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MERKGESCHIEDENIS

De moderne geschiedenis van PRO-
JOB gaat terug tot 1998, toen oprich-
ter en ontwerper Tore Parment zijn 
kennis en ervaring uit de sector van 
de outdooruitrusting toepaste op een 
nieuw soort werkkleding. De ambitie 
is altijd geweest om functionaliteit 
te creëren waar het echt nodig is: In 
alledaagse fysieke werksituaties. 
 
Tore is nog altijd Head of Design bij 
PROJOB, dat nu eigendom is van New 

Wave Group, een Zweedse onderne-
mingsgroep met vele internationaal 
bekende merken in haar portefeuille. 

Craft Sportswear is een zusterbedrijf 
met een merk dat synoniem is met 
het drielagenprincipe en de twee 
organisaties hebben een nauwe sa-
menwerking met elkaar. 

Geschiedenis is belangrijk, omdat het 
laat zien waarom we hier zijn en waar 
we hierna naar toe willen.
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KERNWAARDEN

We ontwikkelen ons voortdurend en 
zijn altijd op zoek naar nieuwe manie-
ren en oplossingen. 
    Tegelijkertijd blijven wij altijd trouw 
aan onze kernwaarden, die worden 
vertegenwoordigd door de drie woor-
den die alles echt samenvatten.
    Het is vrij gemakkelijk om ze uit te 
spreken. De naleving ervan is een 
hele uitdaging in een snel veran-
derende wereld die voortdurend in 
beweging is. Maar we doen ons best!

Lees verder op pagina 6. 

BRANDS
THAT ADD TO OUR 
FUNCTIONALITY

GARMENT
STRUCTURE
PAGE BY PAGE
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DISCLAIMER M.B.T. DEZE BROCHURE
De prijzen in deze borchure zijn de aanbevolen verkoopsprijzen. 
Deze prijzen zijn exclusief BTW, transport, personalisatie- 
en marketingkosten. PROJOB Workwear behoudt zich het 
recht om éénzijdig de prijzen te wijzigen als oncontroleerbare 
omstandigheden dit vragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
prijswijzigingen in materiaal, product, transport, verhouding 
eur/dollar, etc. Om druktechnische redenen kan er sprake 
zijn van kleine kleurverschillen tussen de afbeelding en het 
daadwerkelijk geleverde product. Onder voorbehoud van zet-
en drukfouten.
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BEREIDHEID EN BETROUWBAARHEID

We hebben een nieuw logotype en een nieuwe pay-off voor de 
komende jaren. Het markeert een nieuw tijdperk, een hogere 
ambitie en een sterkere gerichtheid op exportmarkten. In dat 
proces gebruiken wij het communicatieve concept WANNEER 
DE PLICHT ROEPT.
 
De capaciteit van werknemers is nog nooit zo nodig geweest als 
in deze dagen en wanneer de plicht roept, moeten wij antwoor-
den. Plicht is een wereldwijd begrip van paraatheid, verantwoor-
delijkheid, betrouwbaarheid en overeenstemming en een kracht 
die de samenleving vooruit stuwt. 

Wij vinden dat de beloning voor het doen van je plicht bestaat uit 
het voorzien worden van de beste uitrusting en gereedschappen 
voor het werk dat gedaan moet worden. En we zijn er sterk van 

overtuigd dat professionele werkkleding van PROJOB tot de 
beste beloningen behoort die op de markt verkrijgbaar zijn. De 
wereldmarkt. 

Vanaf 2022 zijn we aanwezig en vertegenwoordigd in praktisch 
alle werelddelen en vooral in Noord-Amerika en heel de EU 
worden we steeds meer een begrip in werkkleding.   

We gaan niet alleen snel mondiaal, we gaan ook snel online, 
waardoor de toegankelijkheid toeneemt. Omdat we ons niet al-
leen op superieure kwaliteit richten, willen we ook een betrouw-
bare leverancier zijn in de zin van het aanhouden van goede 
voorraden en het onderhouden van een goede logistiek.  

Ongeacht de online evolutie zijn er nog steeds fysieke catalogi. 
Je hebt er nu één in je handen. Dit jaar verschijnen er 16 taaledi-
ties. We wensen je veel leesplezier!
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ProDry is een stof die u als eerste laag op uw lichaam draagt. Dit 
materiaal infiltreert het lichaamsvocht en laat het toe om het 
vocht door te voeren naar de bovenliggende laag. Met ProDry 
hebt u geen last van damp en koude kledij op uw lichaam. 

ProThermal is een stof die effectieve isolatie verschaft tegen 
zowel warmte als koude. Deze materialen vinden en verwijderen 
overtollige warmte en houden onnodige koude buiten. Pro Ther-
mal reguleert de lichaamstemperatuur op een evenwichtige en 
aangename manier. Bijzonder nuttig als isolatie.

ProVent is een stof met een hoge luchtdoorlaatbaarheid. Ze 
laat vocht en oververhitting toe om de kledij snel te verlaten. 
Geschikt tegen regen, sneeuw en wind. ProVent is een elastisch 
en beschermend materiaal dat als bovenkledij dient gebruikt te 
worden. 

ProTec is een stof die effectieve bescherming verschaft tegen 
externe effecten. Het is zeer duurzaam materiaal. ProTec is 
geschikt voor extreme omstandigheden in een ruwe omgeving. 

KATOEN 
Katoen is een zacht en comfortabel natuurlijk materiaal. 
Werkt goed isolerend en ventilerend. Smelt niet als het 
aan vlammen of hitte wordt blootgesteld en vat niet 
snel vuur. Kledingstukken uit dit materiaal zijn zacht 
maar sterk en duurzaam. Dit komt ondermeer omdat wij 
betrokken zijn van bij het begin van het weefproces tot 
de finale productie. 

POLYESTER/KATOEN 
Het materiaal weegt weinig maar is toch stevig. Katoen 
is een sterk ademende stof, zodat het kledingstuk 
aangenaam en comfortabel aanvoelt bij het dragen. 
Polyester heeft dan weer een hogere treksterkte, wat de 
duurzaamheid van de kleding verbetert. Kleding van po-
lyester/ka toen behoudt zijn vorm en kleur en is uitermate 
geschikt om te dragen in  zware omstandigheden. 

SPUN DYED   
Door gebruik te maken van een klassieke verfmethode, 
de afgewerkte stof is ondergedompeld in een kleurbad 
vooraleer gespoeld en gedroogd te worden. Met het 
spun dyed proces, het kleurpigment wordt toegevoegd 
voordat de draad gesponnen is en de stof vervolgens 
wordt geweven/gebreid. 

Op deze manier wordt de kleur een deel van de vezel. 
De geweven/gebreide stof bereikt hierdoor een betere 
kleurvastheid, beter bestand tegen wassen, dragen, 
zonlicht en bleken.

In ecologische termen, spun dye is veel milieuvriende-
lijker dan de traditionele manier van kleuren. Het slaagt 
een stap over in het kleuringsproces. Het gebruik van 
energie, chemicaliën en water is aanzienlijk gereduceerd.  

Vent Air is ademend maar wind- en waterbestendig. Vent Air houdt het 
lichaam droog en koel terwijl het beschermt tegen de krachten van het weer. 
Deze drie eigenschappen kenmerken het materiaal: een gesofisticeerde 
weeftechniek, een isolerend materiaal aan de binnenzijde en een waterbe-
stendige behandeling aan de buitenzijde. 

Cordura® is een merk dat bestaat uit extra duurzaam polyamide. Het is 
driemaal zo sterk als gewone polyamide, zeven keer zo sterk als katoen maar 
blijft fijn en soepel. PROJOB gebruikt deze stof om slijtgevoelige plaatsen te 
verstevigen. 

YKK is het marktleidende merk in ritsen. De producten zijn van een hoge 
kwaliteit en bepalen de standaardregels voor de andere spelers in dit markt-
segment.

3M ScotchliteTM reflecterend materiaal zorgt ervoor dat je extra zichtbaar 
bent wanneer het donker is en het zicht beperkt is. Het materiaal is fel wit 
reflecterend wanneer het opgelicht wordt door koplampen van een voertuig, 
zelfs wanneer de drager langs de kant van de weg staat. 3M Scotchlite reflec-
terend materiaal voor beschermende kledij overschrijdt naast alle strenge 
standaardtesten ook de hoogste reflecterende categorie van de Europese 
standaard voor reflecterende beschermingskledij EN ISO 20471.

Coats epic heeft de standaardregels bepaald in de markt van de garen. 
Het bestaat uit een kern van een polyester vezel. De samenstelling geeft de 
draad een maximale sterkte, hetgeen resulteert in naden met een extreme 
duurzaamheid.

Duraflex is het merk van de gespen die PROJOB gebruikt in de kledij en de 
riemen.

