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Wanneer de lente en de zomer in aantocht zijn, is het 
tijd om je voor te bereiden op warme, vochtige en 
zonnige omstandigheden. Daarom breiden we ons 
assortiment uit met het soort innovatieve werkkleding 
dat het gemakkelijker maakt om de klus te klaren. En dat 
betekent alles, van ventilerende tops, shorts en pirates 
in verschillende kleuren tot functionele collecties die de 
mensen die in onze kleding werken gewend zijn. 

Maar dat is niet alles wat we dit seizoen doen. We breiden ook al onze 
collecties uit om tegemoet te komen aan het groeiende aantal vrouwen 
dat in de bouw- en constructiesector werkt. Voor de schilders voegen we 
een breed scala aan broeken en jassen in het wit toe. Dan breiden we ook 
onze selectie van kleding voor warm weer uit met High-Vis-functionaliteit. 
En tot slot lanceren we een duurzame, waterafstotende behandeling die de 
levensduur van onze waterbeschermende kleding verlengt.

 
Bij Snickers Workwear bereiden we ons voor op warmer weer door 
duurzame kleding te ontwikkelen voor veeleisende vakmensen 
overal ter wereld. In elk klimaat.

Dat is wat wij noemen 
#InventingWorkwear

Bereid je voor op 
warmer weer
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Lichtgewicht en zeer comfortabele fleece hoodie die het 
hele jaar door als buitenlaag of als tussenlaag op koelere 
dagen kan worden gebruikt.

Veelzijdige hoodie gemaakt van uitzonderlijk lichtgewicht en ademend 
Polartec® microfleece. Voor optimale zachtheid en comfort heeft 
het technisch geavanceerde materiaal van het kledingstuk een glad 
badstofoppervlak aan de binnenkant. Daarnaast heeft de hoodie 
raglanmouwen voor verbeterde mobiliteit, kap met dunne mesh voering en 
een handzak aan elke kant met verborgen rits en mesh zak om het gewicht 
te minimaliseren. Perfect om het hele jaar op zichzelf te dragen, of onder 
een shelljack.

AllroundWork 
Polartec® Terry Hoodie
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8075 AllroundWork,  
Polartec® Teddy Hoodie

•  Polartec® micro fleece 

•  Badstof met zachte fleece aan de buitenkant

•  Raglanmouwen

•  Reflecterend trekkoord

•  Twee zijzakken met verborgen ritsen

Materiaal: Polartec®: 61% gerecycled polyester, 39% 
polyester, 207 g/m2. Mesh: 100% polyester, 69 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 4500 Donker Blauw Melange, 
2800 Licht grijs Melange

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 88,90
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8070 AllroundWork,  
Dames Polartec® Terry Hoodie

•  Polartec® micro fleece 

•  Badstof met zachte fleece aan de buitenkant

•  Raglanmouwen

•  Reflecterend trekkoord

•  Twee zijzakken met verborgen ritsen

Materiaal: Polartec®: 61% gerecycled polyester, 
39% polyester, 207 g/m2. Mesh: 100% polyester, 
69 g/m2.

Maten: XS-XXL

Kleuren: 0400 Zwart, 4500 Donker Blauw Melange

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 88,90

Verborgen ritsen
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Reflecterend trekkoord

S-logo op de borst
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6771 AllroundWork, Dames 
Full-Stretch Werkbroek met 
Afneembare Holsterzakken

•  4-weg stretchmateriaal

•  Afneembare CORDURA® holsterzakken 

•  Stretch CORDURA® knieën

•  CORDURA® gereedschaphouders

•  Vouwmeterzak met mesbevestiging

Materiaal: Basis: 91.5% polyamide, 8.5% elastaan, 
250 g/m2. Versteviging: 100% polyester CORDURA®, 
320 g/m2. Versteviging: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m2.

Maten: 18-22, 32-54, 76-92

Kleuren: 0404 Zwart/Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 125,90

6771 AllroundWork  
Stretch damesbroek met 
Afneembare holsterzakken

Deze broek is ontworpen voor alle soorten werk en is gemaakt van 
duurzame 4-way stretchstof en biedt het comfort en de flexibiliteit 
die nodig zijn voor veeleisende, alledaagse taken.

Full-stretch werkbroek gemaakt van duurzaam 4-way stretch materiaal voor 
meer comfort en bewegingsvrijheid. Stretch CORDURA® knieën zorgen voor extra 
duurzaamheid en mobiliteit, terwijl voorgebogen pijpen zorgen voor een optimale 
pasvorm. Deze veelzijdige broek voor dagelijks gebruik heeft afneembare CORDURA® 
holsterzakken met ritsvak en vouwmeterzak, evenals praktische gereedschapshouders 
voor efficiënt en gemakkelijk opbergen. KneeGuard™-systeem gecertificeerd volgens 
EN 14404. Slim fit.
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Kniebeschermingssysteem, stretch 
Cordura®-knieverstevigingen.

Vouwmeterzak met 
mesbevestiging

Afneembare 
holsterzakken met 
meerdere 
compartimenten

/ Snickers Workwear Nieuws Lente/Zomer 23

9



8057 AllroundWork,  
Dames Full-Zip Hoodie

•  100% gerecyclede polyestervezels

•  Borstzak met ritssluiting en reflecterend accent

•  Zijzakken met verborgen ritsen

•  Twee binnenzakken

•  Duimopeningen in de mouwuiteinden

Materiaal: Basis: 48% Repreve® polyester, 
52% recycled polyester, 255 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 9500 Donkerblauw,  
5800 Staalgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 68,90

8057 AllroundWork 
Dames Full-Zip Hoodie
Veelzijdige fleece-hoodie met volledige ritssluiting voor 
dames, ontworpen voor dagelijks gebruik en voor de 
meeste soorten bouwwerkzaamheden. Gemaakt van 
100% gerecycled polyester.

Multifunctionele fleece hoodie met volledige ritssluiting en een hoofdstof 
gemaakt van 100% gerecyclede polyestervezels, waaronder 48% Repreve® 
polyester. De hoodie heeft een gladde buitenkant en een geborstelde 
binnenkant voor extra comfort. Daarnaast heeft de fleece hoodie een 
binnensluiting, kinbescherming en flatlocknaden. Het wordt ook geleverd 
met een borstzak met ritssluiting, twee zakken met verborgen ritsen, 
twee binnenzakken, duimgrepen aan de manchetten en een reflecterende 
transfer aan de achterkant van de kap.
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Borstzak met rits en 

reflecterend detail

Handzakken met rits
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Gelanceerd in samenwerking met OrganoTex®, is dit 
een gebruiksvriendelijke, biologisch afbreekbare en 
PFC-vrije behandeling voor het opnieuw waterdicht 
maken van waterafstotend textiel.

Zorgt ervoor dat 
bovenkleding 
langer meegaat

9912 Vloeibaar waterafstotend 
middel voor textiel

•  Biologisch afbreekbaar volgens OESO 301C.

•  Vrij van fluorkoolwaterstoffen (PFAS, PFOS, 
PFOA), cyclische siloxanen en isocyanaten.

•  Winnaar van de Scandinavian Outdoor 
Sustainability Award 2018.

Maat: Fles van 500 ml, voldoende voor 5 
behandelingen van een kledingstuk.

Makkelijk te gebruiken

•  Volg de onderhoudsinstructies, was de 
kledingstukken en spoel ze goed uit.  
Gebruik geen wasverzachter.

•  Schud deze fles goed. Giet 100 ml van de inhoud 
van deze fles in het wasmiddelbakje. Dit is 
voldoende voor één kledingstuk. Voor elk extra 
kledingstuk 50 ml toevoegen. Maximaal drie 
kledingstukken

•  Draai een kort programma op 30° tot 40º C, goed 
naspoelen.

•  Droogtrommel of gebruik een droogkast voor het 
beste resultaat. U kunt ook 24 uur aan de lucht 
drogen.

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 18,90
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Een effectieve behandeling voor het 
herstellen van de waterafstotende 
eigenschappen van gewassen en 
gedragen kledingstukken zonder hun 
kleur, textuur of ademend vermogen 
aan te tasten.

 
Eenvoudig aan te brengen in 
een korte wasmachinecyclus, de 
beste resultaten worden bereikt 
op synthetische materialen zoals 
polyester en polyamide.

 
De behandeling mag niet worden 
gebruikt op vlamvertragende 
beschermende kleding of andere 
kledingstukken die zijn gecertificeerd 
volgens PBM-verordening (EU) 
2016/425 categorie III.
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6172 FlexiWork  
Korte Werkbroek met 
Afneembare holsterzakken

Elastische, duurzame en nauwsluitende korte broek 
ontworpen voor multi-tasking ambachtslieden met 
dynamische werkdagen.

Korte broek gemaakt van duurzaam, 2-way stretch ripstop-materiaal met 
Sorona®-vezel. De broek is voorzien van op het lichaam aangebrachte 
CORDURA®-panelen voor extra duurzaamheid, een in vier richtingen rekbaar 
kruispaneel en afneembare holsterzakken.
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/  Beschikbare kleuren

0404 95045804

6172 FlexiWork, Korte 
Werkbroek met Afneembare 
Zakken

•  Ripstop met 2-weg stretch

•  4-weg stretch rugpaneel en kruisinzet

•  Afneembare versterkte holsterzakken

•  CORDURA® versterkte beenzak met rits

•  Vouwmeterzak met mesbevestiging

Materiaal: Basis: 100% polyester 225, g/m2. 
Contrast: 88% polyamide, 12% elastaan, 275 g/ 
m2. Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 
205 g/ m2

Maten: 44-64

Kleuren: 0404 Zwart/Zwart, 5804 Staalgrijs/Zwart, 
9504 Donkerblauw/Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 124,90

2512 V-Hals T-Shirt

Klassiek T-shirt met V-hals dat veel comfort biedt 
en veel ruimte heeft voor profilering. Gemaakt 
voor dagelijks gebruik.

T-shirt met V-hals voor dagelijks gebruik van 
zachte katoenen stof voor optimaal comfort. Extra 
duurzaam door versterkte naden op de schouder en 
achterkant van de nek, terwijl lycra in de geribbelde 
hals zorgt voor een betere vormvastheid. Daarnaast 
heeft het stevige T-shirt voldoende ruimte voor 
profilering.

•  Versterkte naden

•  Lycra geribbelde hals

•  Gedrukt label aan binnenkant nek

Materiaal: Kleur 0400, 5800 en 9500: 100% katoen, 
160 g/m2. Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose,  
160 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 2800 Gemeleerd Lichtgrijs, 
5800 Staalgrijs, 0900 Wit, 9500 Donkerblauw

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 10,90
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6140 FlexiWork  
Softshell Stretch Korte Broek+ 
met Holsterzakken

Hoogwaardige korte broek gemaakt van Schoeller® 
softshell, stretchstof biedt uitzonderlijke flexibiliteit en 
functionaliteit in veeleisende omgevingen.

Flexibele multifunctionele korte broek van windbeschermend, 
stretch Schoeller® softshell-materiaal. Voor meer comfort wordt 
deze hoogwaardige broek geleverd met een geïntegreerde riem met 
Duraflex®-gesp. Daarnaast is de broek voorzien van holsterzakken, 
vouwmeterzak en beenzak met ritssluiting. Samenvattend, geavanceerde 
materialen en functies gecombineerd met een slanke pasvorm zorgen voor 
een buitengewoon stuk werkkleding.

6140 FlexiWork,  
Softshell Stretch Korte 
Werkbroek+ met Holsterzakken

•  Schoeller® 4-way stretch softshell stof

•  Afneembare riem met Duraflex® gesp

•  Holsterzakken

•  Beenzak met ritssluiting

Materiaal: Basis: 73% polyamide, 20% polyurethaan, 
7% elastaan Schoeller®, 220 g/m2. Contrast: 84% 
polyamide, 16% elastaan, 298 g/m2.

Maten: 44-64

Kleuren: 0467 Zwart/Neon Geel, 3158 Khaki Groen/
Staalgrijs, 5695 Kobaltblauw/Donkerblauw

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 148,90
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/  Beschikbare kleuren 

0467 56953158
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2496 T-shirt met Lange Mouwen

Klassiek T-shirt met lange mouwen dat veel 
comfort biedt en veel ruimte heeft voor 
profilering. Gemaakt voor dagelijks gebruik.

T-shirt met lange mouwen voor dagelijks gebruik 
van zachte katoenen stof voor optimaal comfort. 
Extra duurzaam door versterkte naden op de 
schouder en achterkant van de nek, terwijl lycra 
in de geribbelde hals zorgt voor een betere 
vormvastheid. Daarnaast heeft het stevige T-shirt 
voldoende ruimte voor profilering.

•  Versterkte naden

•  Lycra geribbelde hals

•  Gedrukt label aan binnenkant nek

Materiaal: Kleur 0400, 0900, 5800 en 9500: 100% 
katoen, 160 g/m2. Kleur 2800: 95% katoen, 5% 
viscose, 160 g/m2. 

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 2800 Gemeleerd Lichtgrijs, 
5800 Staalgrijs, 0900 Wit, 9500 Donkerblauw

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 18,90
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Het juiste kledingstuk 
voor de juiste klus
Voor veel hardwerkende vakmensen en vakvrouwen is betrouwbare en functionele werkkleding een 
van hun belangrijkste hulpmiddelen. En we weten allemaal dat verschillende taken verschillende 
gereedschappen vereisen.

Daarom hebben we zes verschillende collecties gemaakt, afhankelijk van het werk dat je doet: 
AllroundWork, FlexiWork, LiteWork, RuffWork, High-Vis en ProtecWork. Elk is met opzet 
ontworpen om het juiste kledingstuk te zijn voor de omstandigheden en taken die voorhanden zijn.
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AllroundWork
Altijd klaar om ervoor te gaan, 
iedere dag van de week.

FlexiWork
Een comfortabele pasvorm in 
iedere werkhouding.

LiteWork
Duurzaam comfort in warme en 
vochtige omstandigheden.

RuffWork
Gemaakt om te blijven presteren 
in de  zwaarste omstandigheden.

ProtecWork
Beschermende, aan meerdere 
normen tegemoetkomende 
werkkleding voor risicovolle 
taken.

High-Vis
Laat jezelf zien voor een veiligere 
werkplek.
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We blijven een breder assortiment van onze 
hoge zichtbaarheidskleding ontwikkelen in de 
klassen 1 en 2. We nemen niet alleen de functies 
en kenmerken op waarvan we weten dat de 
mensen die onze kleding dragen nodig hebben, 
maar we voldoen ook aan de eisen die de 
warmere seizoenen creëren.

 
Dit betekent dat onze High-Vis-collectie nu 
breder is dan ooit tevoren, met een selectie 
van doelgericht ontworpen werkkleding die 
gemakkelijker te herkennen is, ongeacht het 
weer.

Hoge zichtbaarheidskleding 
voor slecht zichtbare 
werkplekken.

Laat jezelf 
zien
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2431 High-Vis Klasse 2/3  
T-Shirt met Lange Mouwen

Een goed zichtbaar, dubbel geweven T-shirt met 
lange mouwen en gesegmenteerde reflecterende 
accenten biedt duurzaamheid en veiligheid tijdens 
werkzaamheden waarbij die extra zichtbaarheid 
nodig is.

Veelzijdig T-shirt met lange mouwen gemaakt 
van dubbel geweven stof met zacht katoen 
aan de binnenkant en duurzaam polyester en 
thermische gelaste gesegmenteerde reflecterende 
accenten aan de buitenkant. Het resultaat is een 
duurzaam en toch comfortabel kledingstuk met 
een zichtbaarheid van klasse 2/3, gecertificeerd 
volgens EN 20471. Daarnaast heeft het T-shirt 
raglanmouwen voor een grotere bewegingsvrijheid.

•  Ventilerend dubbel geweven stof 

•  Gaas-structuur

•  High-visibility Klasse 2/3 (EN20471)

•  Thermisch gelaste gesegmenteerde 
reflecterende tape

•  Raglanmouwen

Materiaal: 42% gerecycled polyester (High-Vis), 
24% gerecycled polyester, 34% katoen,  
195 g/m2.

Maten:XS-XXXXL

Kleuren: 6600 High-Vis Geel

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 68,90

2539 High-Vis, Klasse 2 T-Shirt

Een goed zichtbaar, dubbel geweven T-shirt 
met gesegmenteerde reflecterende accenten 
biedt duurzaamheid en veiligheid tijdens 
werkzaamheden waarbij die extra zichtbaarheid 
nodig is.

Veelzijdig T-shirt met hoge zichtbaarheid gemaakt 
van dubbel geweven stof met zacht katoen aan de 
binnenkant en duurzaam polyester en thermische 
gelaste gesegmenteerde reflecterende accenten 
aan de buitenkant. Het resultaat is een duurzaam 
en toch comfortabel kledingstuk met zichtbaarheid 
van klasse 2, gecertificeerd volgens EN 20471. 
Daarnaast heeft het T-shirt raglanmouwen voor een 
grotere bewegingsvrijheid.

•  Ventilerend dubbel geweven stof

•  Gaas-structuur

•  High-visibility Klasse 2 (EN20471)

•  Thermisch gelaste gesegmenteerde 
reflecterende tape

•  Raglanmouwen

Materiaal: 42% gerecycled polyester (High-Vis), 
24% gerecycled polyester, 34% katoen,  
195 g/m2.

Maten: XS-XXXXL

Kleuren: 6600 High-Vis Geel

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 54,90
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2430 High-Vis Klasse 1 T-shirt 
met Lange Mouwen

Veelzijdig T-shirt met lange mouwen gemaakt van 
dubbel geweven stof met zacht katoen aan de 
binnenkant en duurzaam polyester en thermische 
gelaste gesegmenteerde reflecterende accenten 
aan de buitenkant. Het resultaat is een duurzaam 
en toch comfortabel kledingstuk met een 
zichtbaarheid van klasse 1, gecertificeerd volgens 
EN 20471. Bovendien is het T-shirt voorzien van 
raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid en 
strategisch geplaatste vuilafstotende stukken voor 
een langere levensduur.

•  Dubbel geweven stof

•  High-visibility Klasse 1 (EN20471)

•  Thermisch gelaste gesegmenteerde 
reflecterende tape

•  Vuilafstotende stukken

•  Raglanmouwen

Materiaal: 42% gerecycled polyester (High-Vis), 
24% gerecycled polyester, 34% katoen, 
195 g/m2.

Maten: XS-XXXXL

Kleuren: 0466 Zwart/High-Vis Geel

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 64,90
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2538 High-Vis Klasse 1  
T-Shirt

Veelzijdig T-shirt met hoge zichtbaarheid gemaakt 
van dubbel geweven stof met zacht katoen 
aan de binnenkant en duurzaam polyester en 
thermische gelaste gesegmenteerde reflecterende 
accenten aan de buitenkant. Het resultaat is een 
duurzaam en toch comfortabel kledingstuk met 
een zichtbaarheid van klasse 1, gecertificeerd 
volgens EN 20471. Bovendien heeft het T-shirt 
raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid en 
strategisch geplaatste vuilafstotende stukken voor 
een langere levensduur.

•  Ventilerend dubbel geweven stof 

•  High-visibility Klasse 1 (EN20471)

•  Thermisch gelaste gesegmenteerde 
reflecterende tape

•  Vuilafstotende stukken

•  Raglanmouwen

Materiaal: 42% gerecycled polyester (High-Vis), 
24% gerecycled polyester, 34% katoen, 
195 g/mm2.

Maten: XS-XXXXL

Kleuren: 0466 Zwart/ High-Vis Geel

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 48,90
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6135 High-Vis Klasse 1 
Stretch Korte Werkbroek met 
Holsterzakken

High-visibility klasse 1 korte werkbroek met 
holsterzakken en slim-fit, zeer geschikt voor 
professionals die werkzaam zijn in de algemene 
bouw, wegwerkzaamheden of transport.

Goed zichtbare korte werkbroek gemaakt van 
2-weg stretchstof voor meer flexibiliteit en 
optimaal comfort en veiligheid in slecht verlichte 
en gevaarlijke werkomgevingen. De korte broek 
is voorzien van een inzet in het kruis voor extra 
bewegingsvrijheid, heeft holsterzakken en tal van 
andere praktische zakken voor extra opbergruimte. 
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1.

•  2-weg stretchmateriaal

•  Thermisch gelaste reflecterende tape

•  Stretch inzet in het kruis

•  Beenzak met balg

•  Holsterzakken

Materiaal: Basis: 61% polyester, 39% Sorona® 
polyester, 252 g/m2.  Versteviging: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m2. Versteviging: 53% solution 
dyed CORDURA® polyamide, 47% CORDURA® 
oplossing geverfd polyester, 283 g/m2 

Maten: 44-64

Kleuren: 6604 High-Vis Geel/Zwart,  
5504 High-Vis Oranje/Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 84,90

6136 High-Vis Klasse 1 Stretch 
Korte Werkbroek

High-visibility klasse 1 korte werkbroek met 
slim-fit design, zeer geschikt voor professionals 
die werkzaam zijn in de algemene bouw, 
wegwerkzaamheden of transport.

Goed zichtbare korte werkbroek gemaakt van 
2-weg stretchstof voor meer flexibiliteit en 
optimaal comfort en veiligheid in slecht verlichte 
en gevaarlijke werkomgevingen. De korte broek 
is voorzien van een inzet in het kruis voor extra 
bewegingsvrijheid en heeft tal van andere 
praktische zakken voor extra opbergruimte. 
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 1.

•  2-weg stretchmateriaal

•  Thermisch gelaste reflecterende tape

•  Stretch inzet in het kruis

•  Beenzak met balg

•  CORDURA® vouwmeterzak met mesbevestiging

Materiaal: Basis: 61% polyester, 39% Sorona® 
polyester, 252 g/m2.  Versteviging: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m2. 

Maten: 44-64

Kleuren: 6604 High-Vis Geel/Zwart,  
5504 High-Vis Oranje/Zwart 

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 79,90
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SORONA®

De duurzame prestatievezel

Vastbesloten om de ecologische voetafdruk in de 
hele waardeketen te minimaliseren, gebruiken we 
Sorona® biogebaseerde vezels in onze High-Vis 
werkbroeken. De innovatieve Sorona®-vezel biedt 
zowel voordelen voor het milieu als geweldige 
prestaties. De vezel is gedeeltelijk (37%) gemaakt van 
hernieuwbaar plantaardig materiaal en draagt bij aan 
een duurzamere levensstijl. 
Sorona® biogebaseerde vezels bieden uitzonderlijke 
zachtheid en een rijk gevoel voor dag in, dag uit 
comfort en uitstekende duurzaamheid om de 
levensduur van een kledingstuk te verlengen. 
Bovendien kan de vezel worden gerecycled en 
getraceerd via het Common Thread Fabric  
Certification-programma.

Langdurig comfort

Kleding met de Sorona®-vezel biedt langdurige 
elasticiteit voor bewegingsvrijheid en uitstekend 
herstel voor een uitstekend vormbehoud. De stof 
is ook sneldrogend, ademend en voelt zacht aan 
voor optimaal comfort en prestaties op het werk. 
Bovendien zorgen op Sorona® gebaseerde stoffen 
voor een uitstekende kleurvastheid.

Certificeringen 

Sorona®-vezel heeft strenge tests ondergaan en is 
bewezen veilig voor gebruik, waardoor het Klasse 
1-certificering van de OEKO-TEX Standard 100 heeft 
gekregen. Bovendien is Sorona® een bluesign®-sys-
teempartner, wat betekent dat het is geëvalueerd en 
goedgekeurd door bluesign ® als verantwoordelijk 
handelende partij in de textielwaardeketen die zich 
inzet voor duurzaamheid.

6138 High-Vis Klasse 1/2 Stretch 
Pirate Broek met Holsterzakken

High-visibility klasse 1/2 pirate broek met 
slim-fit design, zeer geschikt voor professionals 
die werkzaam zijn in de algemene bouw, 
wegwerkzaamheden of transport.

Zeer zichtbare Pirate Broek gemaakt van 2-weg 
stretchstof voor meer flexibiliteit en optimaal 
comfort en veiligheid in slecht verlichte en 
gevaarlijke werkomgevingen. De piratenbroek is 
voorzien van het unieke KneeGuard™ systeem en 
is verder versterkt met CORDURA® kniebescher-
merzakken. Daarnaast heeft de pirate broek een 
inzet in het kruis voor extra bewegingsvrijheid, 
holsterzakken en tal van andere praktische zakken 
voor extra opbergruimte. Gecertificeerd volgens EN 
ISO 20471 Klasse 1/2 en EN ISO 14404.

•  2-weg stretchmateriaal

•  Thermisch gelaste reflecterende tape

•  KneeGuard™-systeem (EN 1ISO 4404)

•  Voorgebogen pijpen 

•  Beenzak met balg

Materiaal: Basis: 61% polyester, 39% Sorona® 
polyester, 252 g/m2. Versteviging: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m2. Versteviging: 53% solution 
dyed CORDURA® polyamide, 47% CORDURA® 
oplossing geverfd polyester, 283 g/m2

Maten: 44 Klasse 1, 46-64 Klasse 2

Kleuren: 6604 High-Vis Geel/Zwart,  
5504 High-Vis Oranje/Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 94,90

/  Beschikbare kleuren 

6604 5504
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2535 High-Vis, Klasse 1 T-Shirt

T-shirt met hoge zichtbaarheid voor 
duurzaamheid en veiligheid tijdens werk waarbij 
extra zichtbaarheid nodig is. Geschikt voor 
profilering en dagelijks gebruik.

Persoonlijk beschermend T-shirt met klasse 1 
zichtbaarheid voor werken in slecht verlichte 
of anderszins gevaarlijke omstandigheden, 
gecertificeerd volgens EN 20471. Dit veelzijdige 
T-shirt is gemaakt van een zachte en functionele 
polyesterstof en is ideaal voor dagelijks gebruik. 
Bovendien zorgt thermische gelaste reflecterende 
tape voor extra veiligheid. Volop ruimte voor 
profilering.

•  High-visibility Klasse 1 (EN20471)

•  Thermisch gelaste reflecterende tape

•  Suitable for profiling

Materiaal: 100% polyester, 150 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0466 Zwart/ High-Vis Geel,  
0455 Zwart/ High-Vis Oranje

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 24,90
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2536 High-Vis Class 2  
T-Shirt

High-visibility t-shirt that provides durability and 
safety during work that requires extra visibility. 
Suitable for profiling and everyday use.

Personal protective t-shirt that offers Class 2 
visibility in dim-light working conditions or other 
hazardous environments, certified according to EN 
20471. This versatile t-shirt is made of a soft and 
functional polyester fabric and is ideal for everyday 
use. In addition, heat-sealed reflective tape 
provides extra safety. Plenty of space for profiling.

•  High-visibility Class 2 (EN20471)

•  Heat-sealed reflective tape

•  Suitable for profiling

Materiaal: 100% polyester, 150 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 6600 High-Vis Geel, 5500 High-Vis Oranje

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 34,90

/  Beschikbare kleuren

6604 5504
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2877 Women’s Logo  
Full-Zip Hoodie

Multifunctionele hoodie met ritssluiting aan de 
voorkant; een zeer goede casual keuze, zowel 
voor werk als vrije tijd. De hoodie met volledige 
ritssluiting is gemaakt van een zachte en gladde 
stof en heeft precies de juiste dikte om een echt 
veelzijdig kledingstuk te zijn. Daarnaast heeft het 
raglanmouwen met ingebouwde duimopeningen 
in een geribbelde manchet, verstelbare kap 
met trekkoord en een kangoeroezak met een 
geïntegreerd ritsvak aan de rechterkant voor veilig 
opbergen. Snickers Workwear opliggend logo met 
puffprint op de linker mouw.

•  Dubbele interlock-stof

•  Raglanmouwen

•  Geribbelde mouwuiteinden met duimopening

•  Kangoeroezak met geïntegreerd ritsvak

•  Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en 
wit

Materiaal: Kleur 0400 en 2800: 82% katoen, 18% 
polyester. Kleur 4500: 64% katoen, 36% polyester, 
280 g/m2. 2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastane,  
380 g/m2.

Maten: XS-XXL

Kleuren: 0400 Zwart, 4500 Gemeleerd 
Donkerblauw, 2800 Gemeleerd Lichtgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 74,90

Klassieke hoodie gemaakt van een zachte 
stof voor een comfortabele pasvorm. Het 
functionele ontwerp maakt em perfect voor 
dagelijks gebruik.

Logo collectie

/ Snickers Workwear Nieuws Lente/Zomer 23

31



7512 Junior Logo Full-Zip Hoodie

Multifunctionele hoodie gemaakt van een zachte 
en gladde stof met precies de juiste dikte, waardoor 
het een geweldige keuze is voor zowel actieve 
als vrijetijdskleding. Daarnaast heeft de hoodie 
raglanmouwen voor meer bewegingsvrijheid, 
verstelbare kap met trekkoord en een 
kangoeroezak. Snickers Workwear opliggend logo 
met puffprint op de linker mouw.

•  Dubbele interlock-stof

•  Raglanmouwen

•  Geribbeld mouwuiteinde en onderzoom

•  Kangoeroezak

•  Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en 
wit

Materiaal: Kleur 0400 & 2800: 82% katoen,  
18% polyester, 280 g/m2.  
2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastane, 380 g/m2.

Maten: 98/104 -158/164

Kleuren: 0400 Zwart, 2800 Gemeleerd Lichtgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 44,90
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2895 Logo Full-Zip Hoodie

Multifunctionele hoodie met ritssluiting aan de voorkant; een zeer goede casual keuze, 
zowel voor werk als vrije tijd. De hoodie met volledige ritssluiting is gemaakt van een 
zachte en gladde stof en heeft precies de juiste dikte om een echt veelzijdig kledingstuk 
te zijn. Daarnaast heeft het raglanmouwen met ingebouwde duimopeningen in een 
geribbelde manchet, verstelbare kap met trekkoord en een kangoeroezak met een 
geïntegreerd ritsvak aan de rechterkant voor veilig opbergen. Snickers Workwear 
opliggend logo met puffprint op de linker mouw.

•  Dubbele interlock-stof

•  Raglanmouwen

•  Geribbelde mouwuiteinden met duimopening

•  Kangoeroezak met geïntegreerd ritsvak

•  Driehoekig trekkoord in de kleuren geel, zwart en wit

Materiaal:  
Kleur 0400, 2800 en 3100: 82% katoen, 18% polyester. Kleur 4500: 64% katoen,  
36% polyester, 280 g/m2. 2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 4500 Gemeleerd Donkerblauw, 3100 Khaki Groen,  
2800 Gemeleerd Lichtgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 74,90
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2590 Logo T-shirt

Comfortabel T-shirt voor dagelijks gebruik met raglanmouwen voor meer 
bewegingsvrijheid, een geribbelde hals en een Snickers Workwear opliggend logo met 
puffprint op de borst.

•  Geecycled polyester

•  Organisch katoen

•  Raglanmouwen

•  Geribbelde hals

•  Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst

Materiaal:  
Kleur 0400 en 3100: 100% katoen, 200 g/m2. 

Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose 200 g/m2. 

Kleur 4500: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 2800 Gemeleerd Lichtgrijs, 3100 Khaki Groen,  
4500 Dark Navy Melange

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 18,90

7514 Junior Logo T-shirt

Comfortabel T-shirt voor dagelijks gebruik met raglanmouwen voor meer 
bewegingsvrijheid, een geribbelde hals en een Snickers Workwear opliggend logo 
met puffprint op de borst.

•  Gerecycled polyester

•  Organisch katoen

•  Raglanmouwen

•  Geribbelde hals

•  Snickers Workwear opliggend logo met puffprint op de borst

Materiaal:  Kleur 0400: 100% katoen, 200 g/m2. 

Kleur 2800: 95% katoen, 5% viscose 200 g/m2.

Maten: 98/104 - 158/164

Kleuren: 0400 Zwart, 2800 Gemeleerd Lichtgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 11,90
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2597 Dames Logo T-shirt

Zacht en comfortabel logo T-shirt voor dames met 
een strak ontwerp gemaakt voor dagelijks gebruik.

•  Raglanmouwen

•  Geribbelde hals

•  Snickers Workwear opliggend logo met puffprint 
op de borst

Materiaal: Kleur 0400: 100% katoen, 200 g/m2. 
Kleur 2800: 95% katoen, 5 % viscose 200 g/m2.  
Kleur 4500: 65% polyester, 35 % katoen, 200 g/m2

Maten: XS-XXL

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 18,90
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2892 Logo Sweatshirt

Multifunctioneel sweatshirt gemaakt van een 
zachte en gladde stof met precies de juiste dikte, 
waardoor het een uitstekende keuze is voor zowel 
actieve als vrijetijdskleding. Daarnaast heeft 
het sweatshirt raglanmouwen met ingebouwde 
duimopeningen in een geribbelde mouwuiteinde 
en een Snickers Workwear opliggend logo met 
puffprint op de borst.

•  Dubbele interlock-stof

•  Raglanmouwen

•  Duimopening in mouwuiteinde

•  Geribbeld mouwuiteinde en onderzoom

•  Puffprint logo op de borst

Materiaal: Basis: Kleur 0400, 2800 en 3100:  
82% katoen, 18% polyester. Kleur. 4500:  
64% katoen, 36% polyester, 280 g/m2.  
2X2 Rib: 97% katoen, 3% elastaan, 380 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 4500 Gemeleerd 
donkerblauw, 3100 Khaki Groen,  
2800 Gemeleerd Lichtgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 48,90
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2894 Logo Hoodie

Multifunctionele hoodie die een zeer goede casual 
keuze is, zowel voor werk als vrije tijd. De hoodie 
is gemaakt van een zachte en gladde stof met 
precies de juiste dikte voor een echt veelzijdig 
kledingstuk. Daarnaast heeft het raglanmouwen 
met ingebouwde duimopeningen in een geribbelde 
manchet, verstelbare kap met trekkoord en een 
kangoeroezak met een geïntegreerd ritsvak aan 
de rechterkant voor veilig opbergen. Snickers 
Workwear opliggend logo met puffprint op de borst.

•  Dubbele interlock-stof

•  Raglanmouwen

•  Geribbelde mouwuiteinden met duimopening

•  Kangoeroezak met geïntegreerd ritsvak

•  Driehoekig trekkoord in de kleuren geel,  
zwart en wit

Materiaal: Kleur 0400, 2800 & 3100: 82% katoen, 
18% polyester. Kleur 4500: 64% katoen,  
36% polyester, 280 g/m2. 2X2 Rib: 97% katoen,  
3% elastane, 380 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0400 Zwart, 4500 Gemeleerd 
Donkerblauw, 3100 Khaki Groen,  
2800 Gemeleerd Lichtgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 62,90
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Verf het in het wit

Voor schilders. Als uniformen. Het maakt niet uit hoe 
ze worden gebruikt of waarom ze worden gedragen, 
we hebben veel jassen en broeken beschikbaar in het 
wit. Voor zowel vakmannen als vakvrouwen. En het is 
niet alleen de kleur die is gemaakt voor de klus, maar de 
functionaliteit en duurzaamheid zijn precies wat u nodig 
heeft - en wat u verlangt.

1205 AllroundWork,  
Winddichte Soft Shell Jack

•  Winddichte soft shell stof

•  Grote gebieden voor profilering  
aan de voor- en achterkant

•  Hoge kraag

•  Elastisch trekkoord aan de onderkant zoom

•  Klittenbandsluiting bij de manchetten

Materiaal: Basis: 88% polyester, 12% elastaan,  
285 g/m2. 

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0900 Wit

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 74,90
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8101 AllroundWork,  
37.5® Insolerend Jack

Een isolerend werkjack die je warm en comfortabel 
houdt in koude omgevingen. Het jack combineert 
de innovatieve 37.5® technologie met verwarmende 
isolatie en heeft een geweldig lichaamstemperatu-
urregeling tijdens intensieve activiteiten.

•  37.5® technologie voor een betere regeling van de 
lichaamswarmte

•  Isolatie voor extra warmte in koude omgevingen

•  CORDURA® stretch panelen voor 
bewegingsgemak en duurzaamheid

•  Voorgebogen mouwen

Materiaal: Basis: 100% polyamide 67 g/m2. 
Versteviging: 88% CORDURA® polyamide, 12% 
elastaan, 270 g/m2. Contrast: 90% polyester, 
10% elastaan, 220 g/m2. Manchette stretch: 90% 
polyester 10% elastaan, 253 g/m2. Isolatie: 50% 37.5® 
polyester, 35% REPREVE® gerecycled polyester, 15% 
polyester, 140 g/m2. Zakvoering: 100% polyester,  
215 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 103,90

8107 AllroundWork, 37.5® 
Isolerend Damesjack

•  Duurzame polyamide stof.

•  Repreve® polyester isolatie.

•  37.5® technologie voor vochthuishouding.

•  Stretchpanelen voor bewegingsvrijheid en 
duurzaamheid.

•  Voorgebogen mouwen.

Materiaal: Basis: 100% polyamide 67 g/m2. 
Versteviging: 88% CORDURA® polyamide, 12% 
elastaan, 270 g/m2. Contrast: 90% polyester, 
10% elastaan, 220 g/m2. Manchette stretch: 90% 
polyester 10% elastaan, 220 g/m2. Isolatie: 50% 
37.5® polyester, 35% REPREVE® recycled polyester, 
15% polyester, 60g/m2. Zakvoering: 100% polyester, 
215 g/m2.

Maten: XS-XXL

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 99,90
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4512 AllroundWork 37.5® 
Isolerende Bodywarmer

•  37.5® technologie voor een betere regeling van de 
lichaamswarmte

•  Stretch elementen

•  Isolatie voor extra warmte in koude omgevingen

•  Waterafstotend

Materiaal: Basis: 100% polyamide 67 g/m2. 
Versteviging: 88% CORDURA® polyamide, 12% 
elastaan, 270 g/m2. Contrast: 90% polyester, 
10% elastaan, 220 g/m2. Manchette stretch: 90% 
polyester 10% elastaan, 253 g/m2. Isolatie: 50% 37.5® 
polyester, 35% REPREVE® recycled polyester, 15% 
polyester, 140 g/m2. Zakvoering: 100% polyester,  
215 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 85,90
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6271 AllroundWork, Full Stretch 
Werkbroek met Holsterzakken

•  4-weg stretchmateriaal

•  CORDURA® holsterzakken

•  Stretch CORDURA® op de knieën

•  CORDURA® gereedschaphouders

•  Vouwmeterzak met mesbevestiging en cargo-zak 
met bevestiging voor ID-kaart.

Materiaal: Basis: 61% Polyester, 39% Sorona 
Polyester. 260 m/m2. Versteviging: 100% polyester 
CORDURA®, 320 g/m2. Versteviging: 100% 
polyamide CORDURA®, 205 g/m2. 

Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 129,90
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6151 AllroundWork, Stretch 
Loose fit Korte Werkbroek met 
Holsterzakken

•  2- en 4-way stretch stof voor flexibiliteit

•  CORDURA® verstevigingen binnenin de zakken 
voor extra duurzaamheid

•  Gereedschapshouders en sleutelhouders voor 
extra functionaliteit

•  Vouwmeterzak met mesbevestiging

•  Cargozak met ID-kaart

•  Holsterzakken

Materiaal: Basis: 61% Polyester, 39% Sorona 
Polyester. 260 m/m2. Contrast: 91,5% polyamide, 
8.5% elastaan, 250 g/m2. Versteviging: 100% 
CORDURA® polyester, 320 g/m2. Versteviging: 100% 
CORDURA® polyamide, 205 g/m2. 

Maten: 44-64

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 83,90

6153 AllroundWork,  
Stretch Loose Fit Korte 
Werkbroek

•  2- en 4-way stretch stof voor flexibiliteit

•  CORDURA® verstevigingen binnenin de zakken 
voor extra duurzaamheid

•  Gereedschapshouder voor bevestigen van 
verschillende tools

•  Vouwmeterzak met mesbevestiging

•  Cargozak met ID-kaart

Materiaal: Basis: 61% Polyester, 39% Sorona 
Polyester. 260 m/m2. Contrast: 92% polyamide, 8% 
elastaan, 250 g/m2. Versteviging: 100% polyamide 
CORDURA®, 205 g/m2.

Maten: 44-64

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 75,90
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2496 T-shirt met Lange Mouwen

Klassiek T-shirt met lange mouwen dat veel 
comfort biedt en veel ruimte heeft voor 
profilering. Gemaakt voor dagelijks gebruik.

T-shirt met lange mouwen voor dagelijks gebruik 
van zachte katoenen stof voor optimaal comfort. 
Extra duurzaam door versterkte naden op de 
schouder en achterkant van de nek, terwijl lycra 
in de geribbelde hals zorgt voor een betere 
vormvastheid. Daarnaast heeft het stevige T-shirt 
voldoende ruimte voor profilering.

•  Versterkte naden

•  Lycra geribbelde hals

•  Gedrukt label aan binnenkant nek

Materiaal: Kleur 0400, 0900, 5800 en 9500: 100% 
katoen, 160 g/m2. Kleur 2800: 95% katoen,  
5% viscose, 160 g/m2. 

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0900 Wit

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 18,90

6051 AllroundWork, Stretch     
Bib & Brace broek

•  Zachte katoenen en polyester stof.

•  Elastische rib aan de zijden en een 4-weg stretch 
aan de achterkant voor optimale pasvorm en 
comfort.

•  Elastische, verstelbare bretels.

•  KneeGuard™ systeem met CORDURA® 
stretchversterkingen.

•  Borstzak met rits en compartimenten, en beenzak 
met bevestiging voor ID-badge.

•  CORDURA® liniaalvak en zakken op het 
onderbeen.

Materiaal: Basis: 61% Polyester, 39% Sorona 
Polyester. 260 m/m2. Contrast: 91.5% polyamide, 
8.5% elastaan, 250 g/m2. Versteviging: 100% 
polyester, 250 g/m2.

Maten: 44-64, 88-124, 146-162

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 105,90

/ Snickers Workwear Nieuws Lente/Zomer 23

45



6251 AllroundWork, Stretch 
Loose fit Werkbroek+, met 
Holsterzakken

•  2-way stretch stof met 4-way stretch panelen 
op de rug

•  KneeGuard™ systeem met stretch CORDURA® 
versteviging

•  CORDURA® versterkte holster-, vouwmeter- en 
cargozakken

•  Voorgebogen pijpen

•  Stretch CORDURA® op de knieën voor extra 
flexibiliteit

•  Gereedschapshouders, vouwmeterzak met 
mesbevestiging, lussen voor sleutelringen en 
cargozak met bevestigingsmogelijkheid voor een 
ID-kaart

Materiaal: Basis: 61% Polyester, 39% Sorona 
Polyester. 260 m/m2. Contrast: 91.5% polyamide, 
8.5% elastaan, 250 g/m2. Versteviging: 100% 
CORDURA®, polyester 320 g/m2. Versteviging: 100% 
CORDURA® polyamide, 205 g/m2.

Maten: 44-64; 88-124; 146-162; 192-212; 250-258

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 103,90

6351 AllroundWork, Stretch 
Loose fit Werkbroek+

•  2-way stretch stof met 4-way stretch panelen op 
de rug

•  KneeGuard™ systeem met stretch CORDURA® 
versteviging

•  Voorgebogen pijpen

•  Stretch CORDURA® op de knieën voor extra 
flexibiliteit

•  CORDURA® versterkte vouwmeter- en 
cargozakken

Materiaal: Basis: 61% Polyester, 39% Sorona 
Polyester. 260 m/m2. Contrast: 91.5% polyamide, 
8.5% elastaan, 250 g/m2. Versteviging: 100% 
CORDURA®, polyester 320 g/m2. Versteviging: 100% 
CORDURA® polyamide, 205 g/m2.

Maten: 44-64; 88-124; 146-162; 192-212; 250-258

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 97,90
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8047 FlexiWork,  
Dames Fleece Hoodie

•  Polyester fleece materiaal zorgt voor warmte en 
flexibiliteit

•  Lange mouwen en uiteinden met duimgreep

•  Borstzak met rits

•  Damespasvorm

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m2.

Maten: XS-XXL

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 71,90

8041 FlexiWork,  
Fleece Hoodie

•  Fleece materiaal zorgt voor warmte en flexibiliteit

•  Lange mouwen en uiteinden met duimgreep

•  Borstzak met rits

•  Volledige rits voorzijde

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m2.

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 0904 Wit/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 80,90

2800 Hoodie

•  Geborstelde binnenkant voor extra comfort

•  2x2 rib met Lycra voor stevige prestaties

•  Versterkte ellebogen voor meer duurzaamheid

Materiaal: 80% Katoen 20% Polyester, 300 g/m2. 

Maten: XS-XXXL 

Kleuren: 0900 Wit

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 51,90
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8520 LiteWork, Shirt met Korte 
Mouwen

•  Ademende, vochttransporterende en 
lichtgewicht stretch stof, UPF 50+

•  Mesh aan binnenkant schouderpas achter voor de 
allerbeste ventilatie

•  Borstzakken met een extra zak met rits achter de 
opgenaaide zak, één met pennenvakje

•  Drukknopen van antiek messingmet het Snickers 
Workwear logo

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 2000 Khaki

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 69,90

Nieuwe kleuren
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8521 LiteWork, Shirt met Lange 
Mouwen

•  Ademende, vochttransporterende en 
lichtgewicht stretch stof, UPF 50+

•  Mesh aan binnenkant schouderpas achter voor de 
allerbeste ventilatie

•  Borstzakken met een extra zak met rits achter de 
opgenaaide zak, één met pennenvakje

•  Mouwband aan de binnenkant om de mouw 
gemakkelijk op te vouwen

•  Drukknopen van antiek messing met het Snickers 
Workwear logo

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 2000 Khaki

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 81,90

/  Nieuwe kleuren
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/  Nieuwe kleuren

8044 FlexiWork, Tussenlaag 
Hoodie met Rits

•  Elastische 2-laags mesh/interlock stof met een 
hoog gehalte aan gerecyclede polyestervezels

•  “Inventing workwear” reflecterende sluiting

•  Opgenaaid vak met reflecterende rits

•  Zijzakken met reflecterende ritsen

•  Twee grote vakken aan de binnenkant

Maten: XS-XXXL 

Kleuren: 3104 Khaki Groen/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 109,90

8045 FlexiWork, Tussenlaag 
Jack met Rits

•  Elastische 2-laags mesh/interlock stof met een 
hoog gehalte aan gerecyclede polyestervezels

•  “Inventing workwear” reflecterende sluiting

•  Opgenaaid vak met reflecterende rits

•  Zijzakken met reflecterende ritsen

•  Twee grote vakken aan de binnenkant

•  Voorgebogen mouwen

Maten: XS-XXXL 

Kleuren: 3104 Khaki Groen/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 105,90

6141 AllroundWork, Stretch 
Korte Broek met Holsterzakken

•  De combinatie van 2-weg en 4-weg stretch zorgt 
voor extra flexibiliteit en comfort

•  Cordura® verstevigde zakken

•  Klittenband gereedschapslus, klassieke 
holsterzakken, beenzak voorzien van 
mesbevestigingsknoop, lussen voor sleutelringen 
en klassieke cargozak met 
bevestigingsmogelijkheid voor een ID-kaart

Maten: 44-64

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 83,90

6143 AllroundWork, Stretch 
Korte Broek

•  De combinatie van 2-weg en 4-weg stretch zorgt 
voor extra flexibiliteit en comfort

•  Cordura® verstevigde zakken

•  Klittenband gereedschapslus, klassieke 
holsterzakken, beenzak voorzien van 
mesbevestigingsknoop, lussen voor sleutelringen 
en klassieke cargozak met 
bevestigingsmogelijkheid voor een ID-kaart

Maten: 44-64

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 75,90
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2810 Sweatshirt

•  Geborstelde binnenkant voor extra comfort

•  2x2 rib met Lycra voor solide prestaties

•  Gedrukt neklabel voor maximaal comfort

Maten: XS-XXXL 

Kleuren: 3100 Khaki Groen

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 35,90

9438 Body Mapping Micro 
Fleece Jack

•  Houdt uw lichaam droog en fris, de hele dag, met 
zijn innovatieve natuurlijke anti-geur behandelde 
en sneldrogende stof

•  Geavanceerde body-mapped ontwerp voor een 
superieure balans tussen isolatie en ventilatie

•  Micro fleece stof met blokstructuur aan de 
binnenzijde voor een betere ventilatie en mesh in 
de oksels voor extra ventilatie

•  Armzak met rits voor extra gebruiksgemak

•  Hoge kraag voor extra warmte en bescherming

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 3104 Khaki Groen/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 134,90

2800 Hoodie

•  Geborstelde binnenkant voor extra comfortt

•  2x2 rib met Lycra voor solide prestaties

•  Gedrukt neklabel voor maximaal comfort

Maten: XS-XXXL 

Kleuren: 3100 Khaki Groen

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 51,90
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6972 FlexiWork, Werkbroek met 
afneembare Holsterzakken

•  Duurzame ripstop stof met grote stretch.

•  4-weg stretch inzet in het kruis.

•  Afneembare versterkte holsterzakken (bevestigd 
met rits).

•  Ritsventilatie binnenkant dijen.

•  Stretch CORDURA® bij de knieën voor meer 
flexibiliteit en duurzaamheid.

Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192- 212, 250-258

Kleuren: 9504 Navy/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 159,90

6940 FlexiWork, Stretch 
Werkbroek+ met Holsterzakken

•  Schoeller® 4-way stretch softshell stof

•  Waterproof en slijtvast 3-laags CORDURA® 
onderaan de broekspijpen

•  KneeGuard™ met volledige stretch Armortex® 
Kevlar® vezel van DuPontTM

•  Afneembare riem met Duraflex® gesp

•  Holsterzakken

Maten: 44-58, 88-116, 148-154

Kleuren: 3158 Khaki Groen/ Staalgrijs

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 245,90

/  Nieuwe kleuren
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6341 AllroundWork, Stretch 
Werkbroek

•  2-way stretch stof met 4-way stretch panelen op 
de rug

•  Stretch CORDURA® bij knieën en kruis

•  KneeGuard™ systeem voor optimale 
kniebescherming

•  CORDURA® versterkte vouwmeter- en 
cargozakken

•  Voorgebogen pijpen

•  Gereedschaphouder

Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258

Kleuren: 1604 Chilirood/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 97,90

6241 AllroundWork, Stretch 
Werkbroek met Holsterzakken

•  2-way stretch stof met 4-way stretch panelen op 
de rug

•  Stretch CORDURA® bij knieën en kruis

•  KneeGuard™ systeem voor optimale 
kniebescherming

•  CORDURA® versterkte holster-, vouwmeter- en 
cargozakken

•  Voorgebogen pijpen

•  Gereedschaphouder

Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258

Kleuren: 1604 Chilirood/ Zwart, 1204 Bruin/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 103,90
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6142 AllroundWork, Stretch 
Pirate Broek met Holsterzakken

•  Slim fit met voorgebogen pijpen

•  Stretch CORDURA® versterkte KneeGuard™ 
zakken

•  CORDURA® versterkte holster-, vouwmeter- en 
cargozakken

•  Verstelbare uiteinden van de broekspijpen

•  Gereedschapshouder en bevestiging voor 
ID-kaart

Maten: 44-64, 92-112

Kleuren: 9504 Navy/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 97,90

2516 Dames T-Shirt

•  Ontworpen voor een aangesloten, vrouwelijke 
pasvorm

•  Lycra in de nek behoudt de vorm – was na was

•  Voor een lange levensduur, verstevigde naden bij 
schouders en nek

•  Gedrukt neklabel voor maximaal comfort

Maten: XS - XXL

Kleuren: 3900 Bos Groen

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 12,90
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2433 AllroundWork, High-Vis 
T-shirt met Lange Mouwen 
Klasse 2

Veelzijdig T-shirt gemaakt voor high visibility 
tijdens dagelijks gebruik. Het polyester materiaal 
is comfortabel om te dragen en gemakkelijk te 
verzorgen. High visibility details zorgen voor extra 
veiligheid in slecht verlichte omstandigheden.

•  High visibility design, Klasse 2 (EN 20471)

•  Gemaakt van 100% polyester

•  Strategisch geplaatste vuilafstotende elementen

•  Geprint neklabel voor extra comfort

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 6604 High-Vis geel/ Zwart,  
5504 High-Vis Oranje/ Zwart

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 44,90

2730 AllroundWork, High-Vis 
Polo Shirt Klasse 2

Dit high-visibility polo shirt is een goede keus voor 
werkzaamheden op een zonnige dag voor een 
koel comfort. Gemaakt van zacht en comfortabel 
polyester piqué dat zorgt voor een efficiënte 
ventilatie en luchtig gevoel. De reflecterende tape is 
geheatsealed voor verbeterd comfort. Voldoet aan 
EN 20471, Klasse 2.

•  Geribbelde kraag en manchetten.

•  Clean design ideaal voor het plaatsen van een 
bedrijfslogo

•  Reflecterende heat seal zorgt voor een goede 
zichtbaarheid

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 6600 High-Vis geel, 5500 High-Vis Oranje

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 37,90

2530 AllroundWork, High-Vis 
T-Shirt Klasse 2

High-visibility T-shirt dat persoonlijke bescherming 
en werkcomfort biedt in slecht verlichte omstan-
digheden en andere werkomgevingen met een hoog 
risico. Geschikt voor bedrijfsprofilering en ideaal 
voor dagelijks gebruik.

•  High visibility certificering Klasse 2 (EN 20471)

•  Thermisch gelaste reflecterende accenten

•  Geschikt voor logoplaatsing

Maten: XS-XXXL

Kleuren: 6600 High-Vis geel, 5500 High-Vis Oranje

Aanbevolen verkoopprijs (excl.btw): € 30,90
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Snickers Workwear Product Development behoudt
zich het recht voor om zonder kennisgeving en op
doorlopende basis verbeteringen en alternatieven
aan te brengen voor producten, productlijnen en materialen.

De inhoud van deze publicatie is onderworpen aan
auteursrechten en mag niet worden gekopieerd of
gereproduceerd.

Hultafors Group AB is gecertificeerd volgens ISO
9001 en 14001. Deze normen bevestigen onze inzet
en prestaties op het gebied van kwaliteit en milieu.
Genoemde adviesprijzen zijn excl. BTW.
Druk-en zetfouten voorbehouden.


