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• Voorzien van 8-puntsbinnenwerk; 
draaisluiting en standaard (afneembare) 
kinband. 

• Reflecterende striping.
• Binnenwerk kan gedraaid worden om de 

helm achterste-voren te dragen.

• Zakje met 10 paar wegwerp oordoppen, 
conisch gevormd om makkelijker in te 
kunnen brengen. 

• Per paar verpakt.
• Reduceert 36 dB.

ABS VEILIGHEIDSHELM  
BASEBALL DIAMOND 5 UP
artnr. 3249803

OORDOPPEN CONIC010
artnr. 3249796, PU

Verkrijgbaar in:

 rood

Verkrijgbaar in:

 marineblauw/grijs

Verkrijgbaar in:

 zwart/oranje

Verkrijgbaar in:

 wit

 rood

 geel

 blauw

€ 17,60

€ 2,45

• Elektronische gehoorbescherming, 
uitgerust met radio. Voor het beluisteren 
van de radiofrequenties FM (87-108 MHz) 
in combinatie met gehoorbescherming op 
een efficiente en aangename manier.

• Werkt met 2 AA batterijen niet inbegrepen.

• High comfort
• Reflecterende banden
• Maximale ventilatie
• Verstelbaar

GEHOORBESCHERMER  
PITRADIO3
artnr. 3256146

STOOTCAP ERGONOMISCH KAIZO
artnr. 3249807, polyester katoen met mesh

GESPIEGELDE SPORTIEVE 

VEILIGHEIDSBRIL
artnr. 3291572, RIMFIRE MIRROR

NEKFLAP
TER BESCHERMING TEGEN DE ZON
artnr. 3358851, NECKALPHA

PREMIUM SET  

VALBEVEILIGINGKIT  
MET SCHOKABSORBER
artnr. 3249353, ELARA390GT / XX, mt S/M/L

HARNAS
HAR23H, Nieuwe model van de HAR23 harnassen 

artnr. 3357845, 3-punts, mt S/M/L  € 54,60

artnr. 3357846, 3 punts, mt XL/XXL  € 56,35

HANDSCHOEN VV811
PU FOAM GECOAT
artnr. 3359453, VV811

Verkrijgbaar in:

 grijs

Verkrijgbaar in:

 zwart/rood

€ 84,55

€ 15,00

€ 8,80

€ 2,45

€ 5,70

Deze zullen in de loop 

van 2020 de ‘oude’ HAR23 

harnassen vervangen

€ 105,65

€ 54,60

VANAF
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FENTO  

KNIEBESCHERMERS  
TYPE 150
artnr. 3364057, 100% Comfortabel, 

Lengte 14,5 cm breedte 14,5 cm 

hoogte 6,5 cm, 525 gram

€ 40,95

• Waterafstotend gedurende één uur, leer 
aan de voorkant, veters zwart-blauw. 

• Gepatenteerde DRY Coolingtong van 
Inuteq. 

• Uitneembare ergonomische inlegzool met 
memoryfoam Dual Density, schokabsorptie 
bij de hiel.

• Verkoelende werking. 
• Antibacterieel, antistatisch, Cordura® 

versterkte hiel en voorzijde. 
• Goed ademend en absorberend. 

PYTHON FRESH 1.0
S3 ZWART HOOG
artnr. 3361974, zwart leder, voering: ademend  

textiel met open structuur, gewicht ca. 640 gr

PYTHON FRESH WERKSOKKEN 
COOLMAX
55% Cotton, 12% Polyamide, 6% Polyamide-Cordu-

ra, 2% Elastomer

mt 39-41 artnr. 3365308
mt 42-44 artnr. 3365309
mt 45-47 artnr. 3365310

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 39 t/m 47

in de maten 39-41 / 42-44 / 45-47

€ 125,00

€ 9,95

STALEN
NEUSBESCHERMING

FLEXIBELE KEVLAR
TUSSENZOOL

ANTISLIPANTI-STATISCH ANTI-STATISCH

NIEUW!   VERKOELENDE VEILIGHEIDSSCHOENEN

• Koel aan het werk
• Bewezen minder transpiratie
• Ideaal voor een comfortabel gevoel
• Geen opgezette en warme voeten meer

Nu tijdelijk met gratis 

verkoelingshanddoek

 Klaar voor het 
warme weer met 

deze schoenen 
 en handdoek

• Ontwikkeld samen met medisch specialisten
• Voorkomt knie- en rugklachten door 

drukverdeling
• Perfecte pasvorm
• De elastieken band knelt niet in de knieholten
• Flexibel en 100% waterdicht
• Duurzaam en slijtvast
• Aanbevolen door fysiotherapeuten
• Gecertificeerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404

Verkrijgbaar in:

 oranje



WAAROM KLEDEN ALS  

EEN AMATEUR WANNEER  

U WERKT ALS EEN PROF?
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PROFILEER UW
WERKKLEDING EN

ZET UW BEDRIJF
OP DE KAART

GET UNITED

WITH
BESCHIKBARE KLEURCOMBINATIES
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Goed combineerbare werkkleding voor 
medewerkers in de bouw- en service sector. 
Verschillende stijlen in contrasterende kleuren 
kunnen worden aangepast en gecombineerd voor 
bijna elke professionele gelegenheid.

Met de nieuwe collectie werkkleding van Blåkläder 
zal het imago van uw team van medewerkers ver 
boven iedereen uitsteken. Hiermee zet u uw bedrijf 
echt op de kaart! U bent prof en wilt er toch ook 
niet uitzien als amateur?

KIES UW TEAMKLEUR EN MIX HET 
MET DE PERFECTE PASVORM!

Het concept is eenvoudig en recht door zee: goed geklede medewerkers creëren een 
sfeer van vertrouwen en professionaliteit die meer klussen naar uw bedrijf zullen 
brengen.

Wij staan aan uw kant om ervoor te zorgen dat uw werkkleding een betrouwbare 
uitstraling heeft.

BESCHIKBARE KLEURCOMBINATIES
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zwart/grijs

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Met ribboordkraag en versterkte nek- en 
schoudernaden. 

• Ook verkrijgbaar in damesmodel - artikel 
3390. 

• Past perfect bij Blåkläders nieuwe 
Industrie-collectie.

· Met rits, zachte geborstelde voering, hoge 
kraag en twee steekzakken.

· Praktische binnenzak met rits voor mobiele 
telefoon.

POLOSHIRT PIQUÉ
artnr. 2568578, 3324, 60% katoen, 40% polyester, 

piqué, 220 g/m²

SERVICE SWEATSHIRT MET RITS
artnr. 3333047, 3362-2526, 100% polyester,  

geborstelde binnenzijde, 260 g/m²

€ 19,10

€ 40,00

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Ribgebreide ronde hals.
• Versterkte schouder naad.
• Versterkte naad in nek.

• Met zachte, geborstelde voering en 
ritssluiting.

• Twee binnenzakken en zakje voor mobiele 
telefoon met rits

• Getapete naden van wind- en waterdicht 
buitenmateriaal.

• Combineert goed met andere lagen kleding 
door vocht vrij te geven.

• Met trekkoord in de zoom en afneembare 
capuchon met meshvoering.

• Functionele zakken, binnenzak en zakje voor 
mobiele telefoon.

• Verlengd achterpand.

• Schouderpartijen in contrastkleur 
• Hoge kraag met rits
• Boord aan onder kant en aan mouweinde

T-SHIRT BI-COLOUR
artnr. 3246284, 3379, 100% katoen, single jersey, 

150 g/m²

HOODIE MET RITS
artnr. 3298889, 3363, 100% polyester, geborstelde 

binnenzijde, 260 g/m²

SHELLJACK BI-COLOUR
artnr. 3248809, 4790, 100% polyester, oxford, 

gelamineerd, wind- en waterdicht, ademend,  

200 g/m²

SWEATSHIRT BI-COLOUR 
MET HALVE RITS
artnr. 3343213, 100% katoen, french terry,  

320 g/m²

€ 10,70 € 46,30

€ 86,40€ 37,55
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MATCH ’N COMBINE UNITE 
IS OOK VERKRIJGBAAR IN  

DEZE TEAMKLEURCOMBINATIES

Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C62

Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C64 Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C60

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Gulp met kunststof rits. 
• D-ring in de zoom.
• Achterzakken, beenzak met plooi, rits, 

pennenzak, meszak, steekzakken, binnenzak 
voor telefoon.

• CORDURA®-versterkte spijkerzakken, 
achterzakken en duimstokzak.

• Gulp met metalen ritssluiting.
• Twee riemlussen met knoop voor een 

hamer lus, D-ring, brede riemlus aan 
achterkant.

• Metalen knopen, 3-dubbel gestikte naden.
• Diverse zakken.

• Versterkte duimstokzak, spijkerzakken en 
achterzakken

• Gulp met kunststof rits, brede lussen, twee 
lussen met knoopsluiting 

• Metalen knopen, meshouder met knoop, 
D-ring, 3-dubbel gestikte naden.

• Diverse zakken met reflecterend detail op 
beenzak.

• Thermore® ECODOWN voering
• 1- weg kunststof rits
• Windvanger met fleece aan binnenzijde
• Borstzak met rits, voorzakken met rits en 

twee binnenzakken
• Verlengde achterkant en mouweinde met 

elastische band

• Lichtgewicht, stretch-geweven met goed 
winddicht en ademend vermogen.

• Voorgevormde mouwen, verlengd rugpand 
en fleece gevoerde kraag.

• Voorzien van verstelbare manchetten en 
zoom en veel praktische zakken

SERVICE SHORT STRETCH
artnr. 3208146, 1449, 65% polyester, 35% katoen, 

platbinding, 166 g/m²

SHORT LICHTGEWICHT
artnr. 3142447, 1526, 65% polyester, 35% katoen, 

platbinding, 166 g/m²

SHORT 4-WEG STRETCH X1900
artnr. 3332756, 1988, 93% polyamide, 7% elastan, 

dobby, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 

295 g/m²

HYBRIDE JACK
artnr. 3299363, 4929, 72% polyamide, 28% poly-

ester, slub, platbinding, waterafstotend, 72 g/m²

SOFTSHELL JACK
artnr. 3244895, 4950, 100% polyester, 2-laags, 

ripstop, fleece, 255 g/m²

€ 47,00 € 50,40 € 97,55

€ 82,85€ 71,55

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

· Lichtgewicht, winddicht, zeer goed 
ademend materiaal.

· Stretchmateriaal in het rugpand.
· Verlengd achterpand, fleece gevoerde 

kraag en verstelbare zoom.
· Geschikt voor koele werkplekken buiten of 

werkzaamheden binnen.

SOFTSHELL BODYWARMER
artnr. 3332979, 3850, 100% polyester, 2-laags, 

ripstop, fleece, 255 g/m²

€ 53,30
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zwart/grijs

€ 54,55

€ 70,25€ 56,95

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D124

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D124

• Stretchmateriaal in kruis, op kuiten en 
kniezakken. 

• CORDURA®-stretch versterkte kniezakken 
• Vele opbergmogelijkheden.
• Verstelbare broekspijp opening met knopen. 
• Reflecterende details.

• CORDURA®-versterkte spijkerzakken.
• Stretch op kuiten en binnenkant dijen.
• Toploading kniezakken van CORDURA®-

stretch materiaal. 
• Zorgvuldig geselecteerde details.
• Niet aanbevolen voor werkzaamheden in 

de zwaardere bouw.

• Elastische taille, iets smallere pasvorm en 
voorzien van stretchmateriaal. 

• CORDURA®-stretch versterkte kniezakken
• Twee achterzakken, plooizakken aan 

voorzijde en een beenzak. 
• Contrasterende kleuren op de rits en 

naden.
• Reflecterende details.

SERVICE WERKBROEK  
MET STRETCH ZONDER SPIJKERZAKKEN
artnr. 3332360, 1495, 60% katoen, 40% polyester, 

ripstop, 250 g/m²

SERVICE WERKBROEK  
MET STRETCH EN SPIJKERZAKKEN
artnr. 3332387, 1496, 60% katoen, 40% polyester, 

ripstop, 250 g/m²

SERVICE WERKBROEK  
MET STRETCH
artnr. 3142560, 1459-1845, 65% polyester, 35% 

katoen, platbinding, 166 g/m²

Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C62

• Gulp met kunststof rits Hamerlus aan 
zijkant.

• Verborgen knoopsluiting .
• Achterzakken, beenzak, pennenzak en aan 

binnenkant een telefoonzak in mesh, twee 
voorzakken, duimstokzak met meshouder 
en pennenzak.

SERVICE SHORT
artnr. 3332408, 1499, 60% katoen, 40% polyester, 

ripstop, 250 g/m²

€ 45,70

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D124

Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C156

• CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, 
versterkte spijkerzakken, duimstokzak, 
achter zakken en achterkant broekspijpen 

• Gulp met kunststof rits
• Meerdere lussen, metalen knopen, diverse 

opbergmogelijkheden en zakken waaronder 
kniebeschermerszakken.

WERKBROEK  
MET 4-WEGSTRETCH X1900
artnr. 3332826, 1998, 93% polyamide, 7% elastan, 

dobby, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 

295 g/m²

€ 123,45

€ 116,30

• Met CORDURA® 1000-versterkte 
spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, 
dijbeenzakken en knieën.

• Gulp met knopen, metalen knopen.
• Vele opbergmogelijkheden en diverse 

zakken.

BAGGY DENIM STRETCH X1900
artnr. 3017862, 1999, 55% katoen, 15% polyamide, 

30% polyester, denim ,gecoat, CORDURA® Denim 

stretch, 340 g/m²

Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C158
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MATCH ’N COMBINE UNITE 
IS OOK VERKRIJGBAAR IN  

DEZE TEAMKLEURCOMBINATIES

€ 120,00

€ 64,75

Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C156

Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C158

• CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, 
CORDURA® 1000-versterkte spijkerzakken, 
achterzakken en duimstokzak.

• Gulp met knopen, metalen knopen,  
3-dubbel gestikte naden

• Diverse zakken en andere 
opbergmogelijkheden.

• Met CORDURA®-versterkte spijkerzakken, 
duimstokzak, knieën en achterzakken.

• Gulp met metalen ritssluiting.
• Metalen knopen, 3-dubbel gestikte naden.
• Diverse opbergmogelijkheden en zakken 

waaronder kniebeschermerszakken.

WERKBROEK  
DENIM STRETCH X1900
artnr. 3248181, 1990, 55% katoen, 15% polyamide, 

30% polyester, denim ,gecoat, CORDURA® Denim 

stretch, 340 g/m²

WERKBROEK LICHTGEWICHT
artnr. 2567550, 1525, 65% polyester, 35% katoen, 

platbinding, 166 g/m²
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VERLENGEN/INKORTEN
Ondanks ons uitgebreide assortiment 
werkbroeken, kunnen ze soms te lang 
of te kort zijn. Blåkläder beschikt over 
een eigen afdeling waar we op 
aanvraag broeken kunnen verlengen of 
inkorten.

PATCHES
Opgenaaide patches of klittenbandpatches worden 
steeds populairder en zijn makkelijk in gebruik.  
Op aanvraag kunnen wij naampatches op kleding 
naaien, of als meerdere mensen hetzelfde kledingstuk 
dragen voorzien van een klittenbandpatch.

BORDURINGEN
Profileer je bedrijf én jezelf met een 
exclusieve en professionele uitstraling 
door een geborduurd bedrijfslogo of 
naam.

NAAM- TEKST TRANSFER
We kunnen nu ook kleinere aantallen 
met persoonsnaam en/of tekst 
aanbieden met onze nieuwe plotter-
machine. Ideaal voor kleine transfers op 
de borst of rug.

TRANSFERS
Transfers zijn een voordelige 
oplossing om je bedrijfslogo 
te laten zien. Deze zijn 
eenvoudig aan te brengen 
en werken ook goed op 
waterdichte kledingstukken 
waarbij borduurwerk 
niet wordt aanbevolen. 
Hierdoor bent u flexibel 
in het bedrukken van uw 
werkkleding.

10 WorkwearPromagazine Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

zwart/grijs
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BLÅKLÄDER AANBIEDINGEN

€ 83,80

• Functioneel met CORDURA® 
Denim stretch met extra 
stretchmateriaal in het kruis.

* Note: door de Denim coating 
raden wij het plaatsen van 
transfers op de kwaliteiten 
1140, 1141, 1142 en 1147 af

SHORT DENIM 
STRETCH X1900
artnr. 3205844, 1992-1141, 55% ka-

toen, 15% polyamide, 30% polyester, 

denimcoating, CORDURA® Denim 

stretch, 340 g/m²

• Functioneel met moderne 
snit, twee losse spijkerzakken 
in CORDURA® en 
gereedschapslussen.

• Zak op het been met telefoon-
zak van waterbestendig 
materiaal.

SHORT X1500
artnr. 132972, 1502-1370, 100% 
katoen, twill, 370 g/m²

€ 71,05

Verkrijgbaar in de maten
C48, C50, C52, C54, C56

• Populair gebreid vest met 
capuchon.

• Versterkt met softshell 
materiaal op de ellebogen, 
schouders en rug.

• Praktische zakken.
• Ook beschikbaar in 

damesmodel in de kleur grijs 
en antraciet - model 4931

GEBREID VEST  
BI-COLOUR MET SOFTSHELL
artnr. 2566221, 4930-2117, 100% 

polyester, gebreid, geborstelde bin-

nenkant, 380 g/m²

€ 67,30

Verkrijgbaar in*:

 rood/zwart

 korenbl/zwart

 grijs melee/zw

 army/zwart

 oranje/zwart

 d. blauw/geel

 d. mar.bl/zwart

 marinebaluw

 d. grijs/zwart

Vraag naar beschikbare maten

Verkrijgbaar in de maten  
C48-C58

Verkrijgbaar in:

 marine/zwart

 zwart

Verkrijgbaar in:

 d.grijs/zwart

€ 13,55

• Mooie cap met platte rand en 
snapback.

• Uit hetzelfde denim-materiaal 
gemaakt als onze werkbroeken 
en is voorzien van details uit 
imitatieleder.

CAP DENIM STRETCH
art.nr. 3343197, 2072, 55% katoen, 

15% polyamide, 30% polyester, 

denimcoating, CORDURA® Denim 

stretch, 340 g/m²

€ 14,60

One Size

• Stijlvolle cap met platte rand 
en snapback gemaakt van 
acryl en wol.

• De cap is voorzien van een 
tekst.

CAP
art.nr. 3343196, 2071, 95% polyester, 

5% wol, twill 2/1, 240 g/m²

€ 14,60

One Size

• Unieke branding voor uw 
bedrijf! Verstelbare riem met 
metalen gesp.

• Beschikbaar in verschillende 
kleuren, zodat u uniformiteit 
met uw werkkleding kunt 
creëren binnen uw bedrijf

RIEM
art.nr. 3179288, 4034, 100% poly-

ester

One Size

BLAKLADER  

KNIEBESCHERMERS 
TYPE 1 4067-1933
artnr. 3343223, 100% polyester, plain 

2-way stretch CORDURA® Stretch 

320 g/m2

€ 21,50 • Met mesh voor extra ventilatie.
• Past met Blåkläder´s knie-

inlegstukken 4027 en 4057.
• Makkelijk aan te passen dankzij 

een klittenband bovenaan.

Verkrijgbaar in:

         zwart

Verkrijgbaar in de maten  
XL en XXL



12 WorkwearPromagazine Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.12 WorkwearPromagazine Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

WERKBROEK TWILL
art.nr. 3323181, 65% polyester, 35% 

katoen, 245 g/m2, Twill, mechanical 

stretch

WERKBROEK 
CORDURA CANVAS
art.nr. 193233, TWC2000, 65% poly-

ester, 35% katoen, 300 g/m2, canvas, 

Cordura®: 100% nylon (500D)

€ 39,70 € 36,70

T-SHIRT BICOLOR NADEN
art.nr. 3322210, 50% polyester, 50% 

gekamd katoen, single jersey, 190 g/m2

SWEATER BICOLOR 
NADEN
art.nr. 3364743, 70% Katoen, 30%  

polyester, 280 g/m2 / American fleece

T-SHIRT UV BLOCK
COOLDRY
art.nr. 3252813, 50% polyester / 50% 

polyester, cooldry, 180 g/m2, Birdseye

SWING POCKETS  
CORDURA
art.nr. 3323392, 100% nylon, 210 g/

m2, 500D Oxford

WERKSOK 2-PACK
art.nr. 3195481/ TSD8000, 55% 

viscose bamboe, 25% katoen, 18% 

polyamide, 2% lycra, 55 g/m2

KNIEKUSSENS 
art.nr. 3017879 / TKK2000, 100% 

polyester

RIEM LEER
art.nr. 3254371, 100% split leer

RIEM STRETCH
art.nr. 2701909 / TRK2000, 100% 

stretch polyester, 120 cm, verstelbaar

TECH SHELL
art.nr. 3364783, 100% polyester,  

145 g/m2

€ 9,05 € 19,80 € 21,65

€ 17,35

€ 10,40

€ 6,75

€ 13,75

€ 84,40

Verkrijgbaar in*:

 r.bl/navy

 ink/turq

 ink/d.gr

 navy/r.bl

 d.gr/army

 d.gr/rood

 d.gr/zw

 zw/grijs

 zw/geel

 zw/lime

 zw/oranje

 zw/rood

Verkrijgbaar in*:

 rood

 royal blue

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

Verkrijgbaar in*:

 navy

 zwart

 wit/d.gr

 grijs/zw

 khaki/zw

 r.bl/navy

 d.gr/zw

Verkrijgbaar in*:

 wit/d.gr

 ink/d.gr

 navy/r.bl

 zw/grijs

 zw/oranje

 zw/rood

Verkrijgbaar in*:

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

Verkrijgbaar in*:

 wit

 flesgroen

 navy

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 8XL

Verkrijgbaar in de maten  
42 t/m 66

Verkrijgbaar in de maten  
42 t/m 66

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 8XL

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 8XL

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 8XL

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in de maten  
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in de maten  
65-95, 80-110, 100-130

€ 8,30

Verkrijgbaar in*:

 geel

 lime

 oranje

 turquoise

 rood

 royal blue

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

 

One size
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Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/gr

 army/zw

 grijs/zw

 grijs/rd

 zw/grijs

 blauw

Verkrijgbaar in*:

 blauw

 army

 d. grijs

 zwart

 d. marine

Verkrijgbaar in*:

 blauw

 army

 d. grijs

 zwart

 d. marine

 rood

Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/gr

 army/zw

 grijs/zw

 grijs/rd

 zw/grijs

 blauw

Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/gr

 army/zw

 grijs/zw

 grijs/rd

 zw/grijs

 blauw

Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/grijs

 army/zw

 grijs/zw

 grijs/rd

 zw/grijs

 blauw

 khaki/zw

 wit/grijs

 mbl/hv g
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• Poloshirt met inzetstukken in 
contrastkleur. 

• Zacht katoen aan de 
binnenzijde, voert transpiratie 
af en droogt snel. 

• Licht softshelljack van 
winddicht, waterafstotend en 
ademend stretchmateriaal.

• Canvas riem met eenvoudig 
verstelbare metalen gesp.

• Inzetstukken in contrastkleur. 
• Zacht katoen aan de 

binnenzijde, voert transpiratie 
af en droogt snel mét UV-
bescherming.

• Sweater met inzetstukken in 
contrastkleur. 

• Zacht katoen aan de 
binnenzijde, voert transpiratie 
af en droogt snel. 

• Licht, duurzaam materiaal met 
mechanische stretch. 

• Goedgekeurd voor industrieel 
wassen.

POLOSHIRT 7047 PHV
art.nr. 3333754, 55% katoen,  

45% polyester, 195 g/m²

SOFTSHELLJACK
4557 LSH
art.nr. 333312, 100% polyester,  

240 g/m²

RIEM 9955 CW
art.nr. 3335483, 100% polyester

T-SHIRT 7046 THV
art.nr. 3333712, 55% katoen,  

45% polyester, 190 g/m²

SWEATER  
MET KORTE RITS 7048 SHV
art.nr. 3333796, 75% polyester,  

25% katoen, 305 g/m²

KORTE BROEK  
2562 STFP
art.nr. 3335250, 75% polyester, 

25% katoen - 260 g/m²

€ 18,95

€ 62,75

€ 9,45

€ 17,05 € 28,50 € 40,85

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D116

Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/grijs

 army/zw

 grijs/zw

 grijs/rd

 zw/grijs

 blauw

 khaki/zw

 wit/grijs

 mbl/hv g

• Licht, duurzaam materiaal met 
mechanische stretch. 

• Met kniezakken.
• Goedgekeurd voor industrieel 

wassen.

BROEK 2555 STFP
art.nr. 333246, 65% polyester/ 

35% katoen, 260 g/m²

€ 50,40

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D116

One Size

gratis 

kniebeschermers

(of riem?)

NU BIJ 2 BROEKEN:

KNIEBESCHERMERS 
9200 KP
art.nr. 3230826
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DETAILS MAKEN 
HET VERSCHIL

Easy Rolling System ®

 MAKEN 
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€ 79,35

• OrthoLite-voetbed voor een comfortabel 
en zacht gevoel. 

• Maximaal stabiliteit en grip. 
• Uitstekende schokabsorptie.
• PU-loopzool met een lichter gewicht en een 

goede SRC-slipweerstand. 
• Voorkant van de voet wordt optimaal 

ondersteund.

EAGLE - SHEPARD 
artnr. 3356646, action leather, voering: mesh

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 35-49, wijdte W

STALEN
NEUSBESCHERMING

STALEN
TUSSENZOOLANTI-STATISCHPU 

NEUSBESCHERMING

• Gemaakt van lichtgewicht, ademende 
stoffen.

• Robuuste Vibram® buitenzool voor perfecte 
grip

• Geeft je voeten een enorme powerboost bij 
elke stap.

• De voering zorgt ervoor dat je voeten dag 
in dag uit comfortabel aanvoelen.

RADIANCE - UP 
artnr. 3355719, mesh/TPU, voering: mesh

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 35-47, wijdte W

COMPOSIET
NEUSBESCHERMINGFLEXGUARD® ANTI-STATISCHTPU 

NEUSBESCHERMING

€ 39,70

Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
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ÉÉN AANSPREEKPUNT

ONLINE KLEDING MANAGEMENTSYSTEEM

BUDGETBEHEER€

ADVIES VAN ERVAREN KLEDING SPECIALISTEN

IN AL ONZE 50 VESTIGINGEN OF OP  
LOCATIE GRATIS PAS-SESSIES

ALLE A MERKEN BEDRIJFSKLEDING EN  
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  
LEVERBAAR

DE KRACHT VAN POLVO  

BEDRIJFSKLEDING EN PERSOONLIJKE 

BESCHERMINGSMIDDELEN

IN EIGENHUIS VOORZIEN WIJ UW KLEDING 
VAN UW BEDRIJFSLOGO 
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Leys Bergen op Zoom
Marconilaan 5, 4622 RD
T. 088-7651100
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag  8.30 - 12.00 u

Leys Steenbergen
Warwickstraat 2r, 4651 SX
T. 088-7651160
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Tilburg
Kranenberg 9, 5047 TR
T. 088-7651080
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T. 088-7651120
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Etten-Leur
Hagemuntweg 2, 4879 NM
T. 088-7651170
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
T. 088-7651000
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Gouda
Nw. Gouwe OZ 12a, 2801 SB
T. 088-7651090
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Middelburg
Laan der VN 1g, 4334 ES
T. 088-7651140
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 – 12.00 u

Leys Terneuzen
Patentweg 4, 4538 BR
T. 088-7651060
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Moerdijk
Tradeboulevard 5a, 4761 RL
T. 088-7651992
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

www.leys.nl

Ervaar het gemak 
van online  
shoppen

7 dagen per w
eek en  

24 uur per da
g bereikbaar!

• als u op zoe
k bent naar ee

n product of 

dienst

• als u meer a
chtergrondinf

ormatie wilt

• als u technis
che gegevens

 wilt checken

•  als u wilt we
ten wanneer u

 bij welke  

Polvo-vestigin
g terecht kunt

Direct bestelle
n, snel en op e

lk gewenst 

moment... dat
 bespaart u ko

stbare tijd!

www.noxxa.nl
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KRUYT
Leiderdorp • Zoeterwoude • Noordwijkerhout • 

Wassenaar • Bergschenhoek • Hoofddorp

LEYS
Zevenbergen • Roosendaal • Breda • 

Bergen op Zoom • Tilburg • Gouda • Etten-Leur 
Terneuzen • Middelburg • Steenbergen

VAN DEN HAM
Nijkerk • Zeewolde • Elburg 

VAN DER STAD
Wijchen • Nijmegen • Tiel • Oss

ZWAARD
Delft

VAN ENCKEVORT
Venlo • Heerlen • Helmond • 

Sittard • Son en Breugel • Weert •
 Roermond • Maastricht • Venray • 

• Eindhoven • Veldhoven

LEKKERKERKER
Utrecht • Houten • Amersfoort • 
Wijk bij Duurstede • Veenendaal

KOONING
Schiphol

KOBAM
Dongen

DE SCHAKEL
Huizen

DUBSON
Barendrecht

HOLTGREFE
Waalwijk • Veghel • 

Den Bosch • Oosterhout

HENDRIKS
Uden •  Best

Er is altijd wel een Polvo-vestiging bij u in de buurt:


