 High-Vis Klasse 1, 
Hoodie met Rits
Pagina: 112

8039 AllroundWork, 
High-Vis Hoodie met rits, 
Klasse 2/3. Pagina: 112
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5500

6600

5500

6600

5500

6600

INDE X

ProtecWork

High Visibility kledingstukken

1163 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 120

1164 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis Oranje 
Klasse 3. Pagina: 141

1167 ProtecWork, 
Dames Isolerend Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 120

1260 ProtecWork, 
Soft shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1361 ProtecWork, 
Waterproof Shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1560 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 1
Pagina: 122

1561 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 3
Pagina: 122

1562 ProtecWork, 
Jas, High-Vis Oranje 
Klasse 3/2
Pagina: 141

1567 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 3, 
Damesjack
Pagina: 123

1668 ProtecWork, 
GORE-TEX Jack, 
High-Vis klasse 3 
Pagina: 124

1860 ProtecWork, 
Geïsoleerde Parka, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 124

2461 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 147

2476 ProtecWork,
Dames T-shirt met 
Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3/2 
Pagina: 148

2562 ProtecWork, 
T-shirt met Korte Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 148

2661 ProtecWork, 
Poloshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 149

2860 ProtecWork, 
Fleece Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 125

2863 ProtecWork, 
Sweatshirt, High-Vis 
Klasse 3 
Pagina: 151

2864 ProtecWork, 
Sweatshirt met rits, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 152

2869 ProtecWork, 
Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 152

2876 ProtecWork, 
Dames Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 3/2
Pagina: 151

4260 ProtecWork, 
Bodywarmer, Klasse 1
Pagina: 162

4361 ProtecWork, 
Vest Klasse 3 
Pagina: 162

6060 ProtecWork, 
Bib & Brace, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 125

6062 ProtecWork, 
Overall, High-Vis Orange 
Klasse 3
Pagina: 142

6064 PProtecWork, 
Bib & Brace broek, 
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 142

6065 ProtecWork, 
Bib & Brace Broek met 
scheenbeen versterking,
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6160 ProtecWork, 
Shorts, klasse 1
Pagina: 137 

6161 ProtecWork, 
Pirate Werkbroek, klasse 2
Pagina: 137

6260 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 126

6261 ProtecWork, 
Werkbroek met Holster-
zakken en Symmetrische 
Zakken, High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6263 ProtecWork, 
Werkbroek Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 129

6264 ProtecWork, 
Werkbroek met Scheenbeen 
versterking, holsterzakken 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 131

6265 ProtecWork,
Werkbroek met versterkt 
voorpand, Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 132

6266 ProtecWork,
Werkbroek, Holster-
zakken, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6268 ProtecWork,
Stretch werkbroek met 
holsterzakken, High-Vis 
klasse 2. Pagina: 133

6276 ProtecWork, 
Werkbroek met Hol-
ster-zakken, High-Vis 
Klasse 1. Pagina: 134

6360 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

8073 High-Vis Klasse 2, 
Damesjack met Rits 
Pagina: 109

8134 AllroundWork, 
High-Vis Licht Gewatteerd 
Jack, Klasse 2. Pagina: 106

8233 Regenjack PU 
High-Visibility, Klasse 3
Pagina: 107

8243 Regenbroek PU 
High-Visibility, Klasse 2
Pagina: 101

9153 Vest High-Visibility, 
Klasse 2
Pagina: 115
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6695

9500
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6695

9500

9566

6600
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INDE X

6361 ProtecWork,
Werkbroek met Symmetrische 
Zakken, High-Vis Klasse 2 
Pagina: 128

6363 ProtecWork, 
Las Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 130

6364 ProtecWork,
Werkbroek met 
Scheenbeen versterking, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 132

6365 ProtecWork, 
Broek met versterkt 
voorpand, High-Vis 
Klasse 1
Pagina: 133

6366 ProtecWork, 
Werkbroek, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 144

6376 ProtecWork, 
Werkbroek, High-Vis 
Klasse 1
Pagina: 134

6560 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 144

6562 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 145

6563 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Werkbroek, High-Vis 
Klasse 2
Pagina: 136

6568 ProtecWork, 
GORE-TEX Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 136 

6663 ProtecWork, 
Isolerende Werkbroek, 
High-Vis klasse 2
Pagina: 137

6760 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 2, 
Damesbroek
Pagina: 130

6797 ProtecWork,
Dameswerkbroek met 
Holsterzakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 131

8261 ProtecWork, 
Regenjack PU, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 140

8267 ProtecWork, 
Regenbroek PU, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 140

8269 ProtecWork, 
Regenbroek PU, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 140

8560 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 153

8562 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 153

8563 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 154

8565 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 154

Beschermende kleding 
tegen hitte en vlammen

1163 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 120

1164 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis Oranje 
Klasse 3. Pagina: 141

