Safety Line
Workwear made for the Professional

Made To Match

Made To Match

“Made To Match” zo’n naam
zegt alles!

Voorwoord

Onze missie

Onze visie

In onze dienstverlening staan flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid, service en kwaliteit centraal. We zijn
uit op een langdurige relatie met onze opdrachtgevers.
Samenwerking met derden, uitstekende arbeidsverhoudingen en verantwoord ondernemerschap dragen
daaraan bij.

Made To Match streeft naar een grote mate van
in- en externe klantgerichtheid. Wij willen een
organisatie zijn waar klanten graag terugkomen. En
zeker zo belangrijk: waar mensen met plezier voor
werken. We stimuleren betrokkenheid en zorgen
ervoor dat onze medewerkers trots zijn op ‘hun’
bedrijf en de producten en diensten die het levert.

den en richtlijnen van de Fair Wear Foundation. Dus een eerlijk en verantwoord product waar kwaliteit

Uw keuze!

Onze mensen

altijd voorop staat. Door te werken met Lectra Cad-Cam systemen en robotsnijmachines heeft de kleding

Als u kiest voor Made To Match kiest u voor:

Al meer dan vijftien jaar ontwerpt en produceert Varna Confectia Sales Europe haar bedrijfskledingmerk
Made To Match. Een succesvol merk wat zich kenmerkt in functionele en comfortabele kleding met een
uitstekende pasvorm. Een team van 300 vakbekwame en enthousiaste medewerkers werkt iedere dag aan
het succes van u. Onze kwalitatief en hoogwaardige bedrijfskleding wordt gemaakt binnen de voorwaar-

altijd dezelfde maatvoering. Gebruik makend van Europese basismaterialen realiseren onze goed opgeleide
naaisters op het ultramoderne machinepark een topproduct. Gemaakt binnen de Europese Unie geeft dit
snelle levertijden richting u als afnemer. Made To Match staat bekend om zijn korte en correcte levertijden
door onze snelle logistieke verbindingen tussen onze productie in Bulgarije en het in Nederland gevestigde
distributiecentrum. Kortom, bedrijfskleding vanuit het idee Made To Match.

Perfect draagcomfort door uitstekende pasvorm
Hoogwaardige basismaterialen
Continue de hoogste kwaliteit
Een solide en betrouwbare organisatie

We zijn ervan overtuigd dat onze mensen de sleutel
zijn tot het succes van Made To Match. Deze gedachte
staat dan ook centraal in ons personeelsbeleid. Daarnaast richten wij ons beleid maatschappelijk verantwoord in. Zo proberen we samen met gemeenten en
textielopleidingsscholen werklozen te scholen in het
confectievak voor bedrijfskleding. We zorgen voor
prettige en uitdagende werkomstandigheden en een
praktische haal- en brengservice ‘s morgens en
‘s avonds.

Een flexibele partner voorop in vernieuwingen
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Workwear made for the professional
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Made To Match
Inhoud

Kwaliteitsborging

Belangrijk voor Made To Match en haar klanten is een continue borging van de kwaliteit van de
geleverde producten en diensten. Deze borging vindt plaats door middel van interne
procescontroles en onderstaande externe normeringen.

NL Greenlabel

ISO-14001:2004

Fair Wear Foundation

Groen geeft mensen meer rust en minder
stress. Het voegt belevingswaarde toe
aan ons leven. Daarom heeft groen de
toekomst. NL Greenlabel heeft een duidelijke visie op de toekomst. Hierin staat
het meetbaar maken van duurzaamheid
en deze waarden communiceren naar de
eindgebruiker door middel van een paspoort centraal.

Made To Match neemt tevens haar verantwoordelijkheid door structureel aandacht
te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Om dit gestalte te geven is Made
To Match ISO 14001:2004 gecertificeerd.
ISO 14001:2004 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een
goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd
in het kwaliteitsmanagement-systeem van
ons bedrijf (ISO 9001:2008) en richt zich
speciaal op het beheersen en verbeteren
van onze prestaties op milieugebied.

Als kledingproducent is Made To Match
aangesloten bij de Fair Wear Foundation
(FWF). Speerpunten van het FWF zijn het
bestrijden van kinderarbeid, discriminatie
en het stimuleren van eerlijke betaling.
Deze onafhankelijke instantie controleert
de productie van ons merk Made To Match
op werkomstandigheden. Ook stelt de FWF
jaarlijks vast of Made To Match zich aan
haar afspraken en gedragsregels houdt.

Safety Sign®

ISO-9001:2008

Clearmark

Made To Match is sinds eind 2007 Safety
Sign erkend. Het Safety Sign® is een
teken van gecontroleerde kwaliteit voor
producten en diensten op het gebied van
arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid. Bedrijven met een Safety Sign®
erkenning hebben de hiervoor speciale
opleidingsprogramma’s met goed gevolg
afgelegd. Jaarlijks vindt controle plaats of
aan alle eisen van de Safety Sign® erkenning beantwoord wordt.

De complete organisatie, van productie
tot verkoop van Made To Match voldoet
aan de ISO 9001:2008 norm, de bekendste
norm voor managementsystemen. Dit
staat garant voor een degelijke, periodiek
gecontroleerde werkwijze en dito kwaliteitsborging.

Made To Match wil voorkomen dat er
onduidelijkheid bestaat over de afkomst
van onze producten. Voor Made To Match
als kledingfabrikant dé reden om met
Clearmark samen te werken. Clearmark
is het online register van rechtmatig CE
gemarkeerde producten. Alle gecertificeerde kleding vindt u dan ook voorzien
van certificering terug in de database van
Clearmark.

Pagina 4

Voorwoord											Pagina 2-3
Kwaliteitsborging										
Pagina 4
Kleurcombinatie Marineblauw/Oranje						
Pagina 6-7-8-9
Kleurcombinatie Marineblauw/Geel							
Pagina 10-11-12-13
Kleurcombinatie Groen/Oranje							
Pagina 14-15-16-17
Kleurcombinatie Groen/Geel								
Pagina 18-19-20-21
Kleurcombinatie Zwart/Oanje								
Pagina 22-23-24-25
Kleurcombinatie Zwart/Geel								
Pagina 26-27-28-29
Kleurcombinatie Grijs/Oranje								
Pagina 30-31
Kleurcombinatie Grijs/Geel								
Pagina 32-33
Kleurcombinatie Grijs/Rood								
Pagina 34-35
Kleurcombinatie RWS Oranje								
Pagina 36-37-38-39
Onze kwaliteit										
Pagina 40
Maattabel											
Pagina 41
Wasvoorschriften										
Pagina 41
Tips & onderhoud									
Pagina 42

Pagina 5

Kleurcombinatie
Marineblauw/Oranje

Made To Match

Pilotjack Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken
met rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband,
elastische manchetten, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde
voering.

Parka met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met
rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak
bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting,
verstelbare taille met elastiek,2 reflecterende banden om de
torso en mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde voering.

Parka met vaste capuchon in kraag, Sympatex interlining, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2
voorzakken met rits en klep, 1 documentenzak bij de ritssluiting,
2 binnenzakken, 2 telefoonzakken, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen, reflecterende piping. De uitritsbare 3M
Thinsulate thermische voering kan separaat gedragen worden. De
hele jas is voorzien van een waterdichte en ademende Sympatex
interlining.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.26500.27

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.14500.27

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.12500.27

Combi-jack Memphis 471

Softshell Columbus 471

Fleecejack Boston 471

Jack Quebec 471+343

Pilotjack Seattle 471

Combi-jack Seattle 471

Een modern gestileerd combijack in een wat langere uitvoering voor een goede bedekking van de onderrug met verborgen ritssluiting, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en klep, 2
steekzakken met reflectiebiesjes, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting,
gedeeltelijk elastiek in de tailleband, verstelbare mouwwijdte
d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen en reflecterende piping.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte
steekzakken met spiraalrits en een documentenzak,
voorsluiting met een zware kunststof rits tot aan de
bovenkant met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare
tailleband middels verdekt aangebracht tunnelkoord,
windstopper aan de voorzijde en twee horizontale,
retroreflecterende banden rond de torso en rond de
mouwen.

Tweekleurig ademend fleecejack, wind- en waterdicht.
Materiaal met anti pilling. Voorsluiting met zware bloktand
ritssluiting en inwendige windvanger, 2 steekzakken met
reflectiebies en ritssluiting, 1 binnenzak met ritssluiting,
elastische manchetten, verstelbare koordsluiting in de
onderzoom, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en vaste voering alleen aan
de voorkant.

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.62

Materiaal: 310 gram
Fluorstof: 100% polyester
Contraststof: 100% polyester anti pilling
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.62

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borstzakken met klep en
klittenbandsluiting, 2 voorzakken met klep, 1 binnenzak met
klittenbandsluiting, 1 telefoonbinnenzak met klepje en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de
onderband, elastische manchetten, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen en over de schouder, vaste gewatteerde
voering en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor betere zichtbaarheid.

Combi-jack met verborgen ritssluiting met windvanger, 2
borstzakken met klep en drukknoop, 2 voorzakken met klep,
gedeeltelijk elastiek in de onderband, verstelbare mouwwijdte
d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen en over de schouder en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor
betere zichtbaarheid.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.17200.27

Zeer licht all weather hoog zichtbaar jack met een zeer hoge
waterkolom van 13000mm en een hoog ademend vermogen
van RET 7,2. Voor en achter iets langer dan een pilotjack,
waardoor hij minimaal doorwaait zoals bij een parka, maar met
de bewegingsvrijheid van een pilotjack. Desgewenst kan er een
thermojack Malo, fleecejas Menton of gestepte jas Avignon
worden ingeritst. Het jack is voorzien van een kinbeschermer,
2 voorzakken, 2 borstzakken, 1 binnenzak en 1 documentzak,
reflectie-effecten en contraststiksels, met koord een verstelbare
capuchon (oprolbaar in de kraag) en een verstelbaar koord aan
de onderzijde om doorwaaien tegen te gaan.

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.27

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.12320.27
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Zichtbaarheid voorop!

Materiaal: 195 gram
100% polyester
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3/3, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.62
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Kleurcombinatie
Marineblauw/Oranje

Made To Match

Reflectie:
• Gestikt met dubbelnaaldsmachines

Polo Orlando 471

Riem Made To Match

Kniekussens

• Gestikt met slijtvast garen

Lichtgewicht poloshirt, ideaal voor in de zomer. De halsopening
is verwerkt met 3 plastic knoopjes, 1 borstzak, 2 reflecterende
banden om de torso, korte mouwen en een kraag van
elastisch tricot.

Canvas riem 140 cm in kleur zwart.

Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.

• 3M industrieel wasbaar op 60 graden

Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Materiaal: 185 gram
75% polyester en 25% viscose
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.27

• Extra zichtbaarheid door reflectie-effecten

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Bodywarmer Delta 471

Overall Denver 471

Am. Overall Houston 471

Werkbroek Seattle 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Oakland 471

Deze bodywarmer met verlengd rugpand heeft een warme
gestepte voering en een hoge kraag ,verborgen zware bloktand
ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en
klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de
ritssluiting, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 2 reflecterende banden om de
torso en reflecterende piping.

Overall afsluitbaar door middel van drukknopen, verstelbare
taille door middel van tunnelkoord met elastiek, 2 borstzakken
met klep en drukknoop, 2 voorzakken, 1 achterzak met
klep, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 1
kleingeldzakje met klep en drukknoop, verstelbare taille met
elastiek, twee horizontale reflecterende banden rond torso,
broekspijpen en mouwen. Reflecterende piping bij de zakken
en de deelnaad op het voorpand. Voorzien van dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen.

Amerikaanse overall met metalen gulpsluiting en verstelbare
taille door middel van tunnelkoord en door middel van jeansknopen, elastische schouderbanden, 1 dubbele borstzak, 2 voorzakken, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, zijopeningen met jeansknoop sluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en
drukknoop, 2 reflecterende banden rond de broekspijpen en
reflecterende piping. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden
rondom het kruis en het binnenbeen.

Werkbroek met metaalgulpsluiting en jeansknoop, 2 steekzakken, 1 achterzak, 1 dubbele duim-stokzak, 1 telefoonzak
met klep en klitten-bandsluiting, bandplooien, 2 reflecterende
banden rond de broekspijpen en contrasterende stiksels.

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee
achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep
en drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden
rond de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en
de deelnaad op het voorpand.

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.08200.27

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.26200.62

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 87.25500.27
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Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 42 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.11320.27

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.62

Materiaal: 240 gram
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.27
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Kleurcombinatie
Marineblauw/Geel

Made To Match

Pilotjack Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken
met rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband,
elastische manchetten, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde
voering.

Parka met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met
rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak
bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting,
verstelbare taille met elastiek,2 reflecterende banden om de
torso en mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde voering.

Parka met vaste capuchon in kraag, Sympatex interlining, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2
voorzakken met rits en klep, 1 documentenzak bij de ritssluiting,
2 binnenzakken, 2 telefoonzakken, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen, reflecterende piping. De uitritsbare 3M
Thinsulate thermische voering kan separaat gedragen worden.
De hele jas is voorzien van een waterdichte en ademende
Sympatex interlining.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.26500.28

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.14500.28

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.12500.28

Combi-jack Memphis 471

Softshell Columbus 471

Fleecejack Boston 471

Jack Quebec 471+343

Pilotjack Seattle 471

Combi-jack Seattle 471

Een modern gestileerd combijack in een wat langere uitvoering
voor een goede bedekking van de onderrug met verborgen ritssluiting, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en klep, 2 steekzakken
met reflectiebiesjes, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, gedeeltelijk elastiek
in de tailleband, verstelbare mouwwijdte d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de torso en mouwen en
reflecterende piping.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte
steekzakken met spiraalrits en een documentenzak, voorsluiting met een zware kunststof rits tot aan de bovenkant
met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare tailleband
middels verdekt aangebracht tunnelkoord, windstopper
aan de voorzijde en twee horizontale, retroreflecterende
banden rond de torso en rond de mouwen.

Tweekleurig ademend fleecejack, wind- en waterdicht.
Materiaal met anti pilling. Voorsluiting met zware bloktand
ritssluiting en inwendige windvanger, 2 steekzakken met
reflectiebies en ritssluiting, 1 binnenzak met ritssluiting,
elastische manchetten, verstelbare koordsluiting in de
onderzoom, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en vaste voering alleen aan
de voorkant.

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.82

Materiaal: 310 gram
Fluorstof: 100% polyester
Contraststof: 100% polyester anti pilling
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.82

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borstzakken met klep en
klittenbandsluiting, 2 voorzakken met klep, 1 binnenzak met
klittenbandsluiting, 1 telefoonbinnenzak met klepje en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de
onderband, elastische manchetten, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen en over de schouder, vaste gewatteerde
voering en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor betere zichtbaarheid.

Combi-jack met verborgen ritssluiting met windvanger, 2
borstzakken met klep en drukknoop, 2 voorzakken met klep,
gedeeltelijk elastiek in de onderband, verstelbare mouwwijdte
d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen en over de schouder en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor
betere zichtbaarheid.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.17200.28

Zeer licht all weather hoog zichtbaar jack met een zeer hoge
waterkolom van 13000mm en een hoog ademend vermogen
van RET 7,2. Voor en achter iets langer dan een pilotjack,
waardoor hij minimaal doorwaait zoals bij een parka, maar met
de bewegingsvrijheid van een pilotjack. Desgewenst kan er een
thermojack Malo, fleecejas Menton of gestepte jas Avignon
worden ingeritst. Het jack is voorzien van een kinbeschermer,
2 voorzakken, 2 borstzakken, 1 binnenzak en 1 documentzak,
reflectie-effecten en contraststiksels, met koord een verstelbare
capuchon (oprolbaar in de kraag) en een verstelbaar koord aan
de onderzijde om doorwaaien tegen te gaan.

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.28

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.12320.28
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Herkenbaarheid voorop!

Materiaal: 195 gram
100% polyester
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3/3, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.82
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Kleurcombinatie
Marineblauw/Geel

Made To Match

Polo Orlando 471

Riem Made To Match

Kniekussens

Lichtgewicht poloshirt, ideaal voor in de zomer. De halsopening
is verwerkt met 3 plastic knoopjes, 1 borstzak, 2 reflecterende
banden om de torso, korte mouwen en een kraag van
elastisch tricot.

Canvas riem 140 cm in kleur zwart.

Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.

Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Materiaal: 185 gram
75% polyester en 25% viscose
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.28

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Bodywarmer Delta 471

Overall Denver 471

Am. Overall Houston 471

Werkbroek Seattle 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Oakland 471

Deze bodywarmer met verlengd rugpand heeft een warme
gestepte voering en een hoge kraag, verborgen zware bloktand
ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en
klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de
ritssluiting, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 2 reflecterende banden om de
torso en reflecterende piping.

Overall afsluitbaar door middel van drukknopen, verstelbare
taille door middel van tunnelkoord met elastiek, 2 borstzakken
met klep en drukknoop, 2 voorzakken, 1 achterzak met
klep, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 1
kleingeldzakje met klep en drukknoop, verstelbare taille met
elastiek, twee horizontale reflecterende banden rond torso,
broekspijpen en mouwen. Reflecterende piping bij de zakken
en de deelnaad op het voorpand. Voorzien van dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen.

Amerikaanse overall met metalen gulpsluiting en verstelbare
taille door middel van tunnelkoord en door middel van jeansknopen, elastische schouderbanden, 1 dubbele borstzak, 2 voorzakken, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, zijopeningen met jeansknoop sluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en
drukknoop, 2 reflecterende banden rond de broekspijpen en
reflecterende piping. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden
rondom het kruis en het binnenbeen.

Werkbroek met metaalgulpsluiting en jeansknoop, 2 steekzakken, 1 achterzak, 1 dubbele duim-stokzak, 1 telefoonzak
met klep en klitten-bandsluiting, bandplooien, 2 reflecterende
banden rond de broekspijpen en contrasterende stiksels.

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee
achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep
en drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden
rond de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en
de deelnaad op het voorpand.

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.08200.82

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.26200.82

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.82

Materiaal: 240 gram
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.82

Materiaal: 240 gram
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 87.25500.28
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Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 42 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.11320.28
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Kleurcombinatie
Groen/Oranje

Made To Match

Pilotjack Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken
met rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband,
elastische manchetten, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde
voering.

Parka met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met
rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak
bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting,
verstelbare taille met elastiek, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde voering.

Parka met vaste capuchon in kraag, Sympatex interlining, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2
voorzakken met rits en klep, 1 documentenzak bij de ritssluiting,
2 binnenzakken, 2 telefoonzakken, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen, reflecterende piping. De uitritsbare 3M
Thinsulate thermische voering kan separaat gedragen worden.
De hele jas is voorzien van een waterdichte en ademende
Sympatex interlining.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.26500.47

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.14500.47

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.12500.47

Veiligheid voorop!
EN ISO 20471
De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens deze norm, valt in risicoklasse
II. Het cijfer naast het pictogram geeft aan in
welke klasse het artikel valt. Dat hangt af van
de minimum oppervlakte fluorescerend en
reflecterend materiaal:
-Klasse 3 vergt 0,8 m2 fluo oppervlak en 0,2 m2
reflecterend oppervlak.
-Klasse 2 vergt 0,5 m2 fluo oppervlak en 0,13 m2
reflecterend.
-Klasse 1 vergt 0,14 m2 fluo oppervlak en 0,10 m2
reflecterend oppervlak.

Combi-jack Memphis 471

Softshell Columbus 471

Fleecejack Boston 471

Pilotjack Seattle 471

Combi-jack Seattle 471

Een modern gestileerd combijack in een wat langere uitvoering
voor een goede bedekking van de onderrug met verborgen ritssluiting, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en klep, 2 steekzakken
met reflectiebiesjes, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, gedeeltelijk elastiek
in de tailleband, verstelbare mouwwijdte d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de torso en mouwen en
reflecterende piping.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte
steekzakken met spiraalrits en een documentenzak, voorsluiting met een zware kunststof rits tot aan de bovenkant
met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare tailleband
middels verdekt aangebracht tunnelkoord, windstopper
aan de voorzijde en twee horizontale, retroreflecterende
banden rond de torso en rond de mouwen.

Tweekleurig ademend fleecejack, wind- en waterdicht.
Materiaal met anti pilling. Voorsluiting met zware bloktand
ritssluiting en inwendige windvanger, 2 steekzakken met
reflectiebies en ritssluiting, 1 binnenzak met ritssluiting,
elastische manchetten, verstelbare koordsluiting in de
onderzoom, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en vaste voering alleen aan
de voorkant.

Combi-jack met verborgen ritssluiting met windvanger, 2
borstzakken met klep en drukknoop, 2 voorzakken met klep,
gedeeltelijk elastiek in de onderband, verstelbare mouwwijdte
d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen en over de schouder en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor
betere zichtbaarheid.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.17200.47

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.64

Materiaal: 310 gram
Fluorstof: 100% polyester
Contraststof: 100% polyester anti pilling
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.64

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borstzakken met klep en
klittenbandsluiting, 2 voorzakken met klep, 1 binnenzak met
klittenbandsluiting, 1 telefoonbinnenzak met klepje en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de
onderband, elastische manchetten, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen en over de schouder, vaste gewatteerde
voering en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor betere zichtbaarheid.
Materiaal: 240 gram
70% katoen 30% polyester
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.47

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.12320.47
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Kleurcombinatie
Groen/Oranje

Made To Match

Stofkwaliteit:

• Europese gecertificeerde kwaliteit
• Polyamide: slijtvaste stoffen met

Polo Orlando 471

Riem Made To Match

Kniekussens

Lichtgewicht poloshirt, ideaal voor in de zomer. De halsopening
is verwerkt met 3 plastic knoopjes, 1 borstzak, 2 reflecterende
banden om de torso, korte mouwen en een kraag van elastisch
tricot.

Canvas riem 140 cm in kleur zwart.

Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.

Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Materiaal: 185 gram
75% polyester en 25% viscose
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.47

langere levensduur
• Hoog aandeel katoen voor maximaal
draagcomfort
• Optimale reinigingsmogelijkheden

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Bodywarmer Delta 471

Overall Denver 471

Am. Overall Houston 471

Werkbroek Seattle 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Oakland 471

Deze bodywarmer met verlengd rugpand heeft een warme
gestepte voering en een hoge kraag, verborgen zware bloktand
ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en
klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de
ritssluiting, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 2 reflecterende banden om de
torso en reflecterende piping.

Overall afsluitbaar door middel van drukknopen, verstelbare
taille door middel van tunnelkoord met elastiek, 2 borstzakken
met klep en drukknoop, 2 voorzakken, 1 achterzak met
klep, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 1
kleingeldzakje met klep en drukknoop, verstelbare taille met
elastiek, twee horizontale reflecterende banden rond torso,
broekspijpen en mouwen. Reflecterende piping bij de zakken
en de deelnaad op het voorpand. Voorzien van dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen.

Amerikaanse overall met metalen gulpsluiting en verstelbare
taille door middel van tunnelkoord en door middel van jeansknopen, elastische schouderbanden, 1 dubbele borstzak, 2 voorzakken, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, zijopeningen met jeansknoop sluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en
drukknoop, 2 reflecterende banden rond de broekspijpen en
reflecterende piping. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden
rondom het kruis en het binnenbeen.