PrimaLoft is het toonaangevende merk in synthetische isolatie. Primaloft 
isolatie is ontworpen om al de eigenschappen na te bootsen: fantastische ei-
genschappen van dons maar Primaloft gaat nog een stap verder en biedt uit-
stekende bescherming, zelfs bij nat weer. PrimaLoft vezels zijn zo behandeld 
dat ze geen water vasthouden zodat je droog blijft in alle weersomstandighe-
den. Deze synthetische isolatie bootst de warmteafgevende eigenschappen 
van dons na. Deze warmte wordt opgevangen in miljoenen luchtbellen die uw 
lichaamswarmte behouden.

CRAFT® is een wereldleider in functionele sportkleding en een innovatieve 
leverancier van kledingstukken volgens het drie-lagenprincipe. Craft levert 
de stoffen en de know-how voor onze onderkleding die geschikt is voor het 
werkklimaat.  

Materialen met 37.5®-technologie helpen je lichaam op de ideale tem-
peratuur 37,5ºC te houden. Het materiaal bevat natuurlijk actieve deeltjes, 
die permanent in de vezel ingebed zijn en die, als je het warm krijgt, zweet in 
de dampfase verwijderen voordat zich vloeibaar zweet vormt. 37.5® is een 
handelsmerk van Cocona, Inc.

DETAILS
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We hebben de mogelijkheid om een verschil te maken in 
onze wereldwijde operaties. PROJOB maakt deel uit van 
de New Wave Group. New Wave Group werkt voortdu-
rend aan sociale en ecologische duurzaamheid onder de 
term CRS (Corporate Social Responsibility). Als partner, 
ondersteunt u deze belangrijke uitdaging. 

WIJ HOUDEN VAN DUURZAME PRODUCTEN 
Wij geloven in klassiek design en kwaliteitsproducten, 
een concept dat nooit uit de mode gaat. Kwaliteit is 
een prima manier om langdurig gebruik en duurzame 
consumptie te garanderen. Het is van zeer groot belang 
voor de New Wave Group dat producten veilig zijn en 
geen gevaarlijke stoffen bevatten. Wij zijn lid van de 
Swedish Chemicals Group en ontvangen zo de recent-
ste informatie over wetgevende initiatieven en ontwik-
kelingen op het gebied van chemische stoffen. Op basis 
van deze informatie kunnen wij actief werken aan het 
verminderen en vervangen van de chemische stoffen 
die we gebruiken, in overeenstemming met de beste 
beschikbare technieken. Al onze leveranciers  moeten 
voldoen aan de vereisten in onze Restricted Substance 
List. Die lijst is opgesteld conform wettelijke voorschrif-
ten als REACH, maar houdt ook rekening met sector-

normen en -aanbevelingen. Onze vereisten zijn dan ook 
vaak strenger dan de toepasselijke wetgeving.

MEER OVER HET MILIEU
New Wave Group heeft twee kernstrategieën om de 
milieuimpact te verkleinen en onze broeikasgasuitstoot 
te verminderen. Om te beginnen moeten we invloed uit-
oefenen op de transportbedrijven waarmee we werken. 
Door ons aan te sluiten bij de “Clean Shipping Index” 
willen we de rederijen ertoe aanzetten schonere sche-
pen te gebruiken, door een rangschikking op te stellen 
van de best presterende schepen. Onze bedrijvengroep 
werkt samen met sommige van de grootste transport-
bedrijven op de markt, die allemaal milieuprogramma’s 
ingevoerd hebben voor hun activiteiten. Ten tweede 
streven we er permanent naar onze interne logistiek en 
werkmethodes te verbeteren. Binnen onze groep com-
bineren we de transportopdrachten zo veel mogelijk. 
Dat is niet alleen beter voor het milieu, het helpt ons ook 
onze activiteiten te stroomlijnen.

Voor meer informatie over onze inspanningen in het 
kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondenemen 
kan u terecht op www.nwg.se

BETERE ARBEIDS- 
VOORWAARDEN
De New Wave Group is nooit ver 
weg van de productie van onze pro-
ducten. Door ter plaatse aanwezig 
te zijn, kunnen we een goede relatie 
uitbouwen met onze leveranciers 
en stelt het ons in staat om toezicht 
te houden op hun dagelijkse acti-
viteiten. Het CSR-team  is onder-
legd in de arbeidsvoorwaarden en 
milieuaspecten in de verschillende 
productievestigingen. 

Als lid van de BSCI, hanteert de 
New Wave Group de BSCI gedrags-
code. De code omvat vereisten 
inzake minimumloon, werkuren en 
het verbod op kinderarbeid, naast 
een reeks andere vereisten geba-
seerd op internationale verdragen 
zoals het UN verdrag voor de rech-
ten van de mens en de ILO conven-
tie.. We hebben er ons ten opzichte 
van BSCI ook toe verbonden de 

activiteiten van onze leveranciers 
te laten controleren door externe, 
onafhankelijke auditeurs. We be-
schouwen het uitvoeren van zowel 
externe als interne audits als een 
kwaliteitsgarantie.

New Wave Group is één van de 
ondertekenaars van het baanbre-
kende “Accord on Fire and Building 
Safety” in Bangladesh. Dit akkoord  
is een bindend contract tussen 
merken, internationale en lokale 
vakbonden en NGO’s. Het doel is 
om van alle kledingfabrieken in 
Bangladesh een veilige werkplaats 
te maken. Het voert veiligheidsin-
specties uit en zorgt ervoor dat de 
noodzakelijke reparaties en renova-
ties worden uitgevoerd. Dit akkoord 
zal een aanzienlijke impact hebben 
op het dagelijks leven van miljoenen 
textielarbeiders in Bangladesh. 
We zijn trots om een deel van dit 
project zijn.

SUSTAINABILITYDETAILS
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VEILIGHEIDS-
KLEDIJ

Reflecterende kledij maakt deel uit van de persoonlijke bescher-
ming. Deze kledij wordt ontworpen voor bescherming tegen 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s.
De criteria waaraan beschermingskledij moet voldoen wordt in 
Europa vastgelegd in EN-normen. Kledij die aan deze normen 
voldoen, mogen het CE-merk dragen. Het dient hiervoor te slagen 
in allerlei testen door een erkende organisatie.  

REFLECTERENDE KLEDIJ VOOR PROFES-
SIONELE GEBRUIKERS
Deze moet het CE-logo dragen en voldoen aan de EN ISO 20471 
norm. Deze norm schrijft onder andere voor welke kleuren zijn 
toegelaten, op welke plaatsen het reflecterend materiaal moet 
aangebracht zijn en van welke informatie de kledij moet voorzien 
zijn. Ook het ontwerp van de kledij is aan een aantal criteria 
onderworpen om zo de beste zichtbaarheid te kunnen garande-
ren. In de EN ISO 20471 norm kunnen 3 klassen onderscheiden 
worden. De norm specificeert hoe groot de reflecterende en 
fluorescerende gedeelten aan de kledij dienen te zijn.

KLASSE 1
Laagste beschermingsniveau. Het fluorescerend gedeelte moet 
minstens 0,14 m² bedragen en het reflecterend gedeelte 0,10 m². 
Enkel geschikt voor gebruik op plaatsen waar weinig verkeer is 
aan trage snelheden.

KLASSE 2
Betere bescherming dan klasse 1, vooral overdag, bij mist en 
schemering. Het fluorescerend gedeelte moet minstens 0,50 m² 
bedragen en het reflecterend gedeelte 0,13 m². Wordt gebruikt 
op volgende plaatsen: havens, spoorwegen, bouwwerf, parkings 
en andere plaatsen waar klasse 3 niet vereist is.

KLASSE 3
Hoogste beschermingsniveau. Het fluorescerend gedeelte 
moet minstens 0,80 m² bedragen en het reflecterend  gedeelte 
0,20 m². Voor gebruik in de nabijheid van veel verkeer aan hoge 
snelheden.
De regels voor reflecterende kleding zijn van toepassing in elke 
werkomgeving waar er enige vorm van verkeer is: wegen, parkings, 
luchthavens, havens, bouwwerf, mijnen enz. 

ISO 20471 is de nieuwste update van de norm. Sinds deze aan-
passing kunnen kledingstukken niet langer worden gecertificeerd 
met de gekende EN 471. Daarom moeten alle nieuwe producten 
vanaf heden gecertificeerd worden volgens de nieuwe norm. 
PROJOB werkt er ook aan om geleidelijk alle high visibility kle-
dingstukken in de collectie naar de nieuwe normen aan te passen. 
De oude norm EN 471 wordt nog steeds volledig goedgekeurd en 
dat zal nog vele jaren duren.