1167 ProtecWork, 
Dames Isolerend Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 120

1260 ProtecWork, 
Soft shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1361 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Jack, High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1560 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 1
Pagina: 122

1561 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 3
Pagina: 122

1562 ProtecWork, 
Jas, High-Vis Oranje 
Klasse 3/2
Pagina: 141

1563 ProtecWork, 
Wollen Terry Jack
Pagina: 146

1566 ProtecWork, 
Jack
Pagina: 123

1567 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 3, 
Damesjack
Pagina: 123

1668 ProtecWork, 
GORE-TEX Jack, 
High-Vis klasse 3 
Pagina: 124

1860 ProtecWork, 
Geïsoleerde Parka, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 124

2460 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 147

2461 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 147

2462 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouw 
en Col
Pagina: 155

2467 ProtecWork, 
Dames T-shirt met lange 
mouw
Pagina: 147

2476 ProtecWork,
Dames T-shirt met 
Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3/2 
Pagina: 148

2660 ProtecWork, 
Poloshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 149

2661 ProtecWork, 
Poloshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 149

2667 ProtecWork, 
Dames Poloshirt met 
lange mouw
Pagina: 149

2860 ProtecWork, 
Fleece Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 125

2861 ProtecWork, 
Sweatshirt
Pagina: 150

2862 ProtecWork, 
Hoodie
Pagina: 151

2863 ProtecWork, 
Sweatshirt, High-Vis 
Klasse 3 
Pagina: 151

2864 ProtecWork, 
Sweatshirt met rits, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 152

2867 ProtecWork, 
Dames Sweatshirt
Pagina: 150

2869 ProtecWork, 
Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 152

2876 ProtecWork, 
Dames Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 3/2
Pagina: 151

6060 ProtecWork, 
Bib & Brace, High-Vis 
Klasse 2
Pagina: 128 

6062 ProtecWork, 
Overall, High-Vis Orange 
Klasse 3
Pagina: 142
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9500

6600
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0400 9500

6600
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6600 6655

6600

6600
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INDE X

6063 ProtecWork, 
Bib & Brace Werkbroek
Pagina: 126

6064 PProtecWork, 
Bib & Brace broek, 
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 142

6065 ProtecWork, 
Bib & Brace Broek met 
scheenbeen versterking,
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6260 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken, High-Vis 
Klasse 2. Pagina: 126

6261 ProtecWork, 
Werkbroek met Holsterzakken
en Symmetrische Zakken, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6262 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken 
Pagina: 128

6263 ProtecWork, 
Werkbroek Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 129

6264 ProtecWork, 
Werkbroek met Scheenbeen 
versterking, holsterzakken 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 131

6265 ProtecWork,
Werkbroek met versterkt 
voorpand, Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 132

6266 ProtecWork,
Werkbroek, Holster-
zakken, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6268 ProtecWork,
Stretch werkbroek met 
holsterzakken, High-Vis 
klasse 2. Pagina: 133

6276 ProtecWork, 
Werkbroek met Hol-
ster-zakken, High-Vis 
Klasse 1. Pagina: 134

6286 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken 
Pagina: 135

6360 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6361 ProtecWork,
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 128

6362 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 129

6363 ProtecWork, 
Las Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 130

6364 ProtecWork,
Werkbroek met 
Scheenbeen versterking, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 132

6365 ProtecWork, 
Broek met versterkt 
voorpand, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 133

6366 ProtecWork, 
Werkbroek, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 144

6376 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 134

6386 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 135

6560 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 144

6562 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 145

6563 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Werkbroek, High-Vis 
Klasse 2
Pagina: 136

6568 ProtecWork, 
GORE-TEX Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 136 

6663 ProtecWork, 
Isolerende Werkbroek, 
High-Vis klasse 2
Pagina: 137

6760 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 2, 
Damesbroek
Pagina: 130

6797 ProtecWork,
Dameswerkbroek 
met Holsterzakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 131

8560 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 153

8561 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 153

8562 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 153

8563 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis Klasse 1
Pagina: 154

8564 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 154

8565 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 154

9460 ProtecWork, 
Onderbroek
Pagina: 155

9461 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 156

9462 ProtecWork, 
Wollen Shirt met Lange 
Mouwen en Rits
Pagina: 156

9468 ProtecWork, 
Wollen Onderbroek
Pagina: 158

9469 ProtecWork, 
Wollen Terry Broek
Pagina: 146

9476 ProtecWork, 
Dames Wollen Shirt met 
Lange Mouwen en Rits
Pagina: 156

Beschermende kleding voor 
kort contact met vlammen 
zonder andere thermische 
risico’s

2561 ProtecWork, 
T-shirt met Korte Mouwen 
Pagina: 148

2562 ProtecWork, 
T-shirt met Korte Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 148

2563 ProtecWork, 
T-shirt met Crewneck
Pagina: 155

2760 ProtecWork, 
Poloshirt
Pagina: 150

4260 ProtecWork, 
Bodywarmer, Klasse 1
Pagina: 162

4360 ProtecWork, 
Wollen Terry Bodywarmer 
Pagina: 146

4361 ProtecWork, 
Vest Klasse 3 
Pagina: 162

6160 ProtecWork, 
Shorts, klasse 1
Pagina: 137 

6161 ProtecWork, 
Pirate Werkbroek, klasse 2
Pagina: 137

8261 ProtecWork, 
Regenjack PU, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 140
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8267 ProtecWork, 
Regenbroek PU, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 140

8269 ProtecWork, 
Regenbroek PU, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 140

9062 ProtecWork, 
Wol Balaclava
Pagina: 159

9065 ProtecWork, 
Helmmuts
Pagina: 159

9066 ProtecWork, 
Shell Cap
Pagina: 159

9068 ProtecWork, 
Beanie
Pagina: 159

9069 ProtecWork, 
Headwear
Pagina: 160

9070 ProtecWork, 
Capuchon, High-Vis Oranje
Pagina: 145

9075 ProtecWork, 
Wollen Muts
Pagina: 160

9076 ProtecWork, 
Wollen Headwear
Pagina: 160

9116 Vlamvertragende 
kniebeschermers
Pagina: 160

9160 ProtecWork, 
Vlamvertragende 
elastische bretels
Pagina: 161

9161 ProtecWork, 
Vlamvertragende Riem
Pagina: 161

9261 ProtecWork, 
Wollen Terry Sokken
Pagina: 163

9262 ProtecWork, 
Dunne Wollen Sokken
Pagina: 163

9263 ProtecWork, 
Wollen Sokken
Pagina: 163

9264 ProtecWork, 
Dikke Wollen Sokken
Pagina: 163

9463 ProtecWork, 
Boxershort
Pagina: 157

9464 ProtecWork, 
Wollen Boxershort
Pagina: 157

9465 ProtecWork, 
Sportbeha
Pagina: 157

9466 ProtecWork, 
Damesslip
Pagina: 158

9467 ProtecWork, 
Onderbroek
Pagina: 158

Beschermende kleding tegen 
de thermische gevaren van 
een elektrische vlamboog

1163 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 120

1164 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis Oranje 
Klasse 3. Pagina: 141

1167 ProtecWork, 
Dames Isolerend Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 120

1260 ProtecWork, 
Soft shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1361 ProtecWork, 
Waterproof Shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1560 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 1
Pagina: 122

1561 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 3
Pagina: 122

1562 ProtecWork, 
Jas, High-Vis Oranje 
Klasse 3/2
Pagina: 141

1563 ProtecWork, 
Wollen Terry Jack
Pagina: 146

1566 ProtecWork, 
Jack
Pagina: 123

1567 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 3, 
Damesjack
Pagina: 123

1668 ProtecWork, 
GORE-TEX Jack, 
High-Vis klasse 3 
Pagina: 124

1860 ProtecWork, 
Geïsoleerde Parka, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 124

2460 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 147

2461 ProtecWork, 
T-shirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 147

2462 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouw 
en Col
Pagina: 155

2467 ProtecWork, 
Dames T-shirt met lange 
mouw
Pagina: 147

2476 ProtecWork,
Dames T-shirt met 
Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3/2 
Pagina: 148

2660 ProtecWork, 
Poloshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 149

2661 ProtecWork, 
Poloshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 149

2667 ProtecWork, 
Dames Poloshirt met 
lange mouw
Pagina: 149

2860 ProtecWork, 
Fleece Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 125

2861 ProtecWork, 
Sweatshirt
Pagina: 150

2862 ProtecWork, 
Hoodie
Pagina: 151

2863 ProtecWork, 
Sweatshirt, High-Vis 
Klasse 3 
Pagina: 151

2864 ProtecWork, 
Sweatshirt met rits, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 152

2867 ProtecWork, 
Dames Sweatshirt
Pagina: 150

2869 ProtecWork, 
Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 152

2876 ProtecWork, 
Dames Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 3/2
Pagina: 151
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         EN 13034:2005
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6695

5595

6695

6695

9566

6695

INDE X

6060 ProtecWork, 
Bib & Brace, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 125

6062 ProtecWork, 
Overall, High-Vis Orange 
Klasse 3
Pagina: 142

6063 ProtecWork, 
Bib & Brace Werkbroek
Pagina: 126

6064 PProtecWork, 
Bib & Brace broek, 
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 142

6065 ProtecWork, 
Bib & Brace Broek met 
scheenbeen versterking,
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6260 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken, High-Vis 
Klasse 2. Pagina: 126

6261 ProtecWork, 
Werkbroek met Holster-
zakken en Symmetrische 
Zakken, High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6262 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken 
Pagina: 128

6263 ProtecWork, 
Werkbroek Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 129

6264 ProtecWork, 
Werkbroek met Scheenbeen 
versterking, holsterzakken 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 131

6265 ProtecWork,
Werkbroek met versterkt 
voorpand, Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 132

6266 ProtecWork,
Werkbroek, Holster-
zakken, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6268 ProtecWork,
Stretch werkbroek met 
holsterzakken, High-Vis 
klasse 2. Pagina: 133

6276 ProtecWork, 
Werkbroek met Holster-
zakken, High-Vis Klasse 1 
Pagina: 134

6286 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken
Pagina: 135

6360 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6361 ProtecWork,
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 128

6362 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 129

6363 ProtecWork, 
Las Werkbroek, High-Vis 
Klasse 1
Pagina: 130

6364 ProtecWork,
Werkbroek met 
Scheenbeen versterking, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 132

6365 ProtecWork, 
Broek met versterkt 
voorpand, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 133

6366 ProtecWork, 
Werkbroek, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 144

6376 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 134

6386 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 135

6560 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 144

6562 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 145

6563 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Werkbroek, High-Vis 
Klasse 2
Pagina: 136

6568 ProtecWork, 
GORE-TEX Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 136 

6663 ProtecWork, 
Isolerende Werkbroek, 
High-Vis klasse 2
Pagina: 137

6760 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 2, 
Damesbroek
Pagina: 130

6797 ProtecWork,
Dameswerkbroek met 
Holsterzakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 131

8560 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 153

8561 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 153

8562 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 153

8563 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 1
Pagina: 153

8564 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 154

8565 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 154

9360 ProtecWork, 
Handschoenen
Pagina: 161

9361 ProtecWork, 
Geïsoleerde Handschoenen
Pagina: 161

9460 ProtecWork, 
Onderbroek
Pagina: 155

9461 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 156

9462 ProtecWork, 
Wollen Shirt met Lange 
Mouwen en Rits
Pagina: 156

9468 ProtecWork, 
Wollen Onderbroek
Pagina: 158

9469 ProtecWork, 
Wollen Terry Broek
Pagina: 146

9476 ProtecWork, 
Dames Wollen Shirt met 
Lange Mouwen en Rits
Pagina: 156

Beperkte bescherming 
tegen chemicaliën

1163 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 120

1164 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis Oranje 
Klasse 3. Pagina: 141

1167 ProtecWork, 
Dames Isolerend Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 120

1361 ProtecWork, 
Waterproof Shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1560 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 1
Pagina: 122

1561 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 3
Pagina: 122
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6695
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1562 ProtecWork, 
Jas, High-Vis Oranje 
Klasse 3/2
Pagina: 141

1566 ProtecWork, 
Jack
Pagina: 123

1567 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 3, 
Damesjack
Pagina: 123

1668 ProtecWork, 
GORE-TEX Jack, 
High-Vis klasse 3 
Pagina: 124

6062 ProtecWork, 
Overall, High-Vis Orange 
Klasse 3
Pagina: 142

6363 ProtecWork, 
Las Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 130

6563 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Werkbroek, High-Vis 
Klasse 2
Pagina: 136

8560 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 153

8561 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 153

8562 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 153

8563 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis Klasse 1
Pagina: 154

8564 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 154

8565 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 154

Beschermende kleding voor 
gebruik bij het lassen en 
gerelateerde processen
1163 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 120

1164 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis Oranje 
Klasse 3. Lassen Klasse 2
Pagina: 141

1167 ProtecWork, 
Dames Isolerend Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 120

1361 ProtecWork, 
Waterproof Shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1560 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 1
Pagina: 122

1561 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 3
Pagina: 122

1562 ProtecWork, 
Jas, High-Vis Oranje 
Klasse 3/2
Lassen Klasse 2 
Pagina: 141

1566 ProtecWork, 
Jack
Pagina: 123

1567 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 3, 
Damesjack
Pagina: 123

1668 ProtecWork, 
GORE-TEX Jack, 
High-Vis klasse 3 
Pagina: 124

1860 ProtecWork, 
Geïsoleerde Parka, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 124

6060 ProtecWork, 
Bib & Brace, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 125

6062 ProtecWork, 
Overall, High-Vis Orange 
Klasse 3
Lassen Klasse 2
Pagina: 142

6063 ProtecWork, 
Bib & Brace Werkbroek
Pagina: 126

6064 PProtecWork, 
Bib & Brace broek, 
High-Vis Oranje Klasse 2
Lassen Klasse 2
Pagina: 142

6065 ProtecWork, 
Bib & Brace Broek met 
scheenbeen versterking,
High-Vis Oranje Klasse 2
Lassen Klasse 2
Pagina: 143

6360 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6361 ProtecWork,
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 128

6362 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 129

6363 ProtecWork, 
Las Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 130

6364 ProtecWork,
Werkbroek met 
Scheenbeen versterking, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 132

6365 ProtecWork, 
Broek met versterkt 
voorpand, High-Vis 
Klasse 1
Pagina: 133

6366 ProtecWork, 
Werkbroek, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Lassen Klasse 2 
Pagina: 144

6376 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 134

6386 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 135

6560 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Lassen Klasse 2 
Pagina: 144

6563 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Werkbroek, High-Vis 
Klasse 2
Pagina: 136

6663 ProtecWork, 
Isolerende Werkbroek, 
High-Vis klasse 2
Pagina: 137

6760 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 2, 
Damesbroek
Pagina: 130

8563 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 1
Pagina: 154

8564 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 154

8565 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 154

Beschermende kleding 
tegen kou

1163 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 120

1164 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis Oranje 
Klasse 3. Pagina: 141

1167 ProtecWork, 
Dames Isolerend Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 120

1860 ProtecWork, 
Geïsoleerde Parka, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 124

6663 ProtecWork, 
Isolerende Werkbroek, 
High-Vis klasse 2
Pagina: 137
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Persoonlijke beschermings-
middelen – kniebeschermers 
voor werk in knielende positie

6060 ProtecWork, 
Bib & Brace, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 125

6062 ProtecWork, 
Overall, High-Vis Orange 
Klasse 3
Pagina: 142

6063 ProtecWork, 
Bib & Brace Werkbroek
Pagina: 126

6064 PProtecWork, 
Bib & Brace broek, 
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 142

6065 ProtecWork, 
Bib & Brace Broek met 
scheenbeen versterking,
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6161 ProtecWork, 
Pirate Werkbroek, klasse 2
Pagina: 137

6260 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 126

6261 ProtecWork, 
Werkbroek met Holsterzakken
en Symmetrische Zakken, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6262 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken 
Pagina: 128

6263 ProtecWork, 
Werkbroek Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 129

6264 ProtecWork, 
Werkbroek met Scheenbeen 
versterking, holsterzakken 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 131

6265 ProtecWork,
Werkbroek met versterkt 
voorpand, Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 132

6266 ProtecWork,
Werkbroek, Holster-
zakken, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6268 ProtecWork,
Stretch werkbroek met 
holsterzakken, High-Vis 
klasse 2. Pagina: 133

6276 ProtecWork, 
Werkbroek met Holster-
zakken, High-Vis Klasse 1 
Pagina: 134

6286 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken
Pagina: 135

6360 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6361 ProtecWork,
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 128

6362 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 129

6363 ProtecWork, 
Las Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 130

6364 ProtecWork,
Werkbroek met 
Scheenbeen versterking, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 132

6365 ProtecWork, 
Broek met versterkt 
voorpand, High-Vis 
Klasse 1
Pagina: 133

6366 ProtecWork, 
Werkbroek, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 144

6376 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 134

6386 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 135

6560 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 144

6562 ProtecWork,
Broek met scheenbeen 
versterking, High-Vis 
Oranje Klasse 1
Pagina: 145

6563 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Werkbroek, High-Vis 
Klasse 2
Pagina: 136

6568 ProtecWork, 
GORE-TEX Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 136 

6663 ProtecWork, 
Isolerende Werkbroek, 
High-Vis klasse 2
Pagina: 137

6760 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 2, 
Damesbroek
Pagina: 130

6797 ProtecWork,
Dameswerkbroek met 
Holsterzakken, High-Vis 
Klasse 2 
Pagina: 131

9116 Vlamvertragende 
kniebeschermers
Pagina: 160

Antistatisch

1163 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 120

1164 ProtecWork, 
Isolerend Jack met 
Capuchon, High-Vis Oranje 
Klasse 3. Pagina: 141

1167 ProtecWork, 
Dames Isolerend Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 120

1260 ProtecWork, 
Soft shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1361 ProtecWork, 
Waterproof Shell Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 121

1560 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 1
Pagina: 122

1561 ProtecWork, 
Jack, High-Vis Klasse 3
Pagina: 122

1562 ProtecWork, 
Jas, High-Vis Oranje 
Klasse 3/2
Pagina: 141

1563 ProtecWork, 
Wollen Terry Jack
Pagina: 146

1566 ProtecWork, 
Jack
Pagina: 123

1567 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 3, 
Damesjack
Pagina: 123

1668 ProtecWork, 
GORE-TEX Jack, 
High-Vis klasse 3 
Pagina: 124

1860 ProtecWork, 
Geïsoleerde Parka, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 124

2460 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 147

2461 ProtecWork, 
T-shirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 147

2462 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouw 
en Col
Pagina: 155

2467 ProtecWork, 
Dames T-shirt met lange 
mouw
Pagina: 147
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2476 ProtecWork,
Dames T-shirt met 
Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3/2 
Pagina: 148

2561 ProtecWork, 
T-shirt met Korte Mouwen 
Pagina: 148

2562 ProtecWork, 
T-shirt met Korte Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 148

2563 ProtecWork, 
T-shirt met Crewneck
Pagina: 155

2660 ProtecWork, 
Poloshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 149

2661 ProtecWork, 
Poloshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis 
Klasse 3
Pagina: 149

2667 ProtecWork, 
Dames Poloshirt met 
lange mouw
Pagina: 149

2760 ProtecWork, 
Poloshirt
Pagina: 150

2860 ProtecWork, 
Fleece Jack, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 125

2861 ProtecWork, 
Sweatshirt
Pagina: 150

2862 ProtecWork, 
Hoodie
Pagina: 151

2863 ProtecWork, 
Sweatshirt, High-Vis 
Klasse 3 
Pagina: 151

2864 ProtecWork, 
Sweatshirt met rits, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 152

2867 ProtecWork, 
Dames Sweatshirt
Pagina: 150

2869 ProtecWork, 
Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 152

2876 ProtecWork, 
Dames Sweatshirt, 
High-Vis Klasse 3/2
Pagina: 151

4260 ProtecWork, 
Bodywarmer, Klasse 1
Pagina: 162

4360 ProtecWork, 
Wollen Terry Bodywarmer 
Pagina: 146

6060 ProtecWork, 
Bib & Brace, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 125

6062 ProtecWork, 
Overall, High-Vis Orange 
Klasse 3
Pagina: 142

6063 ProtecWork, 
Bib & Brace Werkbroek
Pagina: 126

6064 PProtecWork, 
Bib & Brace broek, 
High-Vis Oranje Klasse 2
Pagina: 142

6160 ProtecWork, 
Shorts, klasse 1
Pagina: 137 

6161 ProtecWork, 
Pirate Werkbroek, klasse 2
Pagina: 137

6260 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Holsterzakken, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 126

6261 ProtecWork, 
Werkbroek met Holster-
zakken en Symmetrische 
Zakken, High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6262 ProtecWork, 
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken 
Pagina: 128

6263 ProtecWork, 
Werkbroek Holsterzakken 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 129

6266 ProtecWork,
Werkbroek, Holster-
zakken, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 143

6268 ProtecWork,
Stretch werkbroek met 
holsterzakken, High-Vis 
klasse 2. Pagina: 133

6276 ProtecWork, 
Werkbroek met Holster-
zakken, High-Vis Klasse 1 
Pagina: 134

6286 ProtecWork, 
Werkbroek met Hol-
ster-zakken
Pagina: 135

6360 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 127

6361 ProtecWork,
Werkbroek met 
Symmetrische Zakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 128

6362 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 129

6363 ProtecWork, 
Las Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 130

6366 ProtecWork, 
Werkbroek, High-Vis 
Oranje Klasse 2
Pagina: 144

6376 ProtecWork, 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 134

6386 ProtecWork, 
Werkbroek
Pagina: 135

6563 ProtecWork, 
Waterproof Shell 
Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 136

6568 ProtecWork, 
GORE-TEX Werkbroek, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 136 

6663 ProtecWork, 
Isolerende Werkbroek, 
High-Vis klasse 2
Pagina: 137

6760 ProtecWork, 
High-Vis Klasse 2, 
Damesbroek
Pagina: 130

6797 ProtecWork,
Dameswerkbroek 
met Holsterzakken, 
High-Vis Klasse 2 
Pagina: 131

8261 ProtecWork, 
Regenjack PU, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 140

8267 ProtecWork, 
Regenbroek PU, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 140

8269 ProtecWork, 
Regenbroek PU, 
High-Vis Klasse 2
Pagina: 140

8560 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 1
Pagina: 153

8561 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 153

8562 ProtecWork, 
Shirt met Lange Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 153

8563 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, High-Vis Klasse 1
Pagina: 154

8564 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen
Pagina: 154
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8565 ProtecWork, 
Lasshirt met Lange 
Mouwen, 
High-Vis Klasse 3
Pagina: 154

9062 ProtecWork, 
Wol Balaclava
Pagina: 159

9065 ProtecWork, 
Helmmuts
Pagina: 159

9066 ProtecWork, 
Shell Cap
Pagina: 159

9068 ProtecWork, 
Beanie
Pagina: 159

9069 ProtecWork, 
Headwear
Pagina: 160

9070 ProtecWork, 
Capuchon, High-Vis Oranje
Pagina: 145

9075 ProtecWork, 
Wollen Muts
Pagina: 160

9076 ProtecWork, 
Wollen Headwear
Pagina: 160

9262 ProtecWork, 
Dunne Wollen Sokken
Pagina: 163

9263 ProtecWork, 
Wollen Sokken
Pagina: 163

9460 ProtecWork, 
Onderbroek
Pagina: 155

9461 ProtecWork, 
T-shirt met Lange Mouwen
Pagina: 156

9462 ProtecWork, 
Wollen Shirt met Lange 
Mouwen en Rits
Pagina: 156

9463 ProtecWork, 
Boxershort
Pagina: 157

9464 ProtecWork, 
Wollen Boxershort
Pagina: 157

9465 ProtecWork, 
Sportbeha
Pagina: 157

9466 ProtecWork, 
Damesslip
Pagina: 158

9467 ProtecWork, 
Onderbroek
Pagina: 158

9468 ProtecWork, 
Wollen Onderbroek
Pagina: 158

9469 ProtecWork, 
Wollen Terry Broek
Pagina: 146

9476 ProtecWork, 
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HOOFDKANTOOR, ZWEDEN
Box 745
182 53 DANDERYD
info@snickersworkwear.com
Tel. +46 (0)8 92 51 00
Fax. +46 (0)8 92 51 98

BELGIË
Hultafors Group Belgium NV/SA
54 Joe Englishstraat
2140 ANTWERPEN 
Tel. +32 (0)3 201 03 00
Fax. +32 (0)15 44 65 39

DENEMARKEN
Hultafors Group Denmark A/S
Energivej 37
2750 BALLERUP
Tel. +45 44 86 06 00
Fax. +45 44 86 06 06

DUITSLAND
Hultafors Group Germany GmbH
Im Meisenfeld 26
32602 VLOTHO
Tel. +49 (0) 5228 957 0
Fax. +49 (0) 5228 957 290

ESTLAND
Tamrex Ohutuse OU
Laki 5
10621 TALLINN
www.tamrex.ee
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901

FINLAND
Hultafors Group Finland Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 ESPOO
info@hultaforsgroup.fi
www.hultaforsgroup.fi
Tel. +358- (0)20 741 0130

FRANKRIJK
Hultafors Group France SARL
60 Boulevard de Turin
59777 LILLE
info@snickersworkwear.fr 
Tel. +33 (0)1 53 40 89 90

GRIEKENLAND
STOP AEBE
Anapafseos 2-4
18546, PIRAEUS
info@stop.gr
www.stop.gr
Tel.  +30 210 462 68 00
Fax. +30 210 463 37 18

GROOT-BRITTANNIË
Hultafors Group UK Limited
Unit N3, Gate 4,
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS
sales@hultaforsgroup.co.uk
www.snickersworkwear.co.uk
Tel. +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

HONGARIJE
KLÍMA-EXPRESS KFT
H-1104. BUDAPEST
Bodza u 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
info@munkaruha-munkacipo.hu
Tel. +36 1 260 3950
Mobile:  +36 70 427 7301

HONGARIJE
Saftey Systems Hungaria Kft.
H-1156 Budapest
Szilas park 10.
www.sshshop.hu
Tel. +36 30 951 6388

IERLAND
Hultafors Group Ireland
Unit B5, Calmount Business Park
DUBLIN 12
info@hultaforsgroup.ie
www.hultaforsgroup.ie
Tel. +353 (0)1 409 8400
Fax. +353 (0)1 409 8499

IJSLAND
HAGI ehf
Storhofdi 37
110 REYKJAVIK
www.hagi.is
Tel. +354 414 3700
info@hagi.is

ITALIË
Hultafors Group Italy Srl
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@hultaforsgroup.it
Tel. +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669

KROATIË
Morlak d.o.o.
Lindlarska 19
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
www.morlak-doo.hr
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

LETLAND
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr: +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267

LITOUWEN
UAB Tamrex
Savanorių pr. 191
LT-02300 Vilnius
www.tamrex.lt
Tel. +370 52671799
Fax. +370 52100040

NEDERLAND
Hultafors Group Netherlands BV
Jean Monnetpark 81
7336 BB APELDOORN
info@hultaforsgroup.nl
www.snickersworkwear.nl
Tel. +31 (0)55 599 98 60

NOORWEGEN
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel. +47 23 06 88 80

OOSTENRIJK
Hultafors Group Austria GmbH
Gierstergasse 6
1120 WIEN
info@hultaforsgroup.at
Tel. +43 (0) 1 8101 728
Fax. +43 (0) 1 8101 814

POLEN
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel. +48 22 29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

PORTUGAL
Flexiwear, Lda
Rua Luís de Camões Torre 6 C/v
2620-105 Póvoa de Santo Adrião
www.flexiwear.com.pt
Tel. +351 211 554 561
Fax. +351 211 305 520

SLOVENIË
BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 Komenda
info@snickersworkwear.si
www.delovnaoblacila.si
Tel. +386 183 13 156

SPANJE
AT – Snickers Workwear
Rey Pastor, 17
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganes, MADRID
www.at-snickersworkwear.es
Tel. +34 91 633 44 50
Fax +34 91 632 07 16

TSJECHIË & SLOWAKIJE
AC-T servis, spol. s r.o.
Nachodska 61
193 00 PRAG 9
Czech Republic
info@profi-odevy.cz
www.profi-odevy.cz
Tel.: 00420 281 926 244
Fax: 00420 281 926 244

ZWEDEN
Hultafors Group Sverige AB
Box 38
SE – 517 21 BOLLEBYGD
Tel. +46 33 723 74 00
Fax. +46 33 723 74 10

ZWITSERLAND
Hultafors Group Switzerland AG
Industriestrasse 9
5432 Neuenhof
Tel: 0041 56 416 98 98
info@hultaforsgroup.ch

Snickers Workwear in Europa



Een unieke productfamilie
HULTAFORS GROUP biedt een dynamisch assortiment premiummer-
ken om op te vertrouwen, voor zowel distributeurs als vakmensen. Elk 
merk binnen de groep is verenigd in een gemeenschappelĳke passie: 
vakmensen voorop laten lopen op het gebied van functionaliteit, vei-
ligheid, bescherming en productiviteit.

Hultafors Group presenteert 17 toonaangevende merken, die samen 
een unieke productfamilie vormen voor de professionele vakman.

Elk merk vertegenwoordigt expertise in een specifiek gebied en biedt 
ongeëvenaarde kennis en inzicht in de unieke uitdagingen waar vak-
mensen in hun werk tegenaan lopen. Hierdoor kunnen we tegemoetko-
men aan, of zelfs voorlopen op, steeds veranderende eisen door inno-
vatieve, geavanceerde producten te ontwerpen die de werkdag van de 
vakman veiliger, gemakkelĳker en productiever maken.

Met uitmuntende expertise in merkgedreven productcategorieën 
binnen de industrie- en bouwsector, bieden we klanten en gebrui-
kers een eersteklas ervaring. Door onze hoogwaardige producten 
te gebruiken en te profiteren van merken die zĳn gebouwd rond hun 
behoeften, kunnen vakmensen elke dag op de voorgrond treden en 
zĳn ze trots op hun werk.



Snickers Workwear Product Development behoudt zich het recht voor 
om verbeteringen en alternatieven voor producten, productreeksen en 
materiaal te maken zonder aankondiging vooraf en op lopende basis.

De inhoud van deze publicatie valt onder copyright en mag niet  
worden gekopieerd of gereproduceerd. 

Hultafors Group AB is gecertificeerd volgens ISO 9001 en 14001.  
Deze standaarden bevestigen onze inzet en prestaties op het gebied 
van Kwaliteit en Milieu.

CONCEPT, PRODUCTIE EN REPRO: HULTAFORS GROUP & CARINA GUSTAFSSON – MEDLEY. 
FOTOGRAFIE: JOHAN WENNERSTRÖM, ANDREAS ACKERUP, JOEL RHODIN & BSMART.
PRINT: FALK GRAPHIC.
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