Werkbroek met metaalgulpsluiting en jeansknoop, 2 steekzakken, 1 achterzak, 1 dubbele duim-stokzak, 1 telefoonzak
met klep en klitten-bandsluiting, bandplooien, 2 reflecterende
banden rond de broekspijpen en contrasterende stiksels.

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee
achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep
en drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden
rond de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en
de deelnaad op het voorpand.

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Materiaal: 240 gram
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 87.25500.47
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Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.08200.47

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.26200.64

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 42 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.11320.47

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.64

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.64
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Kleurcombinatie
Groen/Geel

Made To Match

Pilotjack Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken
met rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband,
elastische manchetten, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde
voering.

Parka met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met
rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak
bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting,
verstelbare taille met elastiek, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde voering.

Parka met vaste capuchon in kraag, Sympatex interlining, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2
voorzakken met rits en klep, 1 documentenzak bij de ritssluiting,
2 binnenzakken, 2 telefoonzakken, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen, reflecterende piping. De uitritsbare 3M
Thinsulate thermische voering kan separaat gedragen worden.
De hele jas is voorzien van een waterdichte en ademende
Sympatex interlining.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.26500.48

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.14500.48

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.12500.48

Tevredenheid voorop!
EN 13758-2
De EN 13758-2 specifieert de eisen voor kleding die
bestemd is om de drager te beschermen tegen UV
stralen.
Het kledingstuk moet de romp volledig bedekken
(van de hals tot aan de heupen) en de schouders tot
aan het bovenste stuk van de armen, evenwel als het
onderste deel van het lichaam (van de taille tot aan
de knieschijf).
De UV beschermingsfactor (UPF) die bepaald is door
EN 13758-1 moet hoger zijn dan 40 (UPF 40+).

Combi-jack Memphis 471

Softshell Columbus 471

Fleecejack Boston 471

Een modern gestileerd combijack in een wat langere uitvoering
voor een goede bedekking van de onderrug met verborgen ritssluiting, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en klep, 2 steekzakken
met reflectiebiesjes, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, gedeeltelijk elastiek
in de tailleband, verstelbare mouwwijdte d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de torso en mouwen en
reflecterende piping.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte
steekzakken met spiraalrits en een documentenzak, voorsluiting met een zware kunststof rits tot aan de bovenkant
met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare tailleband
middels verdekt aangebracht tunnelkoord, windstopper
aan de voorzijde en twee horizontale, retroreflecterende
banden rond de torso en rond de mouwen.

Tweekleurig ademend fleecejack, wind- en waterdicht.
Materiaal met anti pilling. Voorsluiting met zware bloktand
ritssluiting en inwendige windvanger, 2 steekzakken met
reflectiebies en ritssluiting, 1 binnenzak met ritssluiting,
elastische manchetten, verstelbare koordsluiting in de
onderzoom, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en vaste voering alleen aan
de voorkant.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.17200.48

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.48

Materiaal: 310 gram
Fluorstof: 100% polyester
Contraststof: 100% polyester anti pilling
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.84

Pagina 18

De gemiddelde UVA overdracht (UV straling
tussen 315 en 400 nm) moet minder zijn dan
5%.

Pilotjack Seattle 471

Combi-jack Seattle 471

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borstzakken met klep en
klittenbandsluiting, 2 voorzakken met klep, 1 binnenzak met
klittenbandsluiting, 1 telefoonbinnenzak met klepje en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de
onderband, elastische manchetten, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen en over de schouder, vaste gewatteerde
voering en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor betere zichtbaarheid.

Combi-jack met verborgen ritssluiting met windvanger, 2
borstzakken met klep en drukknoop, 2 voorzakken met klep,
gedeeltelijk elastiek in de onderband, verstelbare mouwwijdte
d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen en over de schouder en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor
betere zichtbaarheid.

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.48

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.12320.48
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Kleurcombinatie
Groen/Geel

Made To Match

Maatvoering:
• Extra brede matenrange
• Maatwerk snel en naar tevredenheid geleverd

Polo Orlando 471

Riem Made To Match

Kniekussens

Lichtgewicht poloshirt, ideaal voor in de zomer. De halsopening
is verwerkt met 3 plastic knoopjes, 1 borstzak, 2 reflecterende
banden om de torso, korte mouwen en een kraag van elastisch
tricot.

Canvas riem 140 cm in kleur zwart.

Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.

Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Materiaal: 185 gram
75% polyester en 25% viscose
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.48

• Perfect draagcomfort
• Hoge dragerstevredenheid

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Bodywarmer Delta 471

Overall Denver 471

Am. Overall Houston 471

Werkbroek Seattle 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Oakland 471

Deze bodywarmer met verlengd rugpand heeft een warme
gestepte voering en een hoge kraag ,verborgen zware bloktand
ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en
klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de
ritssluiting, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 2 reflecterende banden om de
torso en reflecterende piping.

Overall afsluitbaar door middel van drukknopen, verstelbare
taille door middel van tunnelkoord met elastiek, 2 borstzakken
met klep en drukknoop, 2 voorzakken, 1 achterzak met klep,
1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 1
kleingeldzakje met klep en drukknoop, verstelbare taille met
elastiek, twee horizontale reflecterende banden rond torso,
broekspijpen en mouwen. Reflecterende piping bij de zakken
en de deelnaad op het voorpand. Voorzien van dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen.

Amerikaanse overall met metalen gulpsluiting en verstelbare
taille door middel van tunnelkoord en door middel van jeansknopen, elastische schouderbanden, 1 dubbele borstzak, 2 voorzakken, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, zijopeningen met jeansknoop sluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en
drukknoop, 2 reflecterende banden rond de broekspijpen en
reflecterende piping. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden
rondom het kruis en het binnenbeen.

Werkbroek met metaalgulpsluiting en jeansknoop, 2 steekzakken, 1 achterzak, 1 dubbele duim-stokzak, 1 telefoonzak
met klep en klitten-bandsluiting, bandplooien, 2 reflecterende
banden rond de broekspijpen en contrasterende stiksels.

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee
achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep
en drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden
rond de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en
de deelnaad op het voorpand.

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Materiaal: 240 gram
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 87.25500.48
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Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.08200.48

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.26200.84

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 42 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.11320.84

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.84

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.84
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Kleurcombinatie
Zwart/Oranje

Made To Match

Pilotjack Toronto 471

Parka Montreal 471

Jack Quebec 471+343

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken
met rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband,
elastische manchetten, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde
voering.

Parka met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met
rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak
bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting,
verstelbare taille met elastiek, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde voering.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.26500.16

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.14500.16

Zeer licht all weather hoog zichtbaar jack met een zeer hoge
waterkolom van 13000mm en een hoog ademend vermogen
van RET 7,2. Voor en achter iets langer dan een pilotjack,
waardoor hij minimaal doorwaait zoals bij een parka, maar met
de bewegingsvrijheid van een pilotjack. Desgewenst kan er een
thermojack Malo, fleecejas Menton of gestepte jas Avignon
worden ingeritst. Het jack is voorzien van een kinbeschermer,
2 voorzakken, 2 borstzakken, 1 binnenzak en 1 documentzak,
reflectie-effecten en contraststiksels, met koord een verstelbare
capuchon (oprolbaar in de kraag) en een verstelbaar koord aan
de onderzijde om doorwaaien tegen te gaan.
Materiaal: 195 gram
100% polyester
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3/3, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.61

Diversiteit voorop!
EN 14404
Deze norm beschrijft de testmethodes en eisen van
kniebeschermers voor werk in knielende positie.
Er bestaan 4 types van kniebeschermers:
type 1: “zelfstandige” kniebeschermers,
type 2: mousse in zak op broek,
type 3: losse beschermers,
type 4: kniebeschermers als onderdeel van
andere bescherming.
Eveneens zijn er 3 prestatieniveaus beschreven:
Niveau 0: biedt geen bescherming tegen penetratie.
Niveau 1: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet
vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen penetratie
van objecten < 1cm.
Niveau 2: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet
vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen extreme
condities.

Combi-jack Memphis 471

Softshell Columbus 471

Fleecejack Boston 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Oakland 471

Een modern gestileerd combijack in een wat langere uitvoering
voor een goede bedekking van de onderrug met verborgen ritssluiting, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en klep, 2 steekzakken
met reflectiebiesjes, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, gedeeltelijk elastiek
in de tailleband, verstelbare mouwwijdte d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de torso en mouwen en
reflecterende piping.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte
steekzakken met spiraalrits en een documentenzak, voorsluiting met een zware kunststof rits tot aan de bovenkant
met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare tailleband
middels verdekt aangebracht tunnelkoord, windstopper
aan de voorzijde en twee horizontale, retroreflecterende
banden rond de torso en rond de mouwen.

Tweekleurig ademend fleecejack, wind- en waterdicht.
Materiaal met anti pilling. Voorsluiting met zware bloktand
ritssluiting en inwendige windvanger, 2 steekzakken met
reflectiebies en ritssluiting, 1 binnenzak met ritssluiting,
elastische manchetten, verstelbare koordsluiting in de
onderzoom, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en vaste voering alleen aan
de voorkant.

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee
achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep
en drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden
rond de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en
de deelnaad op het voorpand.

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.17200.16

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.16

Materiaal: 310 gram
Fluorstof: 100% polyester
Contraststof: 100% polyester anti pilling
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.61

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.61

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.61
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Kleurcombinatie
Zwart/Oranje

Made To Match

Polo Orlando 471

Riem Made To Match

Kniekussens

Lichtgewicht poloshirt, ideaal voor in de zomer. De halsopening
is verwerkt met 3 plastic knoopjes, 1 borstzak, 2 reflecterende
banden om de torso, korte mouwen en een kraag van elastisch
tricot.

Canvas riem 140 cm in kleur zwart.

Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.

Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Materiaal: 185 gram
75% polyester en 25% viscose
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.16

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Bodywarmer Delta 471

Overall Denver 471

Am. Overall Houston 471

Deze bodywarmer met verlengd rugpand heeft een warme
gestepte voering en een hoge kraag ,verborgen zware bloktand
ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en
klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de
ritssluiting, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 2 reflecterende banden om de
torso en reflecterende piping.

Overall afsluitbaar door middel van drukknopen, verstelbare
taille door middel van tunnelkoord met elastiek, 2 borstzakken
met klep en drukknoop, 2 voorzakken, 1 achterzak met
klep, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 1
kleingeldzakje met klep en drukknoop, verstelbare taille met
elastiek, twee horizontale reflecterende banden rond torso,
broekspijpen en mouwen. Reflecterende piping bij de zakken
en de deelnaad op het voorpand. Voorzien van dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen.

Amerikaanse overall met metalen gulpsluiting en verstelbare
taille door middel van tunnelkoord en door middel van jeansknopen, elastische schouderbanden, 1 dubbele borstzak, 2 voorzakken, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, zijopeningen met jeansknoop sluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en
drukknoop, 2 reflecterende banden rond de broekspijpen en
reflecterende piping. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden
rondom het kruis en het binnenbeen.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.08200.16

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.26200.61

Materiaal: 240 gram
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 87.25500.16
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Kleurcombinatie
Zwart/Geel

Made To Match

Pilotjack Toronto 471

Parka Montreal 471

Jack Quebec 471+343

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken
met rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband,
elastische manchetten, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde
voering.

Parka met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met
rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak
bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting,
verstelbare taille met elastiek, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde voering.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.26500.18

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.14500.18

Zeer licht all weather hoog zichtbaar jack met een zeer hoge
waterkolom van 13000mm en een hoog ademend vermogen
van RET 7,2. Voor en achter iets langer dan een pilotjack,
waardoor hij minimaal doorwaait zoals bij een parka, maar met
de bewegingsvrijheid van een pilotjack. Desgewenst kan er een
thermojack Malo, fleecejas Menton of gestepte jas Avignon
worden ingeritst. Het jack is voorzien van een kinbeschermer,
2 voorzakken, 2 borstzakken, 1 binnenzak en 1 documentzak,
reflectie-effecten en contraststiksels, met koord een verstelbare
capuchon (oprolbaar in de kraag) en een verstelbaar koord aan
de onderzijde om doorwaaien tegen te gaan.

Bereikbaarheid voorop!

Materiaal: 195 gram
100% polyester
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3/3, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.81

EN 343
Volgens de richtlijn valt deze norm in risicogroep
I van de richtlijn. Er vindt geen typekeuring door
een Notified Body plaats, de norm legt de eisen
en testmethoden vast voor materialen en naden
van kleding, die beschermt tegen neerslag (regen,
sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond.
Het pictogram is een paraplu met daarnaast twee
cijfers:
- Bovenste cijfer: geeft de waterdichtheid aan, waarbij ‘3’ de hoogste waarde is. De waterkolom is dan
>130 cm en na wassen, bij ‘2’ is de waterkolom >80
cm op de naden en na wassen, bij ‘1’ is de waterkolom >80 cm op de naden in nieuw staat.
- Het onderste cijfer geeft het ademende vermogen
aan. ‘3’ is de hoogste klasse en heeft daarmee het
beste ademende vermogen.

Combi-jack Memphis 471

Softshell Columbus 471

Fleecejack Boston 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Oakland 471

Een modern gestileerd combijack in een wat langere uitvoering
voor een goede bedekking van de onderrug met verborgen ritssluiting, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en klep, 2 steekzakken
met reflectiebiesjes, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, gedeeltelijk elastiek
in de tailleband, verstelbare mouwwijdte d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de torso en mouwen en
reflecterende piping.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte
steekzakken met spiraalrits en een documentenzak, voorsluiting met een zware kunststof rits tot aan de bovenkant
met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare tailleband
middels verdekt aangebracht tunnelkoord, windstopper
aan de voorzijde en twee horizontale, retroreflecterende
banden rond de torso en rond de mouwen.

Tweekleurig ademend fleecejack, wind- en waterdicht.
Materiaal met anti pilling. Voorsluiting met zware bloktand
ritssluiting en inwendige windvanger, 2 steekzakken met
reflectiebies en ritssluiting, 1 binnenzak met ritssluiting,
elastische manchetten, verstelbare koordsluiting in de
onderzoom, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en vaste voering alleen aan
de voorkant.

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.17200.18

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.18

Materiaal: 310 gram
Fluorstof: 100% polyester
Contraststof: 100% polyester anti pilling
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.18

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee
achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep
en drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden
rond de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en
de deelnaad op het voorpand.
Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.81

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.81
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Kleurcombinatie
Zwart/Geel

Made To Match

Polo Orlando 471

Riem Made To Match

Kniekussens

Lichtgewicht poloshirt, ideaal voor in de zomer. De halsopening
is verwerkt met 3 plastic knoopjes, 1 borstzak, 2 reflecterende
banden om de torso, korte mouwen en een kraag van elastisch
tricot.

Canvas riem 140 cm in kleur zwart.

Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.

Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Materiaal: 185 gram
75% polyester en 25% viscose
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.18

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Bodywarmer Delta 471

Overall Denver 471

Am. Overall Houston 471

Deze bodywarmer met verlengd rugpand heeft een warme
gestepte voering en een hoge kraag ,verborgen zware bloktand
ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en
klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de
ritssluiting, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 2 reflecterende banden om de
torso en reflecterende piping.

Overall afsluitbaar door middel van drukknopen, verstelbare
taille door middel van tunnelkoord met elastiek, 2 borstzakken
met klep en drukknoop, 2 voorzakken, 1 achterzak met
klep, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 1
kleingeldzakje met klep en drukknoop, verstelbare taille met
elastiek, twee horizontale reflecterende banden rond torso,
broekspijpen en mouwen. Reflecterende piping bij de zakken
en de deelnaad op het voorpand. Voorzien van dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen.

Amerikaanse overall met metalen gulpsluiting en verstelbare
taille door middel van tunnelkoord en door middel van jeansknopen, elastische schouderbanden, 1 dubbele borstzak, 2 voorzakken, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele beenzak met klep en
drukknoop, zijopeningen met jeansknoop sluiting, 1 telefoonzak
met klep en klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en
drukknoop, 2 reflecterende banden rond de broekspijpen en
reflecterende piping. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden
rondom het kruis en het binnenbeen.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.08200.18

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 83.26200.81

Materiaal: 240 gram
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 87.25500.18
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Kleurcombinatie
Grijs/Oranje

Made To Match

Jack Quebec 471+343

Softshell Columbus 471

Pilotjack Seattle 471

Zeer licht all weather hoog zichtbaar jack met een zeer hoge
waterkolom van 13000mm en een hoog ademend vermogen
van RET 7,2. Voor en achter iets langer dan een pilotjack,
waardoor hij minimaal doorwaait zoals bij een parka, maar met
de bewegingsvrijheid van een pilotjack. Desgewenst kan er een
thermojack Malo, fleecejas Menton of gestepte jas Avignon
worden ingeritst. Het jack is voorzien van een kinbeschermer,
2 voorzakken, 2 borstzakken, 1 binnenzak en 1 documentzak,
reflectie-effecten en contraststiksels, met koord een verstelbare
capuchon (oprolbaar in de kraag) en een verstelbaar koord aan
de onderzijde om doorwaaien tegen te gaan.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte steekzakken met spiraalrits en een documentenzak, voorsluiting met
een zware kunststof rits tot aan de bovenkant met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare tailleband middels verdekt
aangebracht tunnelkoord, windstopper aan de voorzijde en
twee horizontale, retroreflecterende banden rond de torso en
rond de mouwen.

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borstzakken met klep en
klittenbandsluiting, 2 voorzakken met klep, 1 binnenzak met
klittenbandsluiting, 1 telefoonbinnenzak met klepje en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de
onderband, elastische manchetten, 2 reflecterende banden om
de torso en mouwen en over de schouder, vaste gewatteerde
voering en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor betere zichtbaarheid.

Materiaal: 195 gram
100% polyester
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3/3, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.66

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.66

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.66

Combi-jack Seattle 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Seattle 471

Combi-jack met verborgen ritssluiting met windvanger, 2
borstzakken met klep en drukknoop, 2 voorzakken met klep,
gedeeltelijk elastiek in de onderband, verstelbare mouwwijdte
d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen en over de schouder en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor
betere zichtbaarheid.

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde
met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep en
drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en de
deelnaad op het voorpand.

Werkbroek met metaalgulpsluiting en jeansknoop, 2 steekzakken, 1 achterzak, 1 dubbele duim-stokzak, 1 telefoonzak
met klep en klitten-bandsluiting, bandplooien, 2 reflecterende
banden rond de broekspijpen en contrasterende stiksels.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.12320.66
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Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.66

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 42 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.11320.66
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Kleurcombinatie
Grijs/Geel

Made To Match

Made To Match:
• Extra uitstraling door reflectie-effecten
• Kleuruniformiteit in de modellen

Jack Quebec 471+343

Softshell Columbus 471

Fleecejack Boston 471

• Alle zakken goed afsluitbaar met ritsen

Zeer licht all weather hoog zichtbaar jack met een zeer hoge
waterkolom van 13000mm en een hoog ademend vermogen
van RET 7,2. Voor en achter iets langer dan een pilotjack,
waardoor hij minimaal doorwaait zoals bij een parka, maar met
de bewegingsvrijheid van een pilotjack. Desgewenst kan er een
thermojack Malo, fleecejas Menton of gestepte jas Avignon
worden ingeritst. Het jack is voorzien van een kinbeschermer,
2 voorzakken, 2 borstzakken, 1 binnenzak en 1 documentzak,
reflectie-effecten en contraststiksels, met koord een verstelbare
capuchon (oprolbaar in de kraag) en een verstelbaar koord aan
de onderzijde om doorwaaien tegen te gaan.

Softshell met een afsluitbare binnenzak, twee verdekte steekzakken met spiraalrits en een documentenzak, voorsluiting met
een zware kunststof rits tot aan de bovenkant met kinbeschermer, aan twee zijden verstelbare tailleband middels verdekt
aangebracht tunnelkoord, windstopper aan de voorzijde en
twee horizontale, retroreflecterende banden rond de torso en
rond de mouwen.

Tweekleurig ademend fleecejack, wind- en waterdicht.
Materiaal met anti pilling. Voorsluiting met zware bloktand
ritssluiting en inwendige windvanger, 2 steekzakken met reflectiebies en ritssluiting, 1 binnenzak met ritssluiting, elastische
manchetten, verstelbare koordsluiting in de onderzoom, 2
reflecterende banden om de torso en mouwen, reflecterende
piping en vaste voering alleen aan de voorkant.

• Breed en diep assortiment

Materiaal: 300 gram
100% polyester 3 laags waterdicht en ademend
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.44660.88

Materiaal: 310 gram
Fluorstof: 100% polyester
Contraststof: 100% polyester anti pilling
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.88

Materiaal: 195 gram
100% polyester
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3/3, EN 343 klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.88

Riem Made To Match
Canvas riem 140 cm in kleur zwart.
Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Combi-jack Seattle 471

Pilotjack Seattle 471

Werkbroek Seattle 471

Werkbroek Sacramento 471

Werkbroek Oakland 471

Combi-jack met verborgen ritssluiting met windvanger, 2
borstzakken met klep en drukknoop, 2 voorzakken met klep,
gedeeltelijk elastiek in de onderband, verstelbare mouwwijdte
d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de
torso en mouwen en over de schouder en contrasterende stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder voor
betere zichtbaarheid.

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen
zware bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borstzakken
met klep en klittenbandsluiting, 2 voorzakken met klep, 1
binnenzak met klittenbandsluiting, 1 telefoonbinnenzak
met klepje en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband, elastische manchetten,
2 reflecterende banden om de torso en mouwen en over
de schouder, vaste gewatteerde voering en contrasterende
stiksels. Voorzien van extra reflectiebanden op de schouder
voor betere zichtbaarheid.

Werkbroek met metaalgulpsluiting en jeansknoop, 2 steekzakken, 1 achterzak, 1 dubbele duim-stokzak, 1 telefoonzak
met klep en klitten-bandsluiting, bandplooien, 2 reflecterende
banden rond de broekspijpen en contrasterende stiksels.

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde
met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep en
drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en de
deelnaad op het voorpand.

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.88

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.88

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.12320.88
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Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.88

Kniekussens
Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.
Artikelnummer: 89.00000.05.000

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% polyester 35% katoen, 245 gram
Maat: 42 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.11320.88
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Kleurcombinatie
Grijs/Rood

Made To Match

Pilotjack Toronto 471

Combi-jack Memphis 471

Werkbroek Sacramento 471

Pilotjack met afritsbare gevoerde capuchon, verborgen zware
bloktand ritssluiting met windvanger, 2 borst- en 2 voorzakken
met rits en klep, 2 steekzakken met reflectiebies, 1 documentenzak bij de ritssluiting, 1 telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, afritsbare mouwen, gedeeltelijk elastiek in de onderband,
elastische manchetten, 2 reflecterende banden om de torso en
mouwen, reflecterende piping en uitritsbare gewatteerde
voering.

Een modern gestileerd combijack in een wat langere uitvoering
voor een goede bedekking van de onderrug met verborgen ritssluiting, 2 borst- en 2 voorzakken met rits en klep, 2 steekzakken
met reflectiebiesjes, 1 binnenzak met klittenbandsluiting, 1
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, gedeeltelijk elastiek
in de tailleband, verstelbare mouwwijdte d.m.v. klep met drukknopen, 2 reflecterende banden om de torso en mouwen en
reflecterende piping.

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 85.26500.55

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 50% polyamide 50% katoen, 240 gram
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.17200.55

Bandplooimodel werkbroek met metalen gulpsluiting en een
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, slijtvaste
waterdichte Cordura kniestukken, twee steekzakken, twee achterzakken, dubbele duimstokzak, telefoonzak aan de rechterzijde
met klep en klittenbandsluiting, linker dijbeenzak met klep en
drukknoopsluiting, twee horizontale reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping bij de zakken en de
deelnaad op het voorpand.
Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.0220K.55

Werkbroek Oakland 471

Riem Made To Match

Kniekussens

Werkbroek met metalen gulpsluiting en jeansknoop, met
verstelbare taille door middel van elastiek, dubbelgestikte
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 2 steekzakken,
2 achterzakken (1 met klep), 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele
beenzak met klep en drukknoop, 1 telefoonzak met klep en
klittenbandsluiting, 1 kleingeldzakje met klep en drukknoop,
voor- en achterzijde bandplooien, 2 reflecterende banden rond
de broekspijpen en reflecterende piping.

Canvas riem 140 cm in kleur zwart.

Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.

Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Materiaal:
Fluorstof: 70% polyester 30% katoen, 240 gram
Contraststof: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.02200.55

Pagina 34

Pagina 35

Kleurcombinatie
RWS Oranje

Made To Match

Pilotjack Oslo RWS

Parka Stockholm

Parka Sympatex Helsinki

Winterjack met uitritsbare voering en afritsbare mouwen,
voorzien van een binnenzak en een gestepte voering met binnenzak, het jack is ook als bodywarmer te gebruiken en voldoet
dan tevens aan de norm EN-471 klasse 3, zowel in de zomer- als
in de winter uitvoering. Het rugpand van de jack is voorzien
van comfortplooien. Het voorpand bevat twee steekzakken en
2 borstzakken voorzien van telefoonzak. In de onderband zit
gedeeltelijk elastiek en in de manchetten zit compleet elastiek.
De capuchon is los bij te leveren. Schouders en rugpand in
fluorescerende kleur, qua oppervlakte voldoet dit aan EN-471
klasse 3 en RWS.

Winterjas in parka model, voldoet aan de eisen van de norm
EN-471 klasse 3 en RWS , een sportief ogend moderne parka.
Voorsluiting door middel van een ritssluiting die weggewerkt is
door een dubbele windvanger met drukknopen. Een verdekte
borstzak met verticale ritssluiting bevindt zich onder de windvanger. De jas is voorzien van twee borstzakken met klep en
drukknopen en twee weggewerkte steekzakken die afsluitbaar
zijn door middel van klitteband. De complete jas is in fluorescerend oranje. De ruime binnenzak en telefoonzak zijn afsluitbaar
door middel van klitteband. De jas wordt gelevert met een uitritsbare gestepte voering tevens met binnenzak en telefoonzak.
Afritsbare capuchon zit standaard op deze jas verwerkt.

Jas in parka model, voorzien van Sympatex membraan maakt de
jas 100% waterdicht, winddicht en ademend. Voorsluiting door
middel van een ritssluiting die weggewerkt is door een dubbele
windvanger met drukknopen. Een verdekte borstzak met
verticale ritssluiting bevindt zich onder de windvanger. De jas is
voorzien van twee verdekte borst- en steekzakken die afsluitbaar
zijn door middel van een rits. De complete jas is in fluorescerend
oranje. De ruime binnenzak en telefoonzak zijn afsluitbaar door
middel van klittenband. De jas wordt geleverd met een uitritsbare gestepte voering, tevens met binnenzak en telefoonzak.
Capuchon, verdekt in kraag, zit standaard op deze jas verwerkt.

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: XS t/m 5XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3
Artikelnummer: 85.11320.65
*Op aanvraag ook leverbaar in de kleur RWS Geel

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: XS t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3
Artikelnummer: 85.34540.65

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3
Artikelnummer: 85.13540.65
*Op aanvraag ook leverbaar in de kleur RWS Geel

Riem Made To Match
Canvas riem 140 cm in kleur zwart.
Materiaal: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Combi-jack Sofia

Bodywarmer Berlijn

Jack “battledress type”, voorsluiting door middel van een rits
die beschermd wordt door een overslag met drukknoopsluiting,
voorzien van 2 borstzakken voorzien van een klep met drukknoopsluiting en twee steekzakken, voldoet aan EN-471 klasse 2
en RWS. De sluiting van de manchetten, alsmede de band, door
middel van lummels, kan men met drukknopen verstellen. De
rugzijde van dit jack is voorzien van comfortplooien voor meer
armslag.

Deze bodywarmer voldoet aan EN-471 klasse 2 en RWS,
heeft een warme gestepte voering en een dikke hoge kraag
die met een drukknoop hoog op te zetten is. De sluiting is
met een ritssluiting met overslag voorzien van drukknopen.
Het model heeft verder een verlengd rugpand en twee
combinatiezakken: te gebruiken als steekzak en zak met
klep.

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 86.16540.65
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Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: S t/m 3XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3
Artikelnummer: 87.26540.65
*Op aanvraag ook leverbaar in de kleur RWS Geel

Kniekussens
Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.
Artikelnummer: 89.00000.05.000

Werkbroek London

Overall Paris

Am. Overall Praag

Deze werkbroek voldoet aan EN-471 klasse 2 en RWS, ideaal
in de zomer wanneer het dragen van een veiligheidsvest door
velen als onprettig ervaren wordt, complete broek in fluor
oranje 3M-reflectiebanden rond de broekspijpen aangebracht,
bovendien 2 verticale 3M-reflectieband langs de pijpen 25mm
breed, de broek heeft een ritssluiting, twee steekzakken. Verder
is deze pantalon voorzien van twee achterzakken en dubbele
duimstokzakken.

Overall met voorsluiting door middel van drukknopen met
overslag, voorzien van twee borstzakken met een klep en
drukknoop, twee onderzakken, twee doortasten, twee
achterzakken en een dubbele duimstokzak, voldoet aan
EN-471 klasse 3 en RWS doordat deze geheel van fluorescerend materiaal gemaakt is en voorzien van reflectie.
De reflectie is volgens EN-471 klasse 3 en aangevuld met
reflectie volgens de nieuwste RWS-eisen.

Materiaal: 240 gram
80% polyester 20% katoen
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 49 t/m 57 verkrijgbaar
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 84.03540.65

Materiaal: 240 gram
80% polyester 20% katoen
Maat: 46 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3
Artikelnummer: 83.09540.65

Deze overall is ideaal in de zomer wanneer het dragen van
een veiligheidsvest door velen als onprettig ervaren wordt.
De complete amerikaanse overall is in de fluorescerende
kleur oranje, 3M-reflectiebanden rond de broekspijpen aangebracht, bovendien is er een 3M reflectieband 25mm langs
elke pijp aangebracht. De overall heeft elastische schouderbanden en twee fixlocksluitingen. Deze overall is voorzien van
een borstzak met rits het op het bovenstuk is een pennenzak
aangebracht. De overall heeft twee zijsluitingen door middel
van 4 jeansknopen. Het is ook voorzien van twee steekzakken
en een achterzak met klep en een dubbele duimstokzak.

*Op aanvraag ook leverbaar in de kleur RWS Geel

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: 48 t/m 64
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3
Artikelnummer: 83.27540.65
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Kleurcombinatie
RWS Oranje

Made To Match

Polo-Shirt Madrid

T-Shirt Lissabon

Bodybroek

RWS Polo-shirt met blauwe kraag en 3 knopen, dit polo-shirt
voldoet aan EN-471 klasse 2 en aanvullende RWS eisen. De
Viloftstof zorgt ervoor dat zweet snel opgenomen en naar
buiten afgestoten wordt.

RWS T-shirt voorzien van een ronde hals, voldoet aan de EN-471
klasse 2 en aanvullende RWS eisen. De Viloft stof zorgt ervoor
dat zweet snel opgenomen en naar buiten afgestoten wordt.
Materiaal: Unieke 2-lagen (functie) structuur.

Een ideale oplossing voor werknemers die een complete overall
willen dragen maar de bewegings vrijheid van de armen op de
hoogste prioriteit hebben staan. Door de gebreide stretch stof
op de rug biedt dit artikel een optimale bewegingsvrijheid, een
zeer aangenaam draagcomfort ook in warme periodes van het
jaar. De bodybroek voldoet aan EN-471 Klasse 3 en RWS.

Materiaal: 215 gram
75% polyester 25% viscose
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.57330.65 RWS Oranje

Materiaal: 240 gram
70% polyester 30% katoen
Maat: 44 t/m 66
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 3
Artikelnummer: 83.18540.65

Materiaal: 215 gram
75% polyester 25% viscose
Maat: S t/m 4XL
Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.59330.65 RWS Oranje

*Op aanvraag ook leverbaar in de kleur RWS Geel

*Op aanvraag ook leverbaar in de kleur RWS Geel
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Onze kwaliteit

Kleurcontrole-apparatuur

Productie gestepte voering

Maattabel

Alle materialen die wij gebruiken in onze kleding onderwerpen wij aan een nauwgezette
ingangscontrole, samen met diverse kwaliteitscontroles tijdens het productieproces.
Het Lectra Cad Cam systeem en de robotsnijmachine zorgen voor de basis van hoge kwaliteitsproducten en garanderen altijd dezelfde maatvoering. Daarnaast zorgt het ultra
moderne machinepark met goed opgeleide
naaisters voor een perfecte afwerking in het
verdere productieproces.
Continue kwaliteit is mede gewaarborgd
doordat wij werken met Europese basismaterialen. Onze opdrachtgevers zijn daardoor
verzekerd van de hoogste kwaliteit.
Bovendien zijn wij gecertificeerd volgens
ISO 9001 en ISO 14001.
Wat dat concreet betekent? Dat we bij Made
To Match zeggen wat we doen, doen wat we
zeggen én dat ook bewijzen! En dat u een
verantwoord product aanschaft.

Computergestuurd snijsysteem

Wasvoorschriften

Confectieatelier

Kwaliteitscontrole
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Made To Match
Tips en onderhoud

Made To Match 				

Algemeen

Onderhoud van kleding

Voor buitenkleding is vooral de EN-20471 norm belangrijk. In
deze norm staat beschreven waaraan kleding moet voldoen
die verkocht wordt als waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid. Indien uit de risicoanalyse van een bedrijf blijkt dat
medewerkers veiligheidsrisico’s kunnen lopen als gevolg van
het feit dat ze niet, of te laat, gezien worden bij het werk dat ze
uitvoeren moeten ze kleding dragen die voldoet aan de EN20471-norm. In verband met de verschillende risico’s die men
kan onderscheiden zijn er in de norm verschillende klassen, zie
onderstaande tabel. Bij de kleding van Varna Confectia Sales Europe is naast de norm voornamelijk de wens van de uiteindelijke
drager betrokken in het ontwerp. Het fluorescerende gedeelte
bevindt zich bij de combinatie kledingstukken op de schouders,
de mouwkoppen en het achterpand. Hierbij is ervoor gezorgd
dat de kleurverdeling (voor zover mogelijk binnen de norm)
optimaal is: de kraag en de onderste delen van de mouw zijn in
de (donkere) basiskleur uitgevoerd in verband met vuil worden.
De verdeling is zo ‘rustig’ mogelijk gehouden, de drager ziet zelf
weinig fluorescerend materiaal waardoor de acceptatie en het
draagplezier zo hoog mogelijk is. Ook de plaatsing van de twee
retroreflecterende banden is conform de norm. De 3M reflectietape heeft een breedte van 5 – 6 cm en omcirkelt het lichaam
en de armen horizontaal. De combinatiekleding is leverbaar in
10 kleurcombinaties waarbij de kleuren geel, oranje of zelfs rood
de fluorescerende kleur is welke voldoet aan de EN-20471-norm.
Deze kleuren zijn standaard te combineren met de contrastkleuren groen, marineblauw, zwart en grijs.

Voor textiele weefsels en daaruit vervaardigde artikelen is goed
onderhoud van groot belang. De levensduur van het artikel wordt
er in sterke mate door bepaald. Textiel kan chemisch en/of fysisch worden aangetast indien het onderhoud verkeerd gebeurt.
Bij wassen, drogen of chemisch reinigen kunnen zich allerlei
problemen voordoen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

Klasse 1
Oppervlakte
2
Fluorescerend materiaal 0,14 m
Oppervlakte Reflecterend
0,10 m2
materiaal

Klasse 2

Klasse 3

0,50 m2

0,80 m2

0,13 m2

0,20 m2

Was tips voor behoud van het
kledingstuk!
1. Volg altijd de wassymbolen op het etiket!
2. Voorkom afgeven van de kleur en krimp door de
eerste twee keer apart te wassen op maximaal 40
graden op het wolwasprogramma!
3. Was uw kleding binnenstebuiten, dan blijft het langer
mooi (tevens behoud van logo of beeldmerk)!
4. Direct wassen na hevige transpiratie om zweetplekken
te voorkomen!
5. LET OP! Trommeldrogen geeft altijd extra slijtage en
krimp aan het kledingstuk!
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Notities

• De sterkte van katoen kan achteruit gaan door verkeerd wassen, hierdoor kunnen mechanische beschadigingen en verkleuring ontstaan. Als gevolg hiervan kunnen onder andere ook opgebrachte transfers en bedrukkingen beschadigen. Bij bedrukte en
beflockte textiel en textiel met reflectie verdient het de voorkeur
deze binnenstebuiten te wassen en niet uit te wringen of gebruik
te maken van een droogtrommel;
• Reflectiemateriaal kan door te hoge wastemperatuur worden
aangetast, zodat de reflecterende waarde afneemt;
• Bij het wassen van nieuwe textiel kan er kleur worden afgegeven dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen door een transfer
of een bedrukking, gebruik dan extra veel water en laat de textiel
niet in het vuile water staan. De eerste wasbeurt dient ook met
lage (bij voorkeur lager dan het label aangeeft) temperatuur te
worden uitgevoerd;
• Bij het wassen van geverfde kleding kan chloor de kleur aantasten, daarom moeten chloorhoudende wasmiddelen worden
ontraden;
• Door olie of vet bevuilde artikelen zullen niet voldoende
schoon worden door alleen chemisch reinigen. Het verdient de
aanbeveling om na enige malen chemisch reinigen, nogmaals
gewoon te wassen;
• Textiel waarin heftig getranspireerd wordt en die direct op de
huid gedragen wordt, zoals T-shirts en polo’s, kan indien men het
op een “hoop” laat liggen verkleuren. Om dit te voorkomen dient
textiel zo spoedig mogelijk na gebruik gewassen te worden. Om
deze problemen te voorkomen zijn instructies en symbolen ontworpen, die aangeven hoe artikelen behandeld dienen te worden
bij onderhoud. Op pagina 41 vindt u een overzicht waarop de
gestandaardiseerde behandelingssymbolen staan afgebeeld. In
onze kleding staan de symbolen voor de juiste wasbehandeling
vermeld op het label. In achtneming van de op het label aangegeven wasvoorschriften is van groot belang voor de levensduur
van de kleding. Voor de kleding met reflectie, transfers en bedrukkingen zijn de wasvoorschriften zelfs een absolute randvoorwaarde om de kwaliteit te garanderen.
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Contactgegevens
Wilt u meer weten over de producten en diensten die Made To Match biedt?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan natuurlijk voor u klaar.
Varna Confectia Sales Europe
Industrieweg Oost 28 6662 NE Elst - Nederland
Postbus 69 6660 AB Elst - Nederland
Tel +31 (0)481- 36 41 70
Fax +31 (0)481- 36 41 00
Email: info@madetomatch.eu
Website: www.madetomatch.eu
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00