Classificatie  
EN ISO 20471
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6506 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 2
• twee met Cordura® verstevigde spijkerzakken die opgeborgen kunnen 
worden in de voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant, aan de buitenkant met Cordura® 
verstevigd 
• dubbele stoffering aan de dijen 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• achterkant van de broekspijpen onderaan verstevigd met Cordura®

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 275 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart 

(1799) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €97,80  
Prijs (+15 stuks): €88,90

6513 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 2
• stretchmateriaal aan kruis, achterkant van de knie en onderaan de rug 
• twee met Cordura® verstevigde spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden 
in de voorzakken 
• verstelbare kniezakken in polyamide aan de binnenkant  
• dubbele stoffering op de dijen 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• Cordura® versteviging aan de achterkant van de broekspijpen onderaan

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, 320 g/m²

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2  ( C44, D84-D88: KLASSE 1 ) 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C44–C62, D84–D120, C146–C156

Prijs per stuk: €132,55  
Prijs (+15 stuks): €120,50

6571 SIGNALISATIESTRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 2
• broek in volledige stretch 
• stretch in 4 richtingen aan de dijen en het zitvlak, stretch in 2 richtingen aan de achterkant van de knieën en 
aan de buitenkant van het onderbeen 
• spijkerzakken met extra compartimenten en Cordura® verstevigingen binnenin                                                                          
• moderne pasvorm 
• ruime beenzakken aan beide zijden 
• linkerbeenzak met apart compartiment voor telefoon met Velcro afsluitbaar en lus voor badgehouder 
• rechterbeenzak met meterzak en mesknoop 
• verstevigde achterzakken in Cordura®                                                                  
• voorgevormde knieën  
• ventilatie openingen in mesh met ritssluiting aan de achterzijde en ook in de tailleband 
• extra ventilatie openingen aan de achterzijde van knieën  
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) met Kevlar® stretch verstevigd aan de buitenkant 
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden van 3M 
• Velcro lussen om extra hamerlussen te bevestigen 
• mogelijkheid om het Molle systeem te bevestigen        
• ritssluiting aan de kuiten, regelbaar met trekkoord 

Materiaal: Materiaal 1: 92% polyester, 8% spandex  
Materiaal 2: 70% polyamide, 18% Kevlar, 12% elastane

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €221,50  
Prijs (+15 stuks): €201,35

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 126
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6527 SIGNALISATIESTRETCHBROEK MET SPIJKERZAKKEN EN 
37,5™ TECHNOLOGIE EN ISO20471 KLASSE 2
• broek in volledige stretch met de 37,5™ technologie 
• de zijkanten aan de bovenzijde zijn niet in stretch om stabiliteit te geven aan de broek 
• spijkerzakken met extra compartimenten en Cordura® verstevigingen binnenin 
• onder spijkerzakken zitten zijzakken met ritssluiting 
• moderne pasvorm 
• ruime beenzakken aan beide zijden 
• linkerbeenzak met apart compartiment voor telefoon met magneet afsluitbaar en lus voor 
badgehouder 
• rechterbeenzak met meterzak en mesknoop 
• ingewerkte achterzakken 
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluiting aan de achterzijde en ook in de knieholte 
• voorgevormde knieën 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) en met Cordura® stretch 
verstevigd aan de buitenzijde 

Materiaal: Materiaal 1: 89% polyester met 40% 37.5 stof inbegrepen,  11% spandex  
Materiaal 2: 65% polyester, 35% katoen  
Materiaal 3: 89% polyamide 66, 11% spandex

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €186,50  
Prijs (+15 stuks): €169,55

6540 SIGNALISATIESTRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 1
• broek in volledige stretch 
• de zijkanten aan de bovenzijde zijn niet in stretch om stabiliteit te geven aan de broek 
• spijkerzakken met extra compartimenten en Cordura® verstevigingen binnenin                                                                          
• moderne pasvorm 
• ruime beenzakken aan beide zijden 
• linkerbeenzak met apart compartiment voor telefoon met magneet afsluitbaar en lus voor 
badgehouder 
• rechterbeenzak met meterzak en mesknoop 
• ingewerkte achterzakken                                                                     
• voorgevormde knieën 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) met Cordura® stretch 
verstevigd aan de buitenkant 
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden van 3M 
• Velcro lussen om extra gereedschap te bevestigen 

Materiaal: Materiaal 1: 92% polyamide, 8% spandex  
Materiaal 2: 100% polyamide  
Materiaal 3: 80% polyester, 20% katoen

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11) 
Maten: C44-C62, D92-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €151,50 
Prijs (+15 stuks): €137,75
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6501 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN 
EN ISO20471 KLASSE 2
• twee zijzakken verstevigd met polyamide, één veiligheidszak met ritssluiting 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• twee zijbeenzakken: linker met apart telefoonzakje; rechter met verschillende 
compartimenten voor o.a. duimstok, pennen, gereedschappen etc  
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• lussen onder zijbeen- en achterzakken 
• Cordura® versteviging aan de zijbeen- en achterzakken, duimstokzak en aan de 
achterzijde van de broekspijpen onderaan

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 275 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), oranje/grijs (17), geel/zwart (11)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €77,65 
Prijs (+15 stuks): €70,60

6522 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 1  
• twee met Cordura® verstevigde spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden 
in de voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant, aan de buitenkant in Cordura® 
verstevigd  
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken, linker met klep 
• twee D-ringen 
• ID-kaarthouder 
• voorgevormde knieën 
• lussen aan de achter- en zijbeenzakken 
• Cordura® versteviging aan de achterkant van de broekspijpen onderaan

Materiaal: 100% katoen, 375 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10) geel/zwart (11), oranje/zwart (1799)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €143,90  
Prijs (+15 stuks): €130,80

6502 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 1
• twee spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden in de voorzakken 
• met Cordura® verstevigde en verstelbare kniezakken aan de binnenkant                                                          
• met Cordura® verstevigde spijkerzakken 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• Cordura® versteviging aan de achterkant van de broekspijpen onderaan 

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 245 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €93,45  
Prijs (+15 stuks): €84,95
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6523 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN  
EN ISO20471 KLASSE 1
• vlakke voorzijde 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting en de linker met sleutelzakje met 
D-ring 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €102,50  
Prijs (+15 stuks): €93,20

6528 SIGNALISATIESTRETCHBROEK  
EN ISO20471 KLASSE 1
• werkbroek met grote flexibiliteit 
• 4-weg stretchmateriaal op het zitvlak, het kruis en de knieën voor extra 
bewegingsvrijheid 
• zakken op de benen met rits, links met een binnenzak voor de telefoon en 
rechts met een lus voor badgehouder 
• bredere riemlus aan de achterkant om druk van de riem te voorkomen 
• verborgen bevestiging voor spijkerzakken (ref.9042) 
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluiting 
• voorgevormde knieën 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant, verstevigd aan de buitenkant 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen 235 g/m²               
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex 245 g/m²              
Materiaal 3: 91% nylon, 9% spandex 248 g/m²

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C44–C62, D84–D120, C146–C156

Prijs per stuk: €124,20  
Prijs (+15 stuks): €112,90

6507 SIGNALISATIEBROEK EN ISO20471 KLASSE 1
• tailleband met elastische zijstukken  
• tailleband extra breed op de rug om spanning in de onderrug te vermijden 
• geen achterzakken 
• vuil- en olieafstotend materiaal 
• versteviging met Cordura® aan de beenzakken, duimstokzak, achterzakken en 
onderaan de achterkant van de broekspijpen  
• diepe zijzakken 
• twee beenzakken, eentje met klep en telefoonzakje binnenin 
• uitermate geschikt voor langdurige zithouding 
• mechanische stretch stof

Materiaal: 82% polyester, 18% katoen, 275 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €86,50  
Prijs (+15 stuks): €78,65
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6514 GEVOERDE SIGNALISATIEREGENBROEK 
EN ISO20471 KLASSE 2
• gewatteerde broek  
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• verhoogd ruggedeelte 
• aanpasbare taille 
• zijzakken  
• twee zijbeenzakken met compartiment voor mobiele telefoon. Klep aan de 
rechterkant  
• zak op linkerbeen met plaats voor duimstok 
• twee achterzakken met klep 
• ritssluiting aan de zijkant van de broekspijpen tot op kniehoogte 
• aanpasbare taille 
• Cordura® versteviging 

Materiaal: 100% polyester | 
Verstevigingen:100% polyamide Cordura® | Voering: 100% polyester

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 | EN 343 KLASSE - 3/1/X 
Kleuren: geel/marine (10) geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €166,55  
Prijs (+15 stuks): €151,40

6503 SIGNALISATIESHORT MET SPIJKERZAKKEN 
EN ISO20471 KLASSE 2
• twee spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden in de voorzakken en 
verstevigd met Cordura® 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee D-ringen

Materiaal: 68% polyester, 32 % katoen, 275 g/m² |   
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2  ( C44-C46: KLASSE 1 ) 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €80,20  
Prijs (+15 stuks): €72,90

6510 SIGNALISATIEPIRATENBROEK 
EN ISO20471 KLASSE 2
• piratenbroek  
• twee loshangende holsterzakken die opgeborgen kunnen worden in de 
voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• twee achterzakken 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 275 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €92,05  
Prijs (+15 stuks): €83,70
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6202 GEVOERDE SIGNALISATIEOVERALL 
EN ISO20471 KLASSE 3
• gewatteerde, wind- en waterdichte overall  
• been- en achterzakken met klep en velcrosluiting 
• clip voor badgehouder aan de rechterborst 
• duimstokzak en mesknoop 
• telefoonzakje met ritssluiting aan de binnenzijde 
• aanpasbare taille  
• riemlussen 
• aanpasbare manchetten met velcro onderaan aan de broekspijpen en aan de 
mouweinden  
• ritssluiting aan de zijkant van de broekspijpen van beneden tot op kniehoogte 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• kinbescherming

Materiaal: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - KLASSE 3/1 
Kleuren: geel/marine (10) 
Maten: C44-C62, D96-D120

Prijs per stuk: €224,45  
Prijs (+15 stuks): €204,05

6203 SIGNALISATIEOVERALL 
EN ISO20471 KLASSE 3
• been- en achterzakken met klep en velcrosluiting 
• clip voor badgehouder aan de rechterborst 
• duimstokzak en mesknoop 
• zak voor telefoon met ritssluiting aan de binnenzijde 
• aanpasbare taille  
• riemlussen 
• aanpasbare manchetten met velcro onderaan de broekspijpen en aan de 
mouweinden  
• ritssluiting aan de broekspijpen van beneden tot op kniehoogte 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• kinbescherming

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €175,95  
Prijs (+15 stuks): €159,95
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6443 SIGNALISATIESOFTSHELL  
EN ISO20471 KLASSE 1 
• softshell met goede ademende eigenschappen                                                
• waterdichte ritssluitingen                                                                               
• voering 
• zijzakken met ritssluiting 
• kinbescherming 
• interne stormflap 
• gesegmenteerde banden met stretch 
• lus voor badgehouder

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €133,45  
Prijs (+15 stuks): €121,30

6419 SIGNALISATIESOFTSHELL  
EN ISO20471 KLASSE 3
• wind- en waterafstotend en ademende softshell 
• met fleece gevoerde kraag 
• afneembare capuchon 
• ritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap kan 
afgesloten worden met drukknopen  
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, de linker met zak vor telefoon 
binnenin  
• twee zijzakken 
• één mouwzakje op linkermouw 
• lus voor badgehouder 
• ventilatiegaten onder de armen met ritssluiting 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten 
• langer rugpand 
• reflecterende biezen op mouwen en rug 

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - XS-M: KLASSE 2, L-4XL: KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €164,00  
Prijs (+15 stuks): €149,10

6415 SIGNALISATIEJAS EN ISO20471 KLASSE 3
• afneembare capuchon 
• sluiting met drukknopen 
• met fleece gevoerde zijzakken met ritssluiting en klep 
• borstzak met klep, de linker met lus voor badgehouder 
• twee binnenzakken met ritssluiting, één met zak vor telefoon met 
velcrosluiting                
• 2 richtingen ritssluiting 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten                                                                                
• drukkersrits

Materiaal: Materiaal 1: 75% polyester, 25% katoen 260 g/m²  
Materiaal 2: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 (XS: KLASSE 2) 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €186,45  
Prijs (+15 stuks): €169,50

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 126
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6417 SIGNALISATIEJAS EN ISO20471 KLASSE 3
• drielagige shelljas 
• wind- en waterdicht 
• getapete naden 
• 2richtingen ritssluiting  
• dubbele stormflap met drukknopen 
• afneembare capuchon 
• drie gelamineerde zakken met waterdichte ritssluitingen: één op linkermouw 
en twee borstzakken, linker met lus voor ID-kaarthouder 
• met fleece gevoerde zijzakken met ritssluiting en klep 
• voorgevormde armen 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal: 86% polyester, 14% polyurethaan
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 (XS: KLASSE 2) 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €273,85  
Prijs (+15 stuks): €248,95

6442 SIGNALISATIE  REGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 1
• jas in licht stretchmateriaal                                                                             
• wind- en waterdicht 
• getapete naden 
• waterdichte ritssluiting vooraan 
• interne stormflap 
• kinbescherming 
• zijzakken met ritssluiting 
• gesegmenteerde banden met stretch 
• duimgrip aan de manchetten 
• verlengd rugpand

Materiaal: 100% polyester, 140 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €163,85 
Prijs (+15 stuks): €148,95

6416 SIGNALISATIEREGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• functioneel 3-laagse jas in een wind- en waterdicht materiaal 
• getapete naden 
• Ventair membraam: uitstekende ademende eigenschappen en aangenaam 
om dragen 
• waterdichte ritssluiting aan de voorzijde met windflap aan de binnenzijde en 
kinbescherming 
• rechtseborstzak met binnenin lus voor badgehouder             
• verlengd rugpand 
• met trekkoord aanpasbare capuchon die over een helm past 
• aanpasbare manchetten met Velcro en aanpasbare taille                                                                            

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2: 2 XS-S, KLASSE 3: M-4XL  

EN 343 3/3/X 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €209,80  
Prijs (+15 stuks): €190,75
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6420 GEVOERDE SIGNALISATIESOFTSHELL  
EN ISO20471 KLASSE 3
• doorstikte, gewatteerde voering 
• wind-en waterafstotend en ademende softshell 
• met fleece gevoerde kraag 
• afneembare capuchon 
• ritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap kan 
afgesloten worden met drukknopen  
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, de linker met telefoonzakje 
binnenin  
• twee zijzakken 
• één kleinere zak op linkermouw 
• lus voor badgehouder 
• ventilatiegaten onder de armen met ritssluiting 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten 
• langer rugpand 
• reflecterende biezen op mouwen en rug

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - XS-M: KLASSE 2, L-4XL: KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €191,85 
Prijs (+15 stuks): €174,40

6422 GEVOERDE KORTE SIGNALISATIEJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• gewatteerde voering 
• wind- en waterdicht 
• getapete naden 
• afneembare capuchon 
• 2-wegritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap 
kan afgesloten worden met drukknopen  
• twee borstzakken met klep, linker met lus voor badgehouder 
• twee fleece gevoerde zijzakken met ritssluiting en klep 
• twee binnenzakken met ritssluiting, eentje met telefoonzak binnenin 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten                                                                                
• verlengd rugpand

Materiaal: 75% polyester, 25% polyurethaan | Voering: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3  
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €214,45  
Prijs (+15 stuks): €194,95

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 126
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6418 GEVOERDE SIGNALISATIEJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• gewatteerde voering 
• wind- en waterdicht  
• getapete naden 
• afneembare capuchon 
• 2-wegritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap 
kan afgesloten worden met drukknopen  
• met fleece gevoerde zijzakken met ritssluiting en klep 
• borstzak met klep, de linker met lus voor badgehouder 
• twee binnenzakken met ritssluiting, eentje met telefoonzakje binnenin 
• reflecterende transfers 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal: 75% polyester, 25% polyurethaan | Voering: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - 3/1/X 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €205,05  
Prijs (+15 stuks): €186,40

6445 SIGNALISATIEJAS 3-IN-1  
EN ISO20471 KLASSE 3
• wind- en waterdichte jas met uitneembare binnenjas  
• buitenjas met een 2-wegritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een 
flap. Deze kan afgesloten worden met drukknopen  
• verticale borstzakken met waterdichte ritssluitingen waarvan de linkse met 
een lus voor een badgehouder  
• grote zijzakken  
• afneembare en aanpasbare capuchon met trekkoord 
• aanpasbare taille                     
• aanpasbare manchetten met velcro 
• windvangers in de mouwen met duimgrip                                                                                                                 
• licht gewatteerde binnenjas (ref.: 6444 = uitritsbaar) 
• zijzakken met rits en interne lus voor een badgehouder 
• binnenzak met rits en telefoonzak met velcro sluiting

Materiaal: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2: XS KLASSE 3: S-4XL |  

EN 343 - KLASSE 3/2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €181,05  
Prijs (+15 stuks): €164,60

6446 GEVOERDE SIGNALISATIEJAS  
EN ISO20471 KLASSE 1
• wind- en waterdichte jas met getapete naden 
• voering is van Primaloft®, die de lichaamswarmte goed vasthoudt 
• 2-wegritssluiting, bedekt met stormflap met drukknopen 
• transfers met reflectie 
• verticale borstzakken met waterdichte ritssluitingen 
• zijzakken met fleece gevoerd 
• lus voor badgehouder 
• ruime binnenzakken 
• telefoonzak 
• aanpasbare en afneembare capuchon met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro     
• windvangers in de mouwen            
• taille aanpasbaar 
• drukkersrits 

Materiaal: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 | EN 343 - KLASSE 3/1  
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €232,00  
Prijs (+15 stuks): €210,90
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6303 SIGNALISATIEFLEECE EN ISO20471 KLASSE 3
• anti-pilling fleece 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• verticale borstzak met ritssluiting 
• vestevigingen in softshell aan de manchetten, zijzakken en onderaan de zoom 
• voorgevormde mouwen 
• manchetten met duimlus                                                                               
• verlengd rugpand                                                                                           
• kinbescherming aan het uiteinde van de ritssluiting 

Materiaal: 100% polyester, 290 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 (XS: KLASSE 2) 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €108,00  
Prijs (+15 stuks): €98,20

6014 SIGNALISATIET-SHIRT LANGE MOUWEN  
EN ISO20471 KLASSE 3
• dubbelzijdig T-shirt met lange mouwen in polyester-katoen 
• katoen aan de binnenzijde voor een verhoogd draagcomfort 
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M 
• contrastkleur aan de onderkant van de mouwen ter bescherming tegen vuil

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2 XS-S, KLASSE 3 M-4XL  
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €64,10  
Prijs (+15 stuks): €58,25

6130 SIGNALISATIE HOODIE GEVOERD  
EN ISO20471 KLASSE 3/2
• hoodie met pels aan de binnenzijde voor extra warmte                                                                          
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M, ook over 
de schouders                                                                                                                                           
• capuchon met koord aanpasbaar 
• grote voorzakken met ritssluitingen 
• gebreide, elastische tailleband aan de boord onderaan en aan de uiteinden van 
de mouwen                                                                      
• twee binnenzakken                                

Materiaal: Materiaal 1: 100% polyester 
Materiaal 2: 100% polyester, 400 g/m²                              

Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2: XS-S, KLASSE 3: M-4XL  
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €135,50  
Prijs (+15 stuks): €123,00
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6444 SIGNALISATIEJAS EN ISO20471 KLASSE 3
• lichte, gequilte jas 
• zijzakken met ritssluiting 
• verticale borstzak 
• lus voor badgehouder 
• telefoonzak binnenin 
• kan als binnenjas dienen (= inritsbaar) voor de jassen 4411, 6417 en 6445

Materiaal: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €103,10  
Prijs (+15 stuks): €93,75

6412 SIGNALISATIE SOFTSHELL  
EN ISO20471 KLASSE 3
• functionele, drielagige softshell 
• wind- en waterdicht membraan 
• goede ademende eigenschappen 
• YKK AquaGuard ritssluiting met kinbescherming 
• één borstzak 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee grote binnenzakken  
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met duimgreep 

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/grijs (17)  
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €143,90  
Prijs (+15 stuks): €130,80
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6108 SIGNALISATIESWEATER RONDE HALS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• sweater met contrast aan de manchetten, schouders en kraag  
• nauw aansluitende pasvorm  
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M, ook over 
de schouders 
• aan de schouders stretchstof in softshell voor een verhoogde 
bewegingsvrijheid

Materiaal: Materiaal 1: 100% polyester 
Materiaal 2: 90% nylon, 10% spandex

Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2: XS-S, KLASSE 3: M-4XL  
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €81,55 
Prijs (+15 stuks): €74,15 

6109 SIGNALISATIESWEATER MET LANGE 
RITSSLUITING EN ISO20471 KLASSE 3
• sweater met volledige ritssluiting in een attractief, technisch materiaal                                                                                                    
• met contrast aan de manchetten, schouders en kraag  
• nauwaansluitende pasvorm  
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M, ook over 
de schouders                                                                                                          
• aan de schouders stretch stof in softshell voor een verhoogde 
bewegingsvrijheid                                                                                   
• zijzakken met ritssluiting en ruime binnenzakken in mesh                 
• windstopper in softshell met duimgrip aan het mouwuiteinde

Materiaal: Materiaal 1: 100% polyester 
Materiaal 2: 90% nylon, 10% spandex

Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2: XS-S, KLASSE 3: M-4XL  
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €97,90  
Prijs (+15 stuks): €89,00 

6110 SIGNALISATIEHOODIE EN ISO20471 KLASSE 3
• hoodie met volledige ritssluiting in een attractief, technisch materiaal 
• versterkingen in softshell aan de schouders, kraag en aan de binnenzijde van 
de capuchon 
• nauwaansluitende pasvorm  
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M, ook over 
de schouders 
• met trekkoord aanpasbare capuchon 
• zijzakken met ritssluiting en ruime binnenzakken in mesh 
• windstopper in softshell met duimgrip aan het mouwuiteinde

Materiaal: Materiaal 1: 100% polyester 
Materiaal 2: 90% nylon, 10% spandex

Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2: XS-S, KLASSE 3: M-4XL  
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €116,55  
Prijs (+15 stuks): €105,95
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6101 SIGNALISATIESWEATER RONDE HALS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• sweatshirt met ronde hals 
• elastische ribboord aan de manchetten 
• elastische ribboord aan de zoom onderaan                                                      
• versterkte ribboord aan de kraag                                                                     
• gestikte reflectiebanden

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 300 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €81,95 
Prijs (+15 stuks): €74,50

6102 SIGNALISATIESWEATER KORTE RITS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• korte ritssluiting met kinbescherming 
• één schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting en telefoonzak binnenin 
• elastische ribboord aan de manchetten 
• elastische ribboord aan de zoom onderaan                                                      
• gestikte reflectiebanden

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 300 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €81,95  
Prijs (+15 stuks): €74,50

6103 SIGNALISATIESWEATER LANGE RITS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• lange ritssluiting met kinbescherming 
• één schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting en telefoonzak
binnenin 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• elastische ribboord aan de manchetten 
• elastische ribboord aan de zoom onderaan                                                      
• gestikte reflectiebanden

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 300 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), oranje/grijs (17) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €90,25  
Prijs (+15 stuks): €82,05
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6009 SIGNALISATIET-SHIRT EN ISO20471 KLASSE 2
• T-shirt met ronde hals 
• ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend  
• krimp- en kreukvrij 
• gesealde reflectiebanden met stretch 

Materiaal: 100% polyester, 140 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €49,10  
Prijs (+15 stuks): €44,65

6010 SIGNALISATIET-SHIRT EN ISO20471 KLASSE 3
• T-shirt met ronde hals 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij 
• gesealde reflectiebanden met stretch

Materiaal: 100% polyester, 140 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), orange/grijs (17) 
Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL

Prijs per stuk: €49,70  
Prijs (+15 stuks): €45,20

6013 SIGNALISATIET-SHIRT EN ISO20471 KLASSE 3
• dubbelzijdig T-shirt in polyester-katoen 
• katoen aan de binnenzijde voor een verhoogd draagcomfort 
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2 XS-M, KLASSE 3 L-4XL  
Kleuren: geel (10) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €61,75  
Prijs (+15 stuks): €56,15

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 127
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6008 SIGNALISATIEPOLO EN ISO20471 KLASSE 2
• bicolor polo met drieknoopssluiting 
• ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij 
• gesealde reflectiebanden met stretch 

Materiaal: 100% polyester, 140 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €51,65  
Prijs (+15 stuks): €46,95

6011 SIGNALISATIEPOLO EN ISO20471 KLASSE 3
• poloshirt met drieknoopssluiting 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij 
• gesealde reflectiebanden met stretch

Materiaal: 100% polyester, 140 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), orange/grijs (17) 
Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL

Prijs per stuk: €52,25 
Prijs (+15 stuks): €47,50

6015 SIGNALISATIEPOLO EN ISO20471 KLASSE 3
• dubbelzijdige polo in polyester-katoen 
• katoen aan de binnenzijde voor een verhoogd draagcomfort 
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M

Materiaal: 55% katoen, 45% polyester, 200 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2 XS-L, KLASSE 3 XL-4XL  
Kleuren: geel (10), oranje (17) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €66,40  
Prijs (+15 stuks): €60,35
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6120 SIGNALISATIE SWEATER  
EN ISO20471 KLASSE 1
• tweekleurige sweatshirt met ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• kinbescherming 
• hoge kraag voor extra comfort 
• één schuinlopende, verticale borstzak 
• zijzakken met ritssluiting 
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden 
• ribboord aan de manchetten en zoom onderaan

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 300 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €88,30 
Prijs (+15 stuks): €80,25

6122 SIGNALISATIE HOODIE EN ISO20471 KLASSE 1
• vest in een attractief en technisch materiaal 
• versterkingen in softshell stretch aan de voorzijde, om de schouders en aan de 
capuchon voor een verhoogde duurzaamheid en draagcomfort 
• slim fit voor een maximum aan bewegingsvrijheid 
• zijzakken met rits 
• grote binnenzakken in mesh 
• extra windstopper in de manchet met duimgrip                                                
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden 

Materiaal: Materiaal 1: 70% katoen, 25% polyester, 5% spandex            
Materiaal 2: 94% polyester, 6% spandex

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: zwart/geel (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €127,80  
Prijs (+15 stuks): €116,20

6020 SIGNALISATIET-SHIRT EN ISO20471 KLASSE 1
• tweekleurige T-shirt 
• ronde hals 
• versterkte kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• ademend materiaal 
• sneldrogend 
• gesegmenteerde reflectiebanden met stretch

Materiaal: 100% polyester, 140 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €63,05 
Prijs (+15 stuks): €57,35
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6450 SIGNALISATIEREGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• wind- en waterdicht materiaal 
• getapete naden 
• ventair materiaal: zeer goede ademende eigenschappen en daardoor 
comfortabel te dragen                                        
• waterdichte rits, windstopper en kinbescherming 
• borstzak met badgehouder 
• verlengd rugpand                                                                        
• reflecterende details 
• aanpasbare kap en taille 
• aanpasbare manchetten met velcro 

Materiaal: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2: XS-S KLASSE 3: M-4XL  |  

EN 343 - KLASSE 3/3/X  
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €127,80  
Prijs (+15 stuks): €116,20

6550 SIGNALISATIEREGENBROEK  
EN ISO20471 KLASSE 2
• wind- en waterdichte, ademende regenbroek met getapete naden 
• elastische taille met trekkoord 
• zijzakken aan beide kanten 
• ritssluitingen met flap aan de zijkanten 
• aanpasbare wijdte met velcro 
• lange ritssluitingen bedekt met flap aan de achterkant om makkelijk de 
regenbroek over een andere broek te trekken  (bv.: 35cm in maat L)

Materiaal: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 XS-M KLASSE 2: L-4XL  

EN 343 - KLASSE 3/3/X  
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,25  
Prijs (+15 stuks): €77,50

6129 SIGNALISATIESWEATER  
EN ISO20471 KLASSE 1
• ronde hals sweater 
• gesealde en gesegmenteerde reflectiebanden met stretch van 3M 
• ribboord onderaan en aan de uiteinden van de mouwen

Materiaal: Materiaal 1: 80% katoen, 20% polyester, 320 g/m²     
Materiaal 2 (signalisatie): 65% polyester, 35% katoen 300 g/m²

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €76,90  
Prijs (+15 stuks): €69,90
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6466 SIGNALISATIEREGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• wind- en waterdichte en ademende jas 
• getapete naden 
• waterdichte ritssluitingen 
• verborgen capuchon in de kraag 
• netvoering 
• diagonale borstzak met telefoonzak binnenin en opening voor headset 
• twee zijzakken met ritssluiting en klep 
• elastisch trekkoord onderaan 
• drukkersrits

Materiaal: 75% polyester, 25% polyurethaan 
Voering: 100% polyester 200 g/m²

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - KLASSE 3/3 
Kleuren: geel/marine (10), oranje/grijs (17)  
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €127,45  
Prijs (+15 stuks): €115,85

6566 SIGNALISATIEREGENBROEK  
EN ISO20471 KLASSE 2
• wind- en waterdicht 
• getapete naden 
• elastische taille met trekkoord 
• twee zijzakken met ritssluiting en klep 
• extra versteviging aan de knieën 
• verborgen ritssluiting met ritsbescherming onderaan de broekspijpen

Materiaal: 75% polyester, 25% polyurethaan | Voering: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 | EN 343 - KLASSE 3/3 
Kleuren: geel/marine (10) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €90,70  
Prijs (+15 stuks): €82,45
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6403 LANGE SIGNALISATIEREGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• waterdicht 
• getapete naden 
• aanpasbare capuchon 
• aanpasbare manchetten 
• ruglengte is 100 cm 
• WP 3000

Materiaal: Polyamide tricot met PU coating, 170 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - KLASSE 3/1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/marine (17), oranje/zwart 

(1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €86,20  
Prijs (+15 stuks): €78,35

6431 SIGNALISATIEREGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• wind- en waterdichte jas 
• getapete naden 
• ritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een stormflap die kan afgesloten 
worden met drukknopen 
• aanpasbare en afneembare capuchon met drukknopen 
• aanpasbare manchetten met drukknopen 
• twee voorzakken met klep 
• reflecterende banden

Materiaal: Materiaal 1: 100% PU 
Materiaal 2: 100 % polyester, 170 g/m²

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2: XS-S, KLASSE 3 M-4XL |  
EN 343 - KLASSE 3/1 

Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €111,90  
Prijs (+15 stuks): €101,70

6504 SIGNALISATIEREGENBROEK  
EN ISO20471 KLASSE 2
• waterdicht 
• getapete naden 
• elastische taille 
• verstelbare broekspijpen met drukknopen

Materiaal: Polyamide tricot met PU-coating, 170 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 | EN 343 - KLASSE 3/1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €60,60  
Prijs (+15 stuks): €55,10
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6703 SIGNALISATIEHESJE EN ISO20471 KLASSE 2
• één maat 
• velcrosluiting

Materiaal: 100% polyester, 130 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel (10), oranje (17)  
Maten: één maat

Prijs per stuk: €7,30  
Prijs (+15 stuks): €6,65

6709 SIGNALISATIEHESJE EN ISO20471 KLASSE 2
• ritssluiting aan de voorzijde 
• één maat

Materiaal: 100% polyester, 125 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €8,50  
Prijs (+15 stuks): €7,75

6702 SIGNALISATIEHESJE EN471 KLASSE 3
• één maat 
• verstelbaar aan de rug 
• twee voorzakken 
• telefoonzak op de borst 
• ritssluiting

Materiaal: 100% polyester 130 g/m²EN471-Classe 3 
Klasse: EN471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel (10), oranje (17)  
Maten: één maat

Prijs per stuk: €26,00 
Prijs (+15 stuks): €23,65
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6707 SIGNALISATIEHESJE MET MOUWEN  
EN ISO20471 KLASSE 3
• ritssluiting  
• verstelbaar aan de rug 
• twee telefoonzakken en twee zakken voor pennen op de borst 
• beschikbaar in 3 maten

Materiaal: 100% polyester
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel (10), oranje (17)  
Maten: S/M, L/XL, XXL/3XL

Prijs per stuk: €34,10 
Prijs (+15 stuks): €31,00

6704 SIGNALISATIEGEREEDSCHAPSVEST  
EN ISO20471 KLASSE 2
• werkvest met vier spijkerzakken verstevigd met Cordura® 
• brede, verstelbare schouderbanden met velcro 
• steunriem met verstelbare gesp 
• twee loshangende borstzakken die met drukknoop kunnen vastgemaakt 
worden 
• 2-wegritssluiting 
• twee D-ringen 
• mesknoop 
• twee aanpasbare hamerhouders

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 275 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel (10), oranje (17)  
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €94,60  
Prijs (+15 stuks): €86,00

6711 SIGNALISATIEZOMERVEST  
EN ISO20471 KLASSE 2
• hoge kraag 
• verborgen ritssluiting met stormflap met velcrosluiting 
• borstzakken met klep, telefoonzak, potloodzak 
• zijzakken met ritssluiting 
• aanpasbare taille met velcro 
• reflectiebanden ook op de schouders 
• lus voor badgehouder  
• verlengd rugpand

Materiaal: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €80,75  
Prijs (+15 stuks): €73,40
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BOUW, CONSTRUCTIE & INSTALLATIE

In de eerste plaats gaat het om verbeterde 
duurzaamheid: Onze bouwcollectie voert die 
naar nieuwe maatstaven. Met Kevlar® versterkte 
panelen en details, Coats® Epic garens en naden 
die de dagelijkse slijtage aankunnen. 

In de tweede plaats hebben we, onder dat alles, 
alle gewone PROJOB kenmerken: 
De functionaliteit in de zin van praktische 

en vernieuwende unieke details, zoals de 
kniebeschermingsvakken van onze broek die zich 
heel goed aan de beweging aanpast en gewassen 
kan worden met de kniebescherming er nog in. 
Comfort ontmoet comfort, zogezegd. Stretch 
inzetstukken zorgen voor verdere mobiliteit van 
de drager.

Als het moeilijk wordt, moet het PROJOB zijn!
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5550 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• broek volledig in stretch voor meer comfort en bewegingsvrijheid   
• moderne pasvorm: smalle broekspijpen die aanpasbaar zijn dmv. van een ritssluiting in een 
contrasterende kleur 
• stretch in 4 richtingen aan de dijen en het zitvlak   
• stretch in 2 richtingen aan de knieholte en aan de buitenkant van de kuiten  
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluitingen  
• ventilatie in de taille door geperforeerde tailleband 
• beenzakken, telefoonzak met magneetsluiting 
• lus voor badgehouder 
• meterzak en zak met mesknoop 
• spijkerzakken versterkt met Cordura® 
• reflecterende details  
• kniezakken aan de binnenzijde verstelbaar, versterkt met Kevlar stretch aan de buitenzijde 
• lus voor badgehouder 
• geborduurd Projob logo op de achterzak 
• ritssluitingen in contrasterende kleuren: voorzijde: op de rechterspijkerzak. Achterzijde: 
ventilatieritssluitingen aan de dijen en aan de kuiten 
• contrasterende kleuren: oranje bij grijs, licht blauw bij marine en geel bij zwart 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 235 g/m²             
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex                     
Verstevigingen:                                                              
Materiaal 3: 100% Cordura®, 213 g/m2                            
Materiaal 4: 100% Kevlar® stretch

Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €127,80  
Prijs (+15 stuks): €116,20

3513 STRETCHBROEK MET AFNEEMBARE 
SPIJKERZAKKEN
• broek met mechanische stretch 
• twee afneembare spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden in de 
voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• geen zijnaden 
• ventilatie in mesh met ritssluiting op de achterkant van de dijen 
• binnenkant van het onderbeen, spijkerzakken en onderkant van de broek zijn 
extra verstevigd met Cordura®  
• dubbele zijbeenzakken aan beide kanten: eentje met ritssluiting en de 
andere met verschillende compartimenten voor o.a. telefoon, duimstokzak, 
gereedschappen, pennen, etc 
• twee achterzakken 
• voorgevormde en verstevigde knieën 
• aanpasbare broekspijpen onderaan 
• reflecterende piping op de broekspijpen

Materiaal: Materiaal 1: 97% nylon, 3% elastaan, 265 g/m²                  
Materiaal 2: 94% nylon, 6% elastaan, 290 g/m² 

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62, C146-156, D84-D120

Prijs per stuk: €145,80  
Prijs (+15 stuks): €132,55

6524 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN 
• broek met ergonomisch, gewatteerd rugpand voor optimaal comfort 
• twee holsterzakken die opgeborgen kunnen worden in de voorzakken 
• spijkerzakken met extra compartimenten en Cordura® verstevigingen binnenin 
• twee achterzakken met versteviging binnenin, de linker met klep 
• extra verstevigde en afneembare duimstokzak, potloodzakje en mesknoop 
• beenzak met apart compartiment voor telefoon 
• stretchmateriaal aan het kruis 
• voorgevormde knieën 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) met Kevlar 
verstevigd aan de buitenkant  
• reflecterende details in Cordura®

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura® 360g/m²

Kleuren: geel/zwart (11) 
Maten: C44–C62, D84–D120, C146–C156

Prijs per stuk: €163,85 
Prijs (+15 stuks): €148,95
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5524 CANVAS BROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• ergonomische, lichtgewatteerde rugband voor optimaal comfort en 
ondersteuning 
• zitvlak en kruis in Cordura® stretch voor een betere bewegingsvrijheid 
• twee holsterzakken die opgeborgen kunnen worden in de voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde. Verstevigd met Kevlar aan de 
buitenzijde  
• twee ruime achterzakken, de linker met klep 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• voorgevormde knieën 
• D-ring vooraan 
• reflecterende details op verschillende plaatsen voor- en achterzijde         
• kleur grijs (98) heeft een extra meszak

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 360 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®, 100% Kevlar® stretch

Kleuren: grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €165,20  
Prijs (+15 stuks): €150,20

5551 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• broek volledig in stretch voor meer comfort en bewegingsvrijheid   
• moderne pasvorm: smalle broekspijpen  
• de zijkanten aan de bovenkant zijn niet in stretch om de broek stabliteit te 
geven 
• ventilatie in de taille door geperforeerde tailleband 
• ruime beenzakken aan beide zijden, telefoonzak met magneetsluiting 
• linkerzak: beenzak voor gereedschap en pennen 
• rechterzak: meterzak en zak met mesknoop 
• kniezakken aan de binnenzijde verstelbaar, versterkt met Cordura® aan de 
buitenzijde 
• lus voor badgehouder 
• spijkerzakken, kniezakken en onderzijde van de broekspijpen zijn versterkt 
met Cordura® 
• mogelijkheid om het MOLLE-systeem te bevestigen aan beide zijden 
• door het contraststiksel los te maken aan de achterzijde van de spijkerzakken, 
mogelijkheid om de spijkerzakken te verwijderen indien nodig 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen 270 g/m², Materiaal  2: 91% 
nylon, 9% spandex ripstop 248 g/m², Materiaal 3: 91,5% nylon, 8,5% 
spandex 245 g/m², Materiaal 4: 96% nylon, 4% elastane 238 g/m²    
Verstevigingen: 100% Cordura®, Kevlar 

Kleuren: wit (00), marine (58), grijs (98), zwart (99)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €116,55  
Prijs (+15 stuks): €105,95

5559 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN, EN 37,5™ TECHNOLOGIE
• broek volledig in stretch volgens de 37,5™ technologie   
• de zijkanten aan de bovenkant zijn niet in stretch om stabiliteit te geven aan 
de broek  
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluitingen  
• ventilatie in de knieholte 
• ruime beenzakken aan beide zijden 
• lus voor badgehouder 
• meterzak en zak met mesknoop 
• spijkerzakken versterkt met Cordura® 
• onder de spijkerzakken, afsluitbare zakken met ritsen 
• telefoonzak met magneetsluiting 
• kniezakken versterkt met Cordura® stretch voor verhoogde duurzaamheid en 
bewegingsvrijheid                                      
• ingewerkte achterzakken

Materiaal: Materiaal 1: 89% polyester waarvan 40% 37.5 fabric inbegrepen    
Materiaal 2: 11% spandex  Materiaal 3: 

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €174,85  
Prijs (+15 stuks): €158,95
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5501 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• duurzame en stevige werkbroek 
• twee spijkerzakken verstevigd met Cordura® die opgeborgen kunnen worden 
in de voorzakken 
• kniezakken verstelbaar aan de binnenkant. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenkant.   
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• achter- en beenzakken met lussen 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• Cordura® aan de achterkant van de broekspijpen onderaan 

Materiaal: 100% katoen, 375 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: ProJob blauw (56), steengrijs (83), zwart (99)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €89,10 
Prijs (+15 stuks): €81,00

5521 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenzijde  
• twee ruime achterzakken, de linker met klep 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee D-ringen 
• Cordura® aan holsterzakken, knieën en onderaan de broekspijpen 

Materiaal: 100% katoen, 375 g/m².  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: grijs (98), zwart (99)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €97,80  
Prijs (+15 stuks): €88,90

5513 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• dubbele stoffering op de dijen  
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenzijde 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• Cordura® aan de zijzakken en broekspijpen onderaan  
 
Materiaal: 52% katoen, 48% polyamide, 260 g/m² |  

Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €93,45  
Prijs (+15 stuks): €84,95

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 129
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5512 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• dubbele stoffering op de dijen  
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenzijde 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• Cordura® aan de achterzijde van de broekspijpen onderaan  
• lussen aan de achter- en zijbeenzakken 
 
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² |  

Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: marine (58), zwart (99)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €78,90  
Prijs (+15 stuks): €71,70

5506 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• dubbele stoffering op de dijen  
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenzijde 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• Cordura® aan de achterkant van de broekspijpen onderaan  
 
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² |  

Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: steengrijs (83) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €78,90  
Prijs (+15 stuks): €71,70

5524 CANVAS BROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• ergonomische, lichtgewatteerde rugband voor optimaal comfort en 
ondersteuning 
• zitvlak en kruis in Cordura® stretch voor een betere bewegingsvrijheid 
• twee holsterzakken die opgeborgen kunnen worden in de voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde. Verstevigd met Kevlar aan de 
buitenzijde  
• twee ruime achterzakken, de linker met klep 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• voorgevormde knieën 
• D-ring vooraan 
• reflecterende details op verschillende plaatsen voor- en achterzijde         
• kleur grijs (98) heeft een extra meszak

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 360 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®, 100% Kevlar® stretch

Kleuren: grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €165,20  
Prijs (+15 stuks): €150,20
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5519 BROEK MET KNIEZAKKEN
• vlakke voorzijde 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenzijde  
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• Cordura® aan de knieën en onderaan de broekspijpen 
• twee ruime achterzakken, de linker met klep 
• twee D-ringen

Materiaal: 52% katoen, 48% polyamide, 260 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: grijs (98) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €90,90  
Prijs (+15 stuks): €82,60
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5502 SHORT MET SPIJKERZAKKEN
• duurzame en stevige werkshort 
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• twee achterzakken 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 

Materiaal: 100% katoen, 375 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €66,90  
Prijs (+15 stuks): €60,80

5527 SHORT MET SPIJKERZAKKEN
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• dubbele stoffering op de dijen  
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• lussen aan de achter- en zijbeenzakken 
 
Materiaal: 100% katoen, 375 g/m² |  

Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €90,85 
Prijs (+15 stuks): €82,60

5526 SHORT MET SPIJKERZAKKEN
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• dubbele stoffering op de dijen  
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• lussen aan de achter-en zijbeenzakken 
 
Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²  |  

Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: marine (58), zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €68,75  
Prijs (+15 stuks): €62,50
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5558 STRETCHSHORT MET SPIJKERZAKKEN
• short volledig in stretch voor meer comfort en bewegingsvrijheid   
• moderne pasvorm 
• stretch in 4 richtingen over de dijen en het zitvlak    
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluitingen  
• ventilatie in de taille door geperforeerde tailleband 
• beenzakken, telefoonzak met magneet sluiting 
• lus voor badgehouder 
• meterzak en zak met mesknoop 
• spijkerzakken versterkt met Cordura® 
• reflecterende details  
• lus voor badgehouder 
• geborduurd Projob logo op de achterzak 
• ritssluitingen in contrastkleuren: voorzijde: op de rechterspijkerzak. 
Achterzijde: ventilatieritsen aan de dijen 
• contrasterende kleuren: oranje bij grijs, licht blauw bij marine en geel bij zwart 
 
Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen 270 g/m²                                 
 Materiaal 2: 91% nylon, 9% spandex rib stop 248 g/m²                  
 Materiaal 3: 91,5% nylon, 8,5% spandex 245 g/m²                          
 Materiaal 4: 96% nylon, 4% elastaan 238 g/m²     
 Verstevigingen: 100% Cordura®

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €116,55  
Prijs (+15 stuks): €105,95 

5529 CANVAS PIRATENBROEK
• ergonomische, lichtgewatteerde rugband voor optimaal comfort en 
ondersteuning 
• zitvlak en kruis in Cordura® stretch voor betere bewegingsvrijheid 
• twee holsterzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• twee zijzakken 
• twee achterzakken met Cordura® aan de binnenkant, linker met klep 
• twee zijbeenzakken met aparte compartimenten voor telefoon, duimstok, 
pennen, etc 
• voorgevormde en verstelbare kniezakken aan de binnenzijde, verstevigd met 
Kevlar® stretch aan de buitenzijde  
• reflecterende details in Cordura® 
• trekkoord onderaan de broekspijpen

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 360 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®, 100% Kevlar® stretch

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €151,35  
Prijs (+15 stuks): €137,60

5557 STRETCH PIRATENBROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN 
• piratenbroek volledig in stretch voor meer comfort en bewegingsvrijheid   
• moderne pasvorm: smalle broekspijpen 
• stretch in 4 richtingen over de dijen en het zitvlak   
• stretch in 2 richtingen aan de knieholte 
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluitingen  
• ventilatie in de taille door geperforeerde tailleband 
• beenzakken, telefoonzak met magneet sluiting 
• lus voor badgehouder 
• meterzak en zak met mesknoop 
• spijkerzakken versterkt met Cordura® 
• reflecterende details  
• kniezakken aan de binnenzijde verstelbaar, versterkt met Kevlar® stretch aan de buitenzijde 
• geborduurd Projob logo op de achterzak 
• ritssluitingen in contrastkleuren: voorzijde: op de rechterspijkerzak. Achterzijde: ventilatieritsen aan de dijen 
en ritsen aan de kuiten 
• contrasterende kleuren: oranje bij grijs, lichtblauw bij marine en geel bij zwart                                                                                                       
• mogelijkheid om het MOLLE-systeem te bevestigen aan beide zijden 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen 270 g/m²            
Materiaal  2: 91% nylon, 9% spandex rib stop 248 g/m²     
Materiaal 3: 91,5% nylon, 8,5% spandex 245 g/m²      
Materiaal 4: 96% nylon, 4% elastane 238 g/m²    
Verstevigingen: 100% Cordura®, Kevlar®

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120

Prijs per stuk: €121,20  
Prijs (+15 stuks): €110,20



5517NEW
COLOR
100%
COTTON

56

56

99

 
40

         

 
40

         

          

 
85

         

Fleece jacket 3318 p. 47/79/100 
Pant 5550 p. 34/72 41

PROJOB workwear 2022

B
O

U
W

, C
O

N
ST

R
U

C
TI

E 
&

 IN
ST

A
LL

AT
IE

5517 PIRATENBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• twee spijkerzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenkant 
• twee ruime achterzakken 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën

Materiaal: 100% katoen, 375 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura®

Kleuren: ProJob blauw (56), zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €82,05  
Prijs (+15 stuks): €74,60
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3410 ONGEVOERDE JAS
• functionele drielagige jas 
• wind- en waterdicht 
• getapete naden  
• goede ademende functie 
• 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• dubbele stormflap met velcro en drukknopen  
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee verticale borstzakken met waterdichte ritssluiting 
• twee horizontale voorzakken met waterdichte ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting op de rug en onder de armen 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• verlengd rugpand 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €194,90  
Prijs (+15 stuks): €177,20

5414 CANVAS VEST
• werkvest in canvas 
• uitermate slijtvast 
• lange ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• stormflap met verborgen drukknopen 
• twee borstzakken: linker met ritssluiting, rechter met telefoonzakje binnenin 
en D-ring met ID-badgehouder 
• twee zijzakken 
• twee binnenzakken 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten met drukknopen 
• reflecterende details op verschillende plaatsen voor-en achteraan                      
• verstevigingen in Cordura® op verschillende plaatsen

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 320 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®

Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €136,30  
Prijs (+15 stuks): €123,90

4422 GEVOERDE JAS KORT MODEL
• wind-, waterdichte en ademende jas 
• getapete naden 
• doorstikte voering 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• hoge kraag met afneembare capuchon 
• waterbestendige ritssluitingen 
• twee borstzakken met klep 
• twee zijzakken met klep 
• reflecterende details voor betere zichtbaarheid 
• met velcro aanpasbare manchetten 

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €182,90 
Prijs (+15 stuks): €166,25
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4423 GEVOERDE JAS LANG MODEL
• parka versie van de 4422 
• wind-, waterdichte en ademende jas 
• getapete naden 
• doorstikte voering 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• hoge kraag met afneembare capuchon 
• waterbestendige ritssluitingen 
• twee borstzakken met klep 
• twee zijzakken met klep 
• reflecterende details voor betere zichtbaarheid 
• met velcro aanpasbare manchetten

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €189,30  
Prijs (+15 stuks): €172,05

5411 GEVOERDE VEST
• gewatteerde voering 
• volledige ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• fleecevoering in kraag 
• voorgevormde armen en met velcro aanpasbare manchetten 
• twee borstzakken: één verticaal met ritssluiting en één met klep met 
verschillende compartimenten 
• badgehouder in rechterborstzak 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken, ééntje met ritssluiting 
• D-ring voor badgehouder 
• fluorescerend materiaal met reflecterende banden op de schouders 
• reflecterende biezen vooraan en achteraan 
• trekkoord aan de zoom onderaan

Materiaal: 100% katoen, 375 g/m²
Kleuren: Projob blauw (56), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €196,35  
Prijs (+15 stuks): €178,50
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2016 T-SHIRT
• T-shirt in single jersey 
• geel (10) en oranje (17) in polyester 
• moderne pasvorm 
• dubbelgelaagde kraag 
• geen zijnaden

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m². Kleuren 10 en 17: 100% polyester, 200g/m²
Kleuren: wit (00), geel (10) oranje (17), rood (35), hemelsblauw (53), marine 

(58), woudgroen (66), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

kleuren 35, 58, 98, 00, 99 
Prijs per stuk: €10,10 
Prijs (+15 stuks): €9,20 
kleuren 10 & 17 
Prijs per stuk: €17,30 
Prijs (+15 stuks): €15,75

2019 T-SHIRT MET FLUO INZETSTUKKEN
• T-shirt met ronde hals 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m² |  
High vis materiaal: 100% polyester, 195 g/m²

Kleuren: zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €20,90  
Prijs (+15 stuks): €19,00

2018 POLO MET FLUO INZETSTUKKEN
• polo piqué met drieknoopsluiting 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 
• zijsplitjes

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen |  
Fluorescerend materiaal: 100% polyester, 200 g/m²

Kleuren: zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €37,00 
Prijs (+15 stuks): €33,65
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2017 T-SHIRT LANGