Reinigen
Droogreinigen
Mild droogreinigen
Niet droogreinigen

KLEDINGBROCHURE
SUPER ZOMER ACTIES!!

• Bij bestelling van minimaal € 250,- aan artikelen uit deze brochure krijgt u 25% korting op
logotransfers.

• Bij bestelling van minimaal € 1000,- aan artikelen uit deze brochure ontvangt u de
borstlogo’s voor deze artikelen gratis!

DASSY COLLECTION

DASSY COLLECTION

SUPER ZOMER ACTIES!!

• Bij bestelling van minimaal € 250,- aan artikelen uit deze brochure krijgt u 25% korting op
logotransfers bij afname van minimaal 100 transfers. Deze actie is geldig op transfers met
maximaal 5 drukkleuren.
• Bij bestelling van minimaal € 1000,- aan artikelen uit deze brochure ontvangt u de
borstlogo’s voor deze artikelen gratis! De borstlogo’s mogen maximaal 5 kleuren bevatten.

DE JUISTE LOOK : UNIFORMITEIT TROEF
Kiezen voor een uniforme bedrijfsoutﬁt verhoogt niet alleen de visibiliteit van het
bedrijf, maar straalt ook professionaliteit uit. Alle DASSY-collecties zijn daarom
zo opgebouwd dat je snel en eenvoudig de juiste kledingcombinatie kunt vinden,
volledig in functie van de bedrijfskleuren. Voor mannen én voor vrouwen. Raadpleeg
zeker ook het handige kleurenoverzicht in deze catalogus op pagina’s 115-133.

PLAATS JE BEDRIJFSLOGO IN DE KIJKER
Zet je bedrijfsnaam of -logo extra in de verf door deze op de werkkleding te laten
aanbrengen. Kies een goed zichtbare plaats voor maximaal effect. Op een broek
valt een logo op de achterzak of broekspijp het meeste op. Op een sweater of jas
is de rug of borst het meest geschikt.

BORDUREN, TRANSFER, ZEEFDRUK,…?
Er bestaan verschillende technieken om logo’s op werkkleding te plaatsen.
Zo is borduren de beste oplossing bij ﬂeecejassen, maar wordt het afgeraden
bij waterdichte kledingstukken. Ook voor T-shirts en polo’s kies je best voor
transferbedrukking of zeefdruk.

Actievoorwaarden voor kledingacties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hendrix Belettering behoudt zich het recht voor om de kortingsactie op elk moment te beëindigen.
Kortingsacties zijn niet met terugwerkende kracht toepasbaar.
Het is niet mogelijk om de kortingsacties te combineren.
De hoogte van de korting kan variëren.
Alle genoemde bedragen zijn excl BTW.
Voor het minimum bedrag (€ 250,- voor 25%
35% korting op logotransfers en € 1000,- voor gratis borstlogo’s) worden de kosten voor bedrukking niet meegeteld.
Voor het minimum bedrag (€ 250,- voor 25%
35% korting op logotransfers en € 1000,- voor gratis borstlogo’s) geldt alleen de kleding die in deze brochure staat.
De 25%
35% korting op logotransfers is geldig bij een minimale afname van 100 stuks logotransfers in maximaal 5 kleuren en een order met minimaal € 250,aan kleding zoals die in de actiebrochure staat.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie hiervoor onze site, www.hendrix-belettering.nl
De acties zijn geldig t/m 30 september 2020.

MAKE YOUR MOVE. Kies én beweeg zoals jij dat wil! Combineer ﬂexibel

modellen en functionaliteiten en dat in maar liefst 7 dynamische kleuren. Stretch?
Waterafstotend? UV-bescherming? … Deze collectie biedt alles wat je als
professional nodig hebt om vlot een complete werk-/bedrijfsoutﬁt mét FX [‘effect’]
samen te stellen, helemaal afgestemd op jouw smaak en noden.
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STRETCH

DASSY COLLECTION

DASSY COLLECTION

WERKBROEK MET STRETCH [200973]

4-weg stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken versterkt
met Cordura®, 2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, 2 dijbeenzakken, potloodzak,
meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, reﬂecterende details, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

WERKBROEK [200892]

Zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, 2 open achterzakken, dijbeenzak, meterzak,
breekmeszak, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reﬂecterende
details, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in
contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, stof waterafstotend behandeld,
hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

VANAF

59,50

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

VANAF

54,00

STRETCH

WERKBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [200980]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare Cordura®Stretchkniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, achterzak met
klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder, D-ring,
gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reﬂecterende details, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
Cordura®
Stretch-kniezakken

6479

6846

6674

0783

6541

6847

WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200846]

Zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, 2 open achterzakken, 2 dijbeenzakken, potloodzak,
meterzak, 3 Cordura® gereedschapslussen, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, verstelbare Cordura® kniezakken, reﬂecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende
pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits, stof waterafstotend behandeld, hoofdstof: mechanische stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

VANAF

69,50

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

VANAF

61,00

HOLSTERZAKKENBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [200975]

STRETCH

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, ritszak voor klein
gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, achterzak met
klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder, D-ring,
gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, reﬂecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende
pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2
Cordura®
Stretch-kniezakken

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
6479
6674

6846

6541

Cordura spijkerzakken met gereedschapslussen, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met
Cordura®, 2 steekzakken, 2 open achterzakken, dijbeenzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor
meshouder, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare Cordura®
kniezakken, reﬂecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, stof
waterafstotend behandeld, hoofdstof: mechanische stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof

6847

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

HOLSTERZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN [200908]
®

VANAF

76,90

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

KLEDINGBROCHURE
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6479

VANAF

69,50

KLEDINGBROCHURE
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DASSY COLLECTION

STRETCH

STRETCH

DASSY COLLECTION

VANAF

WERKSHORT MET STRETCH [250082]

49,50

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura®,
2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, 2 dijbeenzakken, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm,
verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof:
mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura

6846

6674

0783

6541

HOLSTERZAKKENSHORT MET STRETCH [250083]

59,00

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, Cordura® spijkerzakken met
gereedschapslussen, ritszak voor klein gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met
Cordura®, 2 steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, knoop voor meshouder, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen
jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

®

6479

VANAF

Versterking: nylon Cordura

®

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart

antracietgrijs, rood/zwart, zwart

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

STRETCH

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

VANAF

47,00

WERKSHORT [250067]

VANAF

56,00

HOLSTERZAKKENSHORT [250071]

Zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, 2 open achterzakken, 2 dijbeenzakken, potloodzak,
meterzak, 3 Cordura® gereedschapslussen, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in
contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits, stof waterafstotend behandeld, hoofdstof: mechanische
stretch

Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met
Cordura®, 2 steekzakken, 2 open achterzakken, dijbeenzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor
meshouder, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen
jeansknoop en rits, stof waterafstotend behandeld, hoofdstof: mechanische stretch

Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof
6479

6846

6674

6744

6541

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof

6847

6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

BRETELBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [400163]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, stretchmateriaal aan de rug, stretchmateriaal aan de zijkant, verstelbare
elastische bretellen, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, borstzak met klep, achterzak
met klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder,
gsm-zak, veiligheidszak met ritssluiting, afneembare ID-kaarthouder, D-ring, aansluitende pasvorm,
reﬂecterende details, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), hoofdstof:
mechanische stretch

BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400148]

Stretchmateriaal aan de rug, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, borstzak met klep, 2
open achterzakken, 2 dijbeenzakken, potloodzak, meterzak, 3 Cordura® gereedschapslussen, gsmzak, veiligheidszak met ritssluiting, afneembare ID-kaarthouder, verstelbare Cordura® kniezakken,
aansluitende pasvorm, regelbare taille, reﬂecterende details, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur,
stof waterafstotend behandeld, brede zoom (extra 5 cm), hoofdstof: mechanische stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Cordura®
Stretch-kniezakken

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

6744

6541

6847

VANAF

Augustus2020
2020
Oktober

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

KLEDINGBROCHURE

05

6846

6674

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

6479

VANAF

69,50

KLEDINGBROCHURE
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DASSY COLLECTION

VANAF

SOFTSHELL BODYWARMER [350111]

55,50

VANAF

63,50

WERKVEST [300403]

Drukkersrits, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, gebreide kraag, gebreide heupboord,
2 steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting, gsm-zak, zak voor mini-tablet, binnenzak,
reﬂecterende details, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof, hoofdstof: mechanische stretch,
drielaagse softshell met ﬂeece voeringstof, tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, versterking van
schouder tot schouder

Polsbanden met windvanger, Cordura®-elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
verborgen lange ritssluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, 2 steekzakken met ritssluiting,
borstzak met ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, reﬂecterende details, net voeringstof, stof waterafstotend
behandeld, hoofdstof: mechanische stretch, tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | net voeringstof | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretchstof

Fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

6674

6744

6541

Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

6847

6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

Maten - XS-3XL

Maten - XS-3XL

DASSY COLLECTION

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

VANAF

38,00

SWEATER [300394]

Cordura®-elleboogstukken, korte ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verborgen veiligheidszak
met ritssluiting, versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen, gebreide kraag, mouw- en
heupboord, kraag met trekkoord, kangoeroezak, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk
en bedrukking
Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2
6846

6674

6744

6541

59,50

SWEATSHIRT JAS [300400]

Cordura®-elleboogstukken, lange ritssluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, 2 steekzakken,
verborgen veiligheidszak met ritssluiting, tweelaagse kap regelbaar met koord, teddy voeringstof,
versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen, gebreide kraag, mouw- en heupboord, stiksels in
contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | teddy voeringstof

Versterking: nylon Cordura®
6479

VANAF

6847

6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Maten - XS-3XL

Maten - XS-3XL

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

zwart
Cordura®
Stretch-elleboogstukken

VANAF

75,00

SOFTSHELL JAS [300396]

Polsbanden met tricot windvanger, Cordura®-elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, 2 steekzakken met ritssluiting, borstzak
met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, zak voor mini-tablet, afneembare kap met elastisch
trekkoord, reﬂecterende details, drielaagse softshell met ﬂeece voeringstof, waterdichte stof, winddichte
stof, ademende stof, hoofdstof: mechanische stretch, tweenaaldstiksel, versterking van schouder tot
schouder, stiksels in contrastkleur

VANAF

[300404]

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
verborgen lange ritssluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, 2 steekzakken
met ritssluiting, borstzak met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, afneembare kap met elastisch
trekkoord, reﬂecterende details, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof, 3D-mesh voeringstof,
tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, waterdicht getapete naden, waterdicht kledingstuk

6479

6846

6541

6847

6674

5142

0783

6744

Stof - PES 80: 100% polyester, ± 200 g/m
3D-mesh voeringstof | waterdicht getapete naden | waterdichte, winddichte en ademende stof

WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/
Maten - XS-3XL

MIDLAYER VEST [300447]

2

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart, zwart/antracietgrijs

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

VANAF

Certiﬁcatie EN 343:2003+A1:2007
klasse 3

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | ﬂeece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

82,00

6479

6846

0783

6744

6847

6674

46,50

Lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, 2 steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting,
duimgaten, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - PES 38: 100% polyester, ± 290 g/m2
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart,

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

zwart/antracietgrijs

antracietgrijs, rood/zwart, zwart

Maten - XS-3XL

Maten - XS-3XL

VANAF

43,50

SWEATER [300450]

Cordura®Stretch-elleboogstukken, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, 2 steekzakken met
ritssluiting, borstzak met ritssluiting, gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt
voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 86: 65% katoen/35% polyester, ± 305 g/m2

Elleboogstukken: nylon Cordura® Stretch
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

Maten - XS-3XL
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DASSY COLLECTION

DASSY
D-FX & COLLECTION
FLEX collectie

ademende mesh-stof,
verborgen onder de kraag

[710012]

Ronde hals met ribboord, versterking van schouder tot schouder, korte ritssluiting, kinbescherming
bovenaan rits, zijsplitten, tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen, stiksels in contrastkleur,
geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COSPA 05: 92% katoen/8% elastaan, ± 220 g/m2

ademende mesh-stof
onder de armen

Katoen single jersey met elastaan
6483

6479

6847

6744

6780

Kleuren - antracietgrijs/azuurblauw, antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, zwart/antracietgrijs,
zwart/azuurblauw
Maten - XS-4XL

VANAF

VANAF

18,50

[710025]

VANAF

23,00

POLO [710026]

Reﬂecterende details, ronde hals, tweenaaldstiksel aan zoom en hals, stiksels in contrastkleur, geprint
neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, ademende mesh-stof
onder de armen, geschikt voor bedrukking

Reﬂecterende details, sluiting met 2 knopen, stiksels in contrastkleur, geprint neklabel voor meer
comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, ademende mesh-stof verborgen onder
kraag, geschikt voor bedrukking

Stof - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Stof - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
Sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel

Sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

6479

6846

6541

6674

5142

0783

[710019]

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Maten - XS-4XL

Maten - XS-4XL

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

22,50

Ronde hals met ribboord, versterking van schouder tot schouder, zijsplitten, tweenaaldstiksel aan zoom,
hals en mouwen, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COSPA 04: 92% katoen/8% elastaan, ± 190 g/m2

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

Katoen single jersey met elastaan
6483

6479

6846

6541

6847

6674

6744

6780

Kleuren - antracietgrijs/azuurblauw, antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/

antracietgrijs, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs, zwart/azuurblauw
Maten - XS-4XL

VANAF

18,00
POLO [710011]

Gebreide kraag, sluiting met 3 knopen, zijsplitten, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk
en bedrukking
Stof - COSPA 46: 97% katoen/3% elastaan, ± 220 g/m2

Katoen piqué
6483

6479

6846

6541

6847

6674

6744

6780

Kleuren - antracietgrijs/azuurblauw, antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/

antracietgrijs, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs, zwart/azuurblauw
Maten - XS-4XL

VANAF

19,80
DASSY®

Nexus, T-shirt
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D-FX & COLLECTION
DASSY
FLEX collectie

STRETCH

DASSY COLLECTION

WERKBROEK MET STRETCH VOOR DAMES [200998]

4-weg stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken
versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, 2 dijbeenzakken,
potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, reﬂecterende details,
verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits,
hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6847

6674

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart

STRETCH

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

VANAF

59,50

WERKBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN VOOR DAMES [201001]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken,
achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor
meshouder, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reﬂecterende
details, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop
en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Cordura®
Stretch-kniezakken

Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
6479

6847

6674

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart

VANAF

STRETCH

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

69,50

WERKSHORT MET STRETCH VOOR DAMES [250087]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura®,
2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, 2 dijbeenzakken, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband
aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur,
verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

FLEX IT FEMALE! Deze nieuwe collectie combineert de
bewegingsvrijheid van driedubbele stretch met performante
stoffen en een mooi aansluitende, getailleerde pasvorm,
helemaal op maat van de zelfbewuste vakvrouw.

Versterking: nylon Cordura®
6479

6847

6674

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

KLEDINGBROCHURE

11

VANAF

59,50
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DASSY
FLEX collectie

SOFTSHELL JAS VOOR DAMES [300473]

Polsbanden met tricot windvanger, Cordura -elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, 2 steekzakken met ritssluiting, borstzak
met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, zak voor mini-tablet, afneembare kap met elastisch
trekkoord, reﬂecterende details, drielaagse softshell met ﬂeece voeringstof, waterdichte stof, winddichte
stof, ademende stof, hoofdstof: mechanische stretch, tweenaaldstiksel, versterking van schouder tot
schouder, stiksels in contrastkleur
®

ademende mesh-stof
onder de armen

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | ﬂeece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6847

6674

5142

0783

VANAF

18,50

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
Maten - XS-2XL

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

VANAF

75,00

[710033]

Reﬂecterende details, ronde hals, getailleerde pasvorm, tweenaaldstiksel aan zoom en hals, stiksels in
contrastkleur, geprint neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel,
ademende mesh-stof onder de armen, geschikt voor bedrukking
Stof - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel
6479

6847

6674

5142

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

MIDLAYER VEST VOOR DAMES [300474]

Getailleerde pasvorm, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, 2 steekzakken met ritssluiting,
borstzak met ritssluiting, duimgaten, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Maten - XS-2XL

Stof - PES 38: 100% polyester, ± 290 g/m2
6479

6847

6674

0783

ademende mesh-stof,
verborgen onder de kraag

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Maten - XS-2XL

Cordura®
Stretch-elleboogstukken

VANAF

46,50

DASSY ®

SWEATER VOOR DAMES [300472]

VANAF

23,00

Cordura Stretch-elleboogstukken, getailleerde pasvorm, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan
rits, 2 steekzakken met ritssluiting, gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt
voor borduurwerk en bedrukking
®

Stof - COPES 86: 65% katoen/35% polyester, ± 305 g/m2

Elleboogstukken: nylon Cordura® Stretch
6479

6847

6674

POLO VOOR DAMES [710034]

5142

Reﬂecterende details, sluiting met 2 knopen, getailleerde pasvorm, stiksels in contrastkleur, geprint
neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, ademende mesh-stof
verborgen onder kraag, geschikt voor bedrukking

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
Maten - XS-2XL

VANAF

43,

50

Stof - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
Sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel
6479

6847

6674

5142

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
Maten - XS-2XL

DASSY® Traxion Women, polo voor dames | DASSY® Axis Women, werkshort met stretch voor dames
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DASSY& COLLECTION
D-FX
FLEX collectie
STRETCH

DASSY ®

SCHILDERSBROEK MET STRETCH [201022]

4-weg stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken
versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak,
Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak
met ritssluiting, reﬂecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits,
hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
5142

VANAF

Kleuren - wit/antracietgrijs

59,50

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

De ideale werkbroek voor schilders, stukadoors, decorateurs,…?
Dat is méér dan gewoon witte werkkleding. Dankzij de nieuwe
schildersvariant van de D-FX FLEX-werkkleding kunnen ook deze
professionals (mannen én vrouwen), rekenen op de voordelen van
slijtvaste werkkleding met stretch en zakken op maat van hun beroep.
Ontdek het volledige DASSY-aanbod voor schilders op p. 108-110.

STRETCH

DASSY ®

SCHILDERSBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [201019]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken,
achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak,
meterzak, breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting,
reﬂecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel,
stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische
stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Cordura®
Stretch-kniezakken

Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

VANAF

69,50

STRETCH

DASSY ®

SCHILDERSBROEK MET STRETCH, HOLSTERZAKKEN EN KNIEZAKKEN [201023]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, ritszak voor klein
gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, achterzak
met klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, reﬂecterende details, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch

DIJBEENZAK

voor schildertools

Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Cordura®
Stretch-kniezakken

Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

Speciaal ontwikkeld in functie van de
belangrijkste tools van schilders en stukadoors.
De Cordura® aan de binnen- en buitenkant
maakt de zak extra stevig, en zorgt ervoor dat
je tools er gemakkelijk in glijden.
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VANAF

76,90

KLEDINGBROCHURE

16

DASSY COLLECTION

DASSY
D-FX & COLLECTION
FLEX collectie

STRETCH

DASSY ®

SCHILDERSBROEK MET STRETCH VOOR DAMES [201024]

4-weg stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken
versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak,
Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak
met ritssluiting, reﬂecterende details, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant,
vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra
5 cm), verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®

VANAF

5142

59,50

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

PROFESSIONALITEIT

IN DE VERF

STRETCH

DASSY ®

SCHILDERSBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN VOOR DAMES [201020]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken,
achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak,
meterzak, breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting,
reﬂecterende details, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm,
normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Cordura®
Stretch-kniezakken

Cordura® STRETCH
-elleboogstukken

Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch

VANAF

69,50

5142

Kleuren - wit/antracietgrijs

STRETCH

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

aangepaste, vrouwelijke

PASVORM

DASSY ®

SCHILDERSSHORT MET STRETCH VOOR DAMES [250092]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura®,
2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor
schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare
rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

VANAF

49,50

VOOR SCHILDERTOOLS

4-WEG STRETCH
INZETSTUKKEN
DASSY®

Velox Women, sweater voor dames | DASSY® Helix Painters Women, schildersbroek met stretch voor dames

KLEDINGBROCHURE
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KLEDINGBROCHURE
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SCHILDERSBRETELBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [400164]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare Cordura®Stretchkniezakken, stretchmateriaal aan de rug, stretchmateriaal aan de zijkant, verstelbare elastische
bretellen, zakken versterkt met Cordura®, 2 steekzakken, borstzak met klep, achterzak met klep, open
achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak,
gsm-zak, veiligheidszak met ritssluiting, afneembare ID-kaarthouder, D-ring, aansluitende pasvorm,
reﬂecterende details, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), hoofdstof:
mechanische stretch

Cordura®
Stretch-elleboogstukken

ontdek het op p.24

beschikbaar
zomer 2020

ook voor VROUWEN

ook voor VROUWEN

DASSY& COLLECTION
D-FX
FLEX collectie

ontdek het op p.24

STRETCH

DASSY COLLECTION

Certiﬁcatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch

VANAF

5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
Cordura®
Stretch-kniezakken

75,00

VANAF

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Augustus 2020

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

SOFTSHELL JAS [300396]

Polsbanden met tricot windvanger, Cordura®-elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, 2 steekzakken met ritssluiting, borstzak
met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, zak voor mini-tablet, afneembare kap met elastisch
trekkoord, reﬂecterende details, drielaagse softshell met ﬂeece voeringstof, waterdichte stof, winddichte
stof, ademende stof, hoofdstof: mechanische stretch, tweenaaldstiksel, versterking van schouder tot
schouder, stiksels in contrastkleur

VANAF

Cordura®Stretch-elleboogstukken, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, 2 steekzakken met
ritssluiting, borstzak met ritssluiting, gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt
voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 86: 65% katoen/35% polyester, ± 305 g/m2

Elleboogstukken: nylon Cordura® Stretch

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Versterking: nylon Cordura | ﬂeece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

STRETCH

®

STRETCH

43,50

SWEATER [300450]

6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

6479

6846

6541

6847

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

6674

5142

0783

6744

Maten - XS-3XL

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart, zwart/antracietgrijs

Maten - XS-3XL

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

VANAF

SCHILDERSSHORT MET STRETCH [250090]

SCHILDERSSHORT MET STRETCH EN HOLSTERZAKKEN [250091]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura®,
2 steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor
schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen
jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch

Versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

ook voor VROUWEN

VANAF

49,50

Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

ademende mesh-stof
onder de armen

ontdek het op p.25

ontdek het op p.25

ook voor VROUWEN

ademende mesh-stof,
verborgen onder de kraag

59,00

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, Cordura® spijkerzakken met
gereedschapslussen, ritszak voor klein gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met
Cordura®, 2 steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor
schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder,
verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur,
verborgen jeansknoop en rits, hoofdstof: mechanische stretch
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®

VANAF

VANAF

18,50

[710025]

Reﬂecterende details, ronde hals, tweenaaldstiksel aan zoom en hals, stiksels in contrastkleur, geprint
neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, ademende mesh-stof
onder de armen, geschikt voor bedrukking

Reﬂecterende details, sluiting met 2 knopen, stiksels in contrastkleur, geprint neklabel voor meer
comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, ademende mesh-stof verborgen onder
kraag, geschikt voor bedrukking

Stof - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Stof - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
Sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel

Sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel

5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Maten - XS-4XL

Maten - XS-4XL

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

KLEDINGBROCHURE
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23,00

POLO [710026]

KLEDINGBROCHURE
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SANTINO COLLECTION

TIËSTO T-SHIRT
T-shirt, 100% katoen, 190 gr/m², single jersey, regular ﬁt met ronde hals en kraag, schouderstuk en
mouwuiteinde in contrast kleur.

BLACK /
GRAPHITE

BLACK /
RED

GRAPHITE /
BLACK

REAL NAVY / REAL NAVY / ROYAL BLUE /
ROYAL BLUE
RED
REAL NAVY

WHITE /
GRAPHITE

LIME /
REAL NAVY

VANAF

11,95

TIVOLI POLOSHIRT
Poloshirt, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, regular ﬁt met polokraag, 3-knoopsluiting,
splitjes in zijnaad, kraag, schouderstuk, mouwuiteinde in contrast kleur en verlengd achterpand.

BLACK /
GRAPHITE

BLACK /
RED

GRAPHITE /
BLACK

REAL NAVY / REAL NAVY / ROYAL BLUE /
ROYAL BLUE
RED
REAL NAVY

WHITE /
GRAPHITE

LIME /
REAL NAVY

VANAF

19,28

TIVOLI LADIES POLOSHIRT
Poloshirt, 60% katoen / 40% polyester, 210 gr/m², piqué, ladies ﬁt met polokraag, 3-knoopsluiting,
splitjes in zijnaad, kraag, schouderstuk en mouwuiteinde in contrast kleur en verlengd achterpand.

VANAF

BLACK /
GRAPHITE

BLACK /
RED

REAL NAVY / REAL NAVY /
ROYAL BLUE
RED

LIME /
REAL NAVY

19,28

TIËSTO T-SHIRT
LIME /REAL NAVY

KLEDINGBROCHURE
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SANTINO COLLECTION

SANTINO COLLECTION

TRENTO FLEECEJACK

TESLA POLOSWEATER

Fleecejack, 100% polyester, 280 gr/m², polar ﬂeece, tweezijdig geruwd, buitenzijde anti-pilling
behandeling, regular ﬁt met opstaande kraag, YKK ritsen, 2 steekzakken met rits, kraag, schouderstuk
en elleboog stukken in contrast kleur en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper.

Polosweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular ﬁt
met polokraag, 3-knoopsluiting, mouw met ribmanchet, tailleband in 1x1 rib en kraag, schouderstuk
in contrast kleur.

Alleen borduren mogelijk.

BLACK /
GRAPHITE

BLACK /
RED

GRAPHITE /
BLACK

REAL NAVY / REAL NAVY / ROYAL BLUE /
ROYAL BLUE
RED
REAL NAVY

WHITE /
GRAPHITE

LIME /
REAL NAVY
BLACK /
GRAPHITE

VANAF

31,70

GRAPHITE /
BLACK

REAL NAVY / REAL NAVY / ROYAL BLUE /
ROYAL BLUE
RED
REAL NAVY

WHITE /
GRAPHITE

REAL NAVY / REAL NAVY / ROYAL BLUE /
ROYAL BLUE
RED
REAL NAVY

WHITE /
GRAPHITE

LIME /
REAL NAVY

32,98
TOUR SOFTSHELL JACKET

Zipsweater, 50% katoen / 50% polyester, 280 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, regular ﬁt
met opstaande kraag met korte YKK rits, mouw met ribmanchet tailleband in 1x1 rib, kraag en
schouderstuk in contrast kleur.

BLACK /
RED

GRAPHITE /
BLACK

VANAF

TOKYO ZIPSWEATER

BLACK /
GRAPHITE

BLACK /
RED

Softshell, 94% polyester / 6% elastaan, 310 gr/m², 3 laags softshell, modern ﬁt met opstaande kraag,
2 steekzakken, borstzak en mouwzak met YKK rits, binnenzak met rits en mobiele telefoonzak, mouw
met klitteband verstelbare manchetten en windvanger binnenzijde manchet, kraag, onderzijde mouw en
schouderstuk in contrast kleur, in schoudernaden voorzijde en rugzijde reﬂectie piping, winddicht,
ademend, waterafstotend en onderzijde verstelbaar middels koord / stopper.

LIME /
REAL NAVY

VANAF

31,

70

BLACK /
GRAPHITE

BLACK /
RED

GRAPHITE /
BLACK

REAL NAVY / REAL NAVY / ROYAL BLUE /
ROYAL BLUE
RED
REAL NAVY

WHITE /
GRAPHITE

LIME /
REAL NAVY

VANAF

70,11

TORONTO SWEATVEST
Sweatvest, 50% katoen / 50% polyester, 320 gr/m², french terry met geruwde binnenzijde, modern ﬁt
met opstaande kraag, mouw met ribmanchet, tailleband 1x1 rib, YKK rits, kraag en schouderstuk
in contrast kleur.

BLACK /
GRAPHITE

BLACK /
RED

GRAPHITE /
BLACK

REAL NAVY / REAL NAVY / ROYAL BLUE /
ROYAL BLUE
RED
REAL NAVY

WHITE /
GRAPHITE

LIME /
REAL NAVY

VANAF

42,50

GRATIS BEDRUKKING BORSTLOGO’S BIJ ORDERS VANAF € 1000,Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
SUPER
ZOMER
ACTIES!!
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

• Bij bestelling
van minimaal
€ 250,uit deze
krijgt
25%
korting
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.aan
Nullaartikelen
consequat massa
quisbrochure
enim. Donec
pedeujusto,
fringilla
vel, op
logotransfers
afname
100
Deze actie
is justo.
geldig
op transfers
aliquet
nec, vulputate bij
eget,
arcu. In van
enimminimaal
justo, rhoncus
ut, transfers.
imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felismet
eu pede
maximaal 5 drukkleuren.

• Bij bestelling
van minimaal
€ 1000,- aan artikelen uit deze brochure ontvangt u de
-35%
OP LOGO
TRANSFERS
borstlogo’s voor deze artikelen gratis! De borstlogo’s mogen maximaal 5 kleuren bevatten.
* PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW
BIJ KLEDINGORDERS VANAF € 250,-
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