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Earth Line werd speciaal ontwikkeld met het oog op recycling van gebruikte kleding 
naar grondstoffen voor het maken van nieuwe garens waarmee we opnieuw veilige 
bedrijfskleding produceren. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve HTEX-technologie 
waarover u meer leest op pagina 4. 

Made to Match gooit het roer om

Je zou het niet verwachten maar na de chemische industrie is 
de kledingindustrie de meest vervuilende ter wereld. Goed voor 
20% van het totale afvalwater op onze aarde en verantwoorde-
lijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is meer dan 
alle internationale vluchten en scheepvaart bij elkaar. Daarnaast 
gooien we alleen al in Nederland jaarlijks 130 miljoen kilo  
kleding bij het restafval. Met het oog op de wereld die we aan 
onze kinderen willen doorgeven, is dit een alarmerende situatie.  
De missie van Made to Match is dan ook dat het roer drastisch 
om moet. 

Een mooiere wereld voor onze kinderen

Met onze innovaties en gerichte dienstverlening streven wij  
er niet alleen naar onze producten 100% circulair te maken, 
maar we zorgen er ook voor dat de cirkel daadwerkelijk gesloten 
wordt. Earth Line is de nieuwe 100% circulaire kledinglijn  
binnen ons eigen Made to Match-assortiment dat wij produceren 
in de Europese Unie. Hiermee bewaken en garanderen we niet  
alleen kwaliteit, comfort en uniformiteit, maar investeren we  
blijvend in verbeteringen en uitbreiding van circulaire bedrijfs-
kleding. We zetten alles op alles om dit te realiseren, want  
uiteindelijk is er in de kledingindustrie maar één trend die  
ertoe doet: de noodzaak onze consumptiepatronen radicaal  
te veranderen om zo het voortbestaan van de planeet veilig te  
stellen. Earth Line-producten worden volledig hergebruikt, 
waarmee de footprint op mens en milieu aanzienlijk kan  
worden verlaagd. Het doel blijft immers om de wereld samen 
met onze klanten en partners een beetje mooier achter te laten 
voor onze (klein)kinderen.

Earth Line 
de trots van een 
nieuwe generatie

Earth Line is een compleet programma 
van parka’s, (softshell) jacks, werkbroeken, 
sweaters, polo’s en T-shirts in meerdere 
kleurcombinaties conform EN ISO 20471. 
Made to Match stelt ook aan deze nieuwe 
lijn hoge eisen op het gebied van veilig-
heid en draagcomfort. 

Veiligheid
Veiligheid is bij bedrijfs- en veiligheids-
kleding van enorm belang. Daarom  
voldoen onze artikelen aan de Europese 
normen. De voorschriften die gelden voor 
goedkeuring van veiligheidskleding is 
vastgelegd in een normering, de  

NEN-EN 20471-norm. Hierin staan alle 
eisen voor zogenoemde signaalkleding 
met betrekking tot de producteisen en  
de gebruikseisen. Zonder deze Europese 
goedkeuring mag deze kleding niet in  
Europa op de markt worden gebracht.  
Het kiezen van de juiste kleding wordt 
met name bepaald door de omstandig-
heden en risico’s ter plaatse.

Draagcomfort 
Bij Made to Match luisteren we goed  
naar onze klanten en nemen we ook hun 
feedback mee in de productie van nieuwe 
kleding. Bij de ontwikkeling van Earth Line 

hebben wij in samenwerking (co-creatie) 
bekeken hoe het draagcomfort kon worden 
vergroot. De combinatie van polyester en 
katoen zorgt ervoor dat de stof lekker 
aanvoelt en je goed warm houdt zonder 
dat je snel gaat transpireren. De stof 
draagt comfortabel en vormt zich naar de 
huid. De polyester maakt de stof stevig en 
de kleding gaat zo een stuk langer mee. 
Bij Earth Line hebben wij gebruik gemaakt 
van gesealde in plaats van gestikte  
reflectiebanden. Hierdoor voelen deze 
delen niet alleen soepeler aan, maar het 
garandeert bovendien een makkelijkere 
verwerking in het recycleproces. 

Made to Match’s nieuwe 100% circulaire kledinglijn  

Feiten over Earth Line
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• 100% hoogwaardige grondstoffen: HTEX-technologie maakt het mogelijk om  

van 100% gebruikte kleding weer nieuwe garens te maken voor de productie van  

nieuwe kleding (zie pagina 4).

• Gesealde reflectiebanden: deze reflectiebanden hoeven niet te worden gestikt en  

zijn dunner, elastischer en daardoor comfortabeler in gebruik.

• Ritsen en knopen worden bij onze partners gerecycled.

• Track & Trace: kledingstukken zijn voorzien van een paspoort P4T®; een QR-code die 

de herkomst en productiegeschiedenis inzichtelijk maakt (zie pagina 5). 

• CO2-reductie/vermindering footprint: positieve verschillen in de LCA-resultaten 

(Levenscyclusanalyse) bij deze circulaire kleding t.o.v. verbranding.

• Co-creatie met klanten over de gewenste kwaliteit, functionaliteit en het draagcomfort.

• Veilig: voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen conform EN ISO 20471 en EN343.

Earth Line: stoere circulaire kleding die je met trots mag dragen!

Made To Match

Made To Match

De eerste volledig recyclebare 
2-kleurenlijn in EN 20471



Earth Line
Vezels

GrondstofGaren

Textieldoek

P4T ® op een rij

Onze partner CLS-Tex International ontwikkelde het innovatieve  
Passport for Textile P4T®; een unieke database met track- en 
trace-systeem. De circulaire Earth Line-kleding van Made to 
Match is van dit Passport voorzien. Met een QR-code aange-
bracht op de kleding weet u precies waar het product gemaakt 
is, wie het gemaakt heeft en waarvan het is vervaardigd. Deze 
informatie zorgt er dus ook voor dat u weet welke materialen 
zijn gebruikt, waardoor het mogelijk is om de kleding eenvoudig 
te sorteren op grondstof en de producten te recyclen met de 
juiste technologie. Het volledige recycling proces wordt in de  
keten met P4T® transparant bewaakt en gemonitord. Zo kunt u 
zelf controleren dat wat u hebt gekocht, ook echt duurzaam is. 

Wij leveren tevens de certificaten waarin wordt gegarandeerd 
dat de producten zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Als u 
de kleding niet meer gebruikt, kunt u deze retourneren voor  
diverse recyclingmogelijkheden. In een persoonlijk gesprek  
adviseren en begeleiden wij u hiervoor graag. Ook zorgen wij  
ervoor dat u een milieubesparings- en vernietigings verklaring 
ontvangt. In deze rapportage informeren wij u over het ingeno-
men gewicht, de behaalde duurzaamheidsresultaten, zoals  
verlaging energieverbruik in KWh, de besparing van water,  
de CO2-besparing en de bijdrage aan Social Return. U kunt met 
deze gegevens intern of desgewenst extern verslag doen van  
uw duurzaamheidsprestaties. 

• Online platform.

• Een database en track & trace-systeem.

• Toont de grondstoffen van het product.

• Toont de producent van het product.

• Toont waar het product zich bevindt. 

• Informatie transparante LCA-gegevens.

• Informatie over beheer van de eigenaarsketen.

Passport for Textile P4T®

Transparant inzicht, gedegen advies en praktische begeleiding bij recycling

HTEX: van kleding naar kleding
Na gebruik wordt de Earth Line bedrijfs-
en veiligheidskleding terug in ons retour-
logistieke proces genomen. We recyclen 
deze tot nieuwe grondstoffen op hetzelfde 
niveau met de innovatieve HTEX-techno-
logie. HTEX is een geavanceerde techno-
logie die bedrijfs- en veiligheidskleding 
omzet in specifieke chemicaliën die de 
grondstof voor nieuwe kleding vormen. 
Van katoendelen wordt cellulose gemaakt 
om te gebruiken voor viscoses. Op dit  
moment wordt nog volop gewerkt aan de 

verfijning van de HTEX-technologie die 
ook in de toekomst blijvend geoptimali-
seerd zal worden, zodat we álle kleding 
kunnen verwerken tot nieuwe kleding. 

Het is ook mogelijk Earth Line-kleding  
retour te nemen voor het maken van  
zogenoemde Cliff-producten: van kleding 
vermengd met gerecyclede plastics wordt 
de grondstof voor Cliff geproduceerd waar-
mee andere circulaire producten worden 
gemaakt. Dit zijn bijvoor beeld palen, 

planken en balken die voor vele  
toepassingen inzetbaar zijn. Sommige 
daarvan kunnen zelfs een functie krijgen 
binnen uw eigen bedrijf. Denk daarbij  
aan een luxe plantenbak, zitbankje of  
een picknicktafel! Ons doel is om met  
onze productie te concurreren met de  
prijzen van nieuwe grondstoffen, terwijl 
we energie besparen en de CO2-uitstoot 
verminderen. Zo komen we weer een stap 
dichter bij een afvalvrije, circulaire wereld 
met optimale recycling van grondstoffen.

CLOSING
CLOSING

THE LOOP:
THE LOOP: 

HTEXHTEX

Garens

Order op maat 
aanpassen

Levering aan 
opdrachtgever

Inzamelen

Versnipperen

Recycleprocessen Textiel weven

Gesprekken met 
opdrachtgever

Order- 
voorbereiding

Productie

Elke batchcode is gekoppeld aan de voorafgaande stap in de circulaire keten.
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Onderhoud en wasvoorschriften
In onze kleding staan de symbolen voor het juiste  
onderhoud vermeld op het label. Inachtneming van  
de aangegeven voorschriften 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. Meer informatie  
hierover vindt u op pagina 20.

EN-normeringen

Biedt op alle momenten van de 
dag een hoge zichtbaarheid in  
gevaarlijke situaties. Conform  
eisen gesteld aan luminantie  
en reflectie op basis van de  
oppervlakte van het materiaal  
dat zichtbaar is.

Beschermt tegen regen en invloeden van 
slecht weer. Waterdicht en ‘ademend’ 
door toepassing van speciale laag aan  
de binnenzijde.  
X= klassering waterdichtheid (1 t/m 3)
Y= klassering ademend vermogen (1 t/m 3)

Beschermt tegen UV-straling  
en het risico van zonverbranding 
waarbij romp en ledematen  
optimaal zijn bedekt.  
UV-beschermingsfactor (UPF)  
hoger dan 40. Gemiddelde  
UVA-overdracht minder dan 5%.

Kleursysteem

Heren (maten in cm)

Dames (maten in cm)

EN 13758

40+

EN ISO 20471

X

EN 343

X
Y

40

60

Maximum wastemperatuur 40 °C
Drogen in droogtrommel  
mogelijk op normale temperatuur 
en normale droogcyclus

Niet drogen in droogtrommelMaximum wastemperatuur 60 °C

Strijken op maximum  
strijkzooltemperatuur 110 °C

Strijken op maximum  
strijkzooltemperatuur 150 °C

Niet strijken

Niet bleken

Professionele reiniging in  
tetrachloroethene en alle oplos-
middelen geregistreerd via het  
F-symbool Normaal-procedé

Niet droogreinigen

Earth Line assortiment
A

A

B B

C C

D

E E

D

A
A

B B

C C

D

E E

D

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152

68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 200-206

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134

68 72 76 78 82 86 90 96 100 104 108 112 116 120 124

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

164-170 170-176 176-182 182-188 188-194

HERENMATEN

A. Borst

B. Taille

C. Heup

D. Binnenbeen

E. Totale lengte

DAMESMATEN

A. Borst

B. Taille

C. Heup

D. Binnenbeen

E. Totale lengte

10

marine-
blauw groen fluorrood fluororanje fluorgeelzwart

20 40 50 60 80

5251 55 61 62 64 66 81 82 84 88

JACK MILTON
ARTIKELNUMMER 85.07860

Uniseks ongevoerd werkjack. Voldoet aan de algemene eisen voor  

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid en waterdichtheid is  

gegarandeerd. Bescherming tegen UV-straling door de UPF van 40+. 

voorzien van een kinbeschermer, twee voorzakken, twee borstzakken, 

één binnenzak, één documentzak en een batchzakje op de linkermouw. 

De achterkant is verlengd. De mouwen zijn afgewerkt met tricot  

manchetten, een windvanger. Sluiting door middel van een zware 

kunststof rits, verdekt bij beleg met klittenband. Voorzien van reflectie-

accenten op de borst zakken voor extra zichtbaarheid. Voorzien van 

een capuchon die verstelbaar is door middel van een elastisch koord 

en stoppers. De capuchon kan opgerold worden in de kraag. Het is een 

ongevoerd werkjack, maar er kan een thermojack (Reims) of een fleece-

jas (Rennes) ingeritst worden.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 3 
• EN 343 klasse 3/3

EN 13758

40+

40

EN ISO 20471

3

EN 343

3
3

65 80

PILOTJACK WATERLOO
ARTIKELNUMMER 85.28860

Uniseks ongevoerd werkjack. Voldoet aan de algemene eisen voor  

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid en waterdichtheid is  

gegarandeerd. Bescherming tegen UV-straling door de UPF van 40+. 

Voorzien van een kinbeschermer, twee voorzakken, twee borstzakken, 

één binnenzak en één documentzak. De achterkant is verlengd. De 

mouwen zijn afgewerkt met tricot manchetten, een windvanger.  

Sluiting door middel van een zware kunststof rits verdekt bij beleg met 

klittenband. Voorzien van reflectieaccenten op de borstzakken voor  

extra zichtbaarheid. Voorzien van een capuchon die verstelbaar is door 

middel van een elastische koord en stoppers. De capuchon kan opgerold 

worden in de kraag. Het is een ongevoerd werkjack, maar er kan een 

thermojack (Reims) of een fleecejas (Rennes) ingeritst worden.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 3 
• EN 343 klasse 3/3

EN 13758

40+

40

EN ISO 20471

3

EN 343

3
3

65 80

100% CIRCULAIR
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JACK ROME
ARTIKELNUMMER 85.02860

Uniseks ongevoerd werkjack. Voldoet aan de algemene eisen voor  

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid en waterdichtheid is  

gegarandeerd. Bescherming tegen UV-straling door de UPF van 40+. 

Voorzien van een kinbeschermer, twee voorzakken, een borstzak met 

rits, één binnenzak, één documentzak en een batchzakje op de linker-

mouw. De achterkant is verlengd. De mouwen zijn afgewerkt met tricot 

manchetten, een windvanger. Sluiting door middel van een zware kunst-

stof rits, verdekt bij beleg met klittenband. Voorzien van een capuchon 

die verstelbaar is door middel van een elastisch koord en stoppers.  

De capuchon kan opgerold worden in de kraag. Het is een ongevoerd 

werkjack, maar er kan een thermojack (Reims) of een fleecejas (Rennes) 

ingeritst worden.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

EN 13758

40+

40

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 3 
• EN 343 klasse 3/3 
• RWS-norm

EN ISO 20471

3

EN 343

3
3

65

JACK KIEV
ARTIKELNUMMER 85.22860

Uniseks ongevoerd kort werkjack. Voldoet aan de algemene eisen voor 

beschermende kleding. Bescherming tegen UV-straling door de UPF 

van 40+. Voorzien van een kinbeschermer, twee voorzakken, een borst-

zak met rits, één binnenzak, één documentzak en een batchzakje op 

de linkermouw. De achterkant is verlengd. De mouwen zijn afgewerkt 

met tricot manchetten, een windvanger. Sluiting door middel van een 

zware kunststof rits, verdekt bij beleg met klittenband. Voorzien van 

een capuchon die verstelbaar is door middel van een elastisch koord 

en stoppers. De capuchon kan opgerold worden in de kraag. Het is een 

ongevoerd werkjack, maar er kan een thermojack (Reims) of een 

fleecejas (Rennes) ingeritst worden.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 3 
• EN 343 klasse 3/3 
• RWS-norm

EN 13758

40+

40

EN ISO 20471

3

EN 343

3
3

65

JACK VANCOUVER
ARTIKELNUMMER 85.21860

Uniseks ongevoerd kort werkjack. Voldoet aan de algemene eisen 

voor beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid winddichtheid en 

waterdichtheid is gegarandeerd. Bescherming tegen UV-straling 

door de UPF van 40+.  Voorzien van een kinbeschermer, twee voor-

zakken, twee borstzakken, één binnenzak en één documentzak. 

Voorzien van een capuchon die verstelbaar is door middel van een 

elastisch koord en stoppers. De capuchon kan opgerold worden in de 

kraag. Het is een ongevoerd werkjack, maar er kan een thermojack 

(Reims) of een fleecejas (Rennes) ingeritst worden.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2 
• EN 343 klasse 3/3 

EN 13758

40+

40

EN ISO 20471

2

EN 343

3
3

61 82

JACK QUEBEC
ARTIKELNUMMER 85.09861

Uniseks ongevoerd werkjack. Voldoet aan de algemene eisen voor  

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid, winddichtheid  en water-

dichtheid is gegarandeerd. Bescherming tegen UV-straling door de 

UPF van 40+. Voorzien van een kinbeschermer, twee voorzakken, twee 

borstzakken, één binnenzak en één documentzak. In de taille bevindt 

zich verstelbaar elastiek waarmee het jack strakker en losser gemaakt 

kan worden. Voorzien van een capuchon die verstelbaar is door middel 

van een elastisch koord en stoppers. De capuchon kan opgerold  

worden in de kraag. Het is een ongevoerd werkjack, maar er kan een 

thermojack (Reims) of een fleecejas (Rennes) ingeritst worden.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 3 
• EN 343 klasse 3/3

EN 13758

40+

40

EN ISO 20471

3

EN 343

3
3

52 61 62 64 66 82

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR
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FLEECEJACK RENNES
ARTIKELNUMMER 88.20650

Uniseks fleecejack. Voorzien van een kinbeschermer, twee steek-

zakken met verdekte ritssluiting en een borstzak met een ritssluiting. 

Bij de manchetten zit elastiek en in de taille zit verstelbaar elastiek 

met een verdekt aangebracht tunnelkoord. Het fleecejack is tevens 

modern getailleerd, heeft reflectieaccenten en wordt gesloten door 

middel van een rits. Het fleecejack kan als binnenvoering ingeritst 

worden in de jassen Waterloo, Vancouver, Kiev en San Marino.

KENMERKEN 
• 100% anti-pilling polyester

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

40

10

THERMOJACK REIMS
ARTIKELNUMMER 89.01270

Het jack kan als binnenvoering ingeritst worden in de jassen Waterloo, 

Vancouver, Kiev, San Marino, Rome, Quebec, Milton, Toledo en Hampton.

KENMERKEN 
• 100% polyester

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

40

10

JACK SAN MARINO
ARTIKELNUMMER 85.50860

Uniseks ongevoerd kort werkjack dat bescherming biedt tegen natte 

weers omstandigheden. Het jack heeft een hoog ademend vermogen 

RET 7,2. Het jack is aan de achterkant iets langer en is winddicht.  

Voorzien van een kinbeschermer, twee voorzakken, twee borstzakken, 

een binnenzak en een documentzak. Daarnaast heeft het jack  

contraststiksels en reflectieaccenten. Er kan een thermojack (Rennes) 

of een fleecejas (Reims) ingeritst worden. Voorzien van een capuchon 

die verstelbaar is door middel van een elastisch koord en stoppers.  

De capuchon kan opgerold worden in de kraag. Aan de onderzijde van 

de jas zit een verstelbaar koord waarmee doorwaaien tegen kan  

worden gegaan.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN 343 klasse 3/3

40

EN 343

3
3

20

JACK STRASSBOURG
ARTIKELNUMMER 85.51860.10

Uniseks ongevoerd werkjack. Biedt bescherming tegen natte weers-

omstandigheden. Het jack heeft een hoog ademend vermogen van RET 

7,2. Het jack is aan de achterkant iets langer en is winddicht. Voorzien 

van een kinbeschermer, twee voorzakken, twee borstzakken, een  

binnenzak en een documentzak. Daarnaast heeft het jack contrast-

stiksels en reflectieaccenten. Het is een ongevoerd werkjack, maar  

er kan een thermojack (Malo/Avignon) of een fleecejas (Menton) 

ingeritst worden. De capuchon is verstelbaar door middel van een 

koord en kan opgerold worden in de kraag. Aan de onderzijde van het 

jack zit een verstelbaar koord waarmee doorwaaien tegen kan worden 

gegaan.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL-
6XL-7XL

NORMERINGEN 
• EN 343 klasse 3/3

40

EN 343

3
3

10 20

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR
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SOFTSHELL HAMPTON
ARTIKELNUMMER 88.46660

Tweekleurig, uniseks softshell jack. Voldoet aan de algemene eisen voor 

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Het soft-

shell jack is ademend, winddicht en waterdicht. Voorzien van een kin-

beschermer, twee verdekte steekzakken met spiraalrits en één borstzak 

met verdekte rits. Sluiting door middel van een verdekte zware kunststof 

rits en inwendige windvanger. Aan de onderzijde verstelbaar met elas-

tisch koord met stoppers. De mouwen zijn verstelbaar door middel van 

klittenband. Voorzien van een rits in de kraag ter bevestiging van een 

capuchon en reflectie-piping voor extra zichtbaarheid. Het is een onge-

voerd softshell jack, maar er kan een thermojack (Reims) of een fleece-

jas (Rennes) ingeritst worden. Het materiaal van het softshell jack is 

voorzien van een PU-coating. Dit biedt een uitstekende schuur- en 

scheurweerstand en garandeert waterdichtheid en duurzaamheid van 

het jack.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

40

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

EN ISO 20471

2

61

SOFTSHELL TOLEDO
ARTIKELNUMMER 88.42660

Uniseks softshell jack. Voldoet aan de algemene eisen voor bescher-

mende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Het softshell is 

waterdicht, ademend en winddicht. Voorzien van een kinbeschermer, 

twee verdekte steekzakken met rits, twee borstzakken met rits, twee 

binnenzakken en een batchzakje op de linkermouw. Sluiting door middel 

van een zware kunststof rits en heeft een inwendige windvanger.  

De mouwen zijn verstelbaar door middel van klittenband. Tevens voor-

zien van een rits in de kraag ter bevestiging van een capuchon. Het 

materiaal is voorzien van een PU-coating, dit biedt een uitstekende 

schuur- en scheurweerstand en garandeert waterdichtheid en duur-

zaamheid van het jack. Het is een ongevoerd softshell jack, maar er 

kan een thermojack (Reims) of een fleecejas (Rennes) ingeritst worden.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Ademend 
• Water- en winddicht

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 3

40

EN ISO 20471

3

65 80

T-SHIRT NEWARK
ARTIKELNUMMER 89.30600

Uniseks T-shirt. Voldoet aan de algemene eisen voor beschermende  

kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Het netmateriaal onder 

de oksels zorgt voor extra ademend vermogen. De afwerking van de 

mouw en de rondlopende zoom is met contrast flocknaad. Het T-shirt 

is voorzien van twee gesealde reflectiebanden van 6 cm rondom  

de torso en twee reflecterende accenten naast de mouwinzet aan de 

voorkant.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Extra ademend vermogen 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

40

EN ISO 20471

2

50 65

POLO-SHIRT MODESTO
ARTIKELNUMMER 89.40600

Uniseks poloshirt. Voldoet aan de algemene eisen voor beschermende 

kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. De neksluiting is voor-

zien van drie drukknopen. Het netmateriaal onder de oksels zorgt voor 

extra ademend vermogen. De afwerking van de mouw en de rond-

lopende zoom is met contrast flocknaad. Het poloshirt is voorzien van 

twee gesealde reflectiebanden van 6 cm rondom de torso en twee  

reflecterende accenten naast de mouwinzet aan de voorkant.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Extra ademend vermogen 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL NORMERINGEN 

• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

40

EN ISO 20471

2

50 65

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR
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T-SHIRT TAMPA
ARTIKELNUMMER 89.60600

Tweekleurig, uniseks T-shirt dat voldoet aan de algemene eisen voor  

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Het net-

materiaal onder de oksels zorgt voor extra ademend vermogen.  

De afwerking van de mouw en de rondlopende zoom is met contrast 

flocknaad. Het T-shirt is voorzien van twee gesealde reflectiebanden van 

6 cm rondom de torso en twee reflecterende accenten naast de mouw-

inzet aan de voorkant.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Extra ademend vermogen 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

40

EN ISO 20471

2

52 55 62 64 81 82

POLO MIAMI
ARTIKELNUMMER 89.50600

Tweekleurig, uniseks poloshirt. Voldoet aan de algemene eisen voor  

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. De kraag 

is gemaakt van de basisstof, de neksluiting is voorzien van drie druk-

knopen. Het netmateriaal onder de oksels zorgt voor extra ademend 

vermogen. De afwerking van de mouw en de rondlopende zoom is met 

contrast flocknaad. Het poloshirt is voorzien van twee gesealde reflectie-

banden van 6 cm rondom de torso en twee reflecterende accenten 

naast de mouwinzet aan de voorkant.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Extra ademend vermogen 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

40

EN ISO 20471

2

52 55 62 64 81 82 8461

SWEATER PLANO
ARTIKELNUMMER 89.71360

Tweekleurige, uniseks sweater. Voldoet aan de algemene eisen voor  

beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. De afwer-

king van de mouw en de rondlopende zoom is met contrast flocknaad.  

De sweater heeft zijsplitjes. De sweater is voorzien van twee gesealde 

reflectiebanden van 6 cm rondom de torso en twee reflecterende  

accenten naast de mouwinzet aan de voorkant.

KENMERKEN 
• 65% polyester / 35% katoen 
• Ademend 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

40

EN ISO 20471

2

52

POLO-SWEATER MESA PLUS
ARTIKELNUMMER 89.70360

Tweekleurige, uniseks polosweater. Voldoet aan de algemene eisen 

voor beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd.  

De kraag is gemaakt van de tricotstof, de neksluiting is voorzien van 

drie drukknopen. De afwerking van de mouw en de rondlopende 

zoom is met contrast flocknaad. De polo-sweater is voorzien van 

twee gesealde reflectiebanden van 6 cm rondom de torso en rondom 

de mouwen en twee reflecterende accenten naast de mouwinzet aan 

de voorkant.

KENMERKEN 
• 65% polyester / 35% katoen 
• Ademend 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

40

EN ISO 20471

2

52 55 62 64 81 82 84
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POLO VALLETTA
ARTIKELNUMMER 89.43600

Uniseks polo-shirt met korte mouw. Voldoet aan de algemene eisen 

voor beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. 

Biedt optimale UV-bescherming. Het netmateriaal onder de oksels 

zorgt voor extra ademend vermogen. De kraag is gemaakt van de basis-

stof, de neksluiting is voorzien van drie drukknopen. De afwerking van 

de mouw en de rondlopende zoom is met contrast flocknaad. Tevens 

voorzien van twee gesealde reflectiebanden van 5 cm rondom de torso 

en twee verticale reflectiebanden aan de voor- en achterkant.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Extra ademend vermogen 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2 
• RWS-norm

40

EN ISO 20471

2

65

POLO VALLETTA
ARTIKELNUMMER 89.44600

Uniseks polo-shirt met lange mouw. voldoet aan de algemene eisen  

voor beschermende kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Biedt 

optimale UV-bescherming. Het netmateriaal onder de oksels zorgt voor 

extra ademend vermogen. De kraag is gemaakt van de basisstof, de  

neksluiting is voorzien van drie drukknopen. De afwerking van de mouw 

en de rondlopende zoom is met contrast flocknaad. Het polo-shirt is 

voorzien van twee gesealde reflectiebanden van 5 cm rondom de torso 

en twee verticale reflectiebanden aan de voor- en achterkant.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Extra ademend vermogen 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 3 
• RWS-norm

40

EN ISO 20471

3

65

T-SHIRT VALLETTA
ARTIKELNUMMER 89.33600

Uniseks T-shirt. Voldoet aan de algemene eisen voor beschermende  

kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Het netmateriaal onder de 

oksels zorgt voor extra ademend vermogen. De afwerking van de mouw 

en de rondlopende zoom is met contrast flocknaad. Het T-shirt is voorzien 

van twee gesealde reflectiebanden van 5 cm rondom de torso en twee 

verticale reflectiebanden aan de voor- en achterkant.

KENMERKEN 
• 100% polyester 
• Extra ademend vermogen 

MATEN 
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2 
• RWS-norm 

40

EN ISO 20471

2

65

WERKBROEK MONACO
ARTIKELNUMMER 84.83200

Werkbroek met moderne pasvorm en ergonomisch gevormde broeks-

pijpen. Deze sportieve werkbroek heeft drievoudig gestikte kapnaden 

rondom het kruis en het binnenbeen. De knieën zijn voorgevormd om 

maximale bewegingsvrijheid en draagcomfort te bieden. Heeft twee 

dubbele steekzakken, een telefoonzak met klep en drukknoopsluiting, 

twee achterzakken met klep en verborgen drukknopen, een dubbele 

duimstokzak, een dubbele cargodijbeenzak met klep, reflectiepiping 

en gereedschapsvakken. Tevens heeft de werkbroek reflecterende  

accenten op de broekspijpen. De broek heeft een sluiting met rits en 

jeansknoop. Kan eenvoudig worden verlengd met 5 cm door de stiksels 

onder aan de binnenkant te verwijderen.

KENMERKEN 
• 65% katoen / 35% polyester 
• Maximale bewegingsvrijheid 

MATEN 
46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

60

10 20

100% CIRCULAIR 100% CIRCULAIR

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR
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WERKBROEK EL PASO
ARTIKELNUMMER 84.08200

Werkbroek met moderne pasvorm en ergonomisch gevormde broeks-

pijpen. Voldoet aan de algemene eisen voor beschermende kleding. 

Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Biedt bescherming tegen  

UV-straling door de UPF van 40+.  Deze sportieve werkbroek heeft 

drievoudig gestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. De 

knieën zijn voorgevormd om maximale bewegingsvrijheid en draag-

comfort te bieden. De werkbroek heeft twee dubbele steekzakken, een 

telefoonzak met klep en een drukknoopsluiting, twee achterzakken 

met klep en verborgen drukknopen, een dubbele duimstokzak, een 

dubbele cargodijbeenzak met klep, reflectiepiping en gereedschaps-

vakken. Tevens heeft de werkbroek twee gesealde reflectiebanden op 

de broekspijpen. De broek heeft een sluiting met rits en jeansknoop. 

Kan eenvoudig worden verlengd met 5 cm door de stiksels onder aan 

de binnenkant te verwijderen. 

KENMERKEN 
• blauw: 65% katoen / 35% polyester 
• geel: 70% katoen / 30% polyester 
• Maximale bewegingsvrijheid 

MATEN 
46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 1

60

EN ISO 20471

1

82

WERKBROEK BRUSSEL
ARTIKELNUMMER 84.12340

De werkbroek voldoet aan de algemene eisen voor beschermende  

kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Biedt bescherming tegen 

UV-straling door de UPF van 40+.  De werkbroek wordt gesloten met een 

metalen gulpsluiting en jeansknoop. De knieën zijn zo gemaakt dat ze 

maximale bewegingsvrijheid en draagcomfort te bieden. De werkbroek 

is voorzien van twee dubbele steekzakken, twee achterzakken en één 

telefoonzak met klep en klittenbandsluiting op het rechter been.  

De drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis zorgen voor 

een extra lange levensduur. De broek kan eenvoudig worden verlengd 

met 5 cm door de stiksels aan de binnenkant te verwijderen.  

KENMERKEN 
• 63% katoen / 32% polyester / 5% XLA 
• Maximale bewegingsvrijheid 

MATEN 
46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2 
• RWS-norm

60

EN ISO 20471

2

65

100% CIRCULAIR100% CIRCULAIR

100% CIRCULAIR

100% CIRCULAIR
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WERKBROEK KINGSTON STRETCH
ARTIKELNUMMER 84.01340

De werkbroek voldoet aan de algemene eisen voor beschermende  

kleding. Hoge zichtbaarheid is gegarandeerd. Biedt bescherming  

tegen UV-straling door de UPF van 40+. De werkbroek wordt gesloten 

door middel van een metalen gulpsluiting en jeansknoop. De knieën 

zijn voorgebogen om maximale  bewegingsvrijheid en draagcomfort  

te bieden. De werkbroek is voorzien van twee steekzakken, twee  

achterzakken waarvan één met klep, één dubbele duimstokzak, één 

dubbele beenzak met klep en drukknoop, één telefoonzak met klep en 

klittenbandsluiting en één kleingeldzakje met klep en drukknoop.  

De drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis zorgen voor 

een extra lange levensduur. De broek kan eenvoudig worden verlengd 

met 5 cm door de stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen. 

KENMERKEN 
• 63% katoen / 32% polyester / 5% XLA 
• Maximale bewegingsvrijheid 

MATEN 
46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66

EN ISO 20471

60

NORMERINGEN 
• EN-ISO 13688 
• EN-ISO 20471 klasse 2

2

51 52 61 62 82



• Bij het wassen van nieuw textiel kan er 
kleur worden afgegeven die onbedoeld 
op een bedrukking hecht. Gebruik 
daarom extra veel water en laat de 
kleding niet in het vuile water staan. 
De eerste wasbeurt dient op lage 
wastemperatuur te worden uitgevoerd. 
Bij voorkeur lager dan op het label 
staat vermeld. 

• De sterkte van katoen kan achteruit 
gaan door verkeerd wassen. Hierdoor 
kunnen mechanische beschadigingen 
en verkleuring ontstaan. Als gevolg 
daarvan kunnen ook opgebrachte 
bedrukkingen beschadigen. Bedrukt en 
beflockt textiel en textiel met reflectie 
bij voorkeur binnenste buiten wassen, 
niet uitwringen en niet in een droog-
trommel drogen. 

• Reflectiemateriaal kan door te hoge 
wastemperatuur aangetast raken, 
waarmee de reflecterende werking 
afneemt.

 • Door olie of vet bevuilde artikelen 
zullen niet voldoende schoon worden 
door enkel chemisch reinigen.  
Het verdient daarom aanbeveling om 
na enige malen chemisch reinigen, 
nogmaals gewoon te wassen. 

• Textiel waarin heftig getranspireerd 
is en die direct op de huid gedragen 
wordt – zoals T-shirts en polo’s – kan 
verkleuren als men deze op een ‘hoop’ 
laat liggen. Om dit te voorkomen dient 
textiel zo spoedig mogelijk na gebruik 
gewassen te worden. 

• Bij het wassen van kleding kan chloor 
de verfkleur aantasten, daarom 
worden chloorhoudende wasmiddelen 
ontraden.

• Sluit de rits voor een wasbeurt; zo 
worden beschadigingen voorkomen en 
gaat de rits langer mee.

• Sluit klittenband voor een wasbeurt; 
dit verlengt de hechtingskwaliteit en 
het voorkomt pluisjes waardoor het 
klittenband minder goed zou hechten.

• Om verdere problemen te voorkomen 
geven instructies en symbolen in  
het kledinglabel aan hoe artikelen 
behandeld dienen te worden bij 
onderhoud. Op pagina 6 vindt u een 
overzicht van de gestandaardiseerde 
behandelingssymbolen.     

Goed onderhouden 
wat je al hebt

DUURZAAMHEID VAN KLEDING BETEKENT VOORAL:

Voor textielartikelen is goed onderhoud van groot belang. De levensduur van de  
kleding wordt er in sterke mate door bepaald. Bij verkeerd of onvoldoende  
onderhoud kan textiel zowel chemisch als fysisch worden aangetast. Bij wassen, 
drogen of chemisch reinigen is het van belang op onderstaande punten te letten:

www.madetomatch.eu 
20
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Kwaliteitsborging

Belangrijk voor Made To Match en haar klanten is een continue borging van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. 
Wij nemen onze verantwoordelijkheid door structureel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Made to Match is 
ISO-14001 gecertificeerd en voldoet daarmee aan een internationaal geaccepteerde norm voor een goed milieumanagementsysteem. 
Dit systeem is geïntegreerd in het algehele kwaliteitsmanagementsysteem van Made to Match: ISO-9001. Verdere borging van de 
kwaliteit van de geleverde producten en diensten vindt plaats door middel van interne procescontroles en onderstaande externe 
normeringen.

Made To Match
Made To Match



Al ruim twintig jaar ontwerpt en produceert Varna Confectia Sales Europe haar bedrijfskleding-
merk Made To Match. Een team van 300 vakbekwame medewerkers werkt iedere dag enthousiast 
aan dit succesvolle merk dat zich kenmerkt in functionele en comfortabele kleding met een  
uitstekende pasvorm. 

Door te werken met Lectra Cad-Cam systemen en robotsnijmachines heeft de kleding een constante 
maatvoering. Wij maken gebruik van Europese basis materialen waarvan onze goed opgeleide 
naaisters op het ultramoderne machinepark in Oost-Europa een topproduct realiseren. 

Productie binnen de Europese Unie garandeert snelle levertijden voor u als afnemer. Made To Match 
staat bekend om zijn korte en correcte levertijden door de snelle logistieke verbindingen tussen 
onze productie in Oost-Europa en het in Nederland gevestigde distributiecentrum. 

Onze kwalitatief hoogwaardige bedrijfskleding wordt gemaakt binnen de voorwaarden en  
richtlijnen van de Fair Wear Foundation. Hiermee bieden we een eerlijk en verantwoord product 
waar kwaliteit en veiligheid altijd voorop staan. 

Kortom, op alle fronten is uw bedrijfskleding Made To Match.

Onze missie

In onze dienstverlening staan flexibiliteit,   
betrouwbare levering, service en kwaliteit centraal.  
We zijn uit op een langdurige relatie met onze  
afnemers. Samenwerking met derden, uitstekende  
arbeidsverhoudingen en verantwoord ondernemer-
schap dragen daaraan bij.

Onze visie

Made To Match streeft naar een grote mate van
in- en externe klantgerichtheid. Wij willen een   
organisatie zijn waar afnemers 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.

Onze mensen

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 textiel-
opleidingsscholen 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.

Made to Match:
zo’n naam zegt alles

Uw keuze

Als u kiest voor Made To Match, kiest u voor: 

Perfect draagcomfort door uitstekende pasvorm 

Hoogwaardige basismaterialen   

Continue de hoogste kwaliteit

Een solide en betrouwbare organisatie

Een flexibele partner voorop in vernieuwingen

4
4
4
4
4
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Een uitgave van: 
Varna Confectia Sales Europe 

Industrieweg Oost 28
6662 NE Elst (Gld.)

Postbus 69
6660 AB Elst (Gld.)

info@madetomatch.eu
www.madetomatch.eu
+31 481 36 41 70

Wij praten graag 
met u verder
Al ruim twintig jaar ontwerpt en  
produceert Varna Confectia Sales  
Europe haar bedrijfskledingmerk  
Made To Match. Een team van 300  
vakbekwame medewerkers werkt  
iedere dag enthousiast aan dit  
succesvolle merk dat zich kenmerkt  
in functionele en comfortabele  
kleding met een uitstekende pasvorm. 

Neem contact met ons op of laat ons  
weten of wij u mogen bellen. In een  
persoonlijk gesprek overleggen  
wij graag met u de oplossingen voor  
al uw vragen. 

VRAAG OOK NAAR ONZE ANDERE BROCHURES
of download ze via www.madetomatch.eu

Made To Match

Made To Match

Deze brochure is met bio-inkt bedrukt  
op papier van verantwoorde herkomst.
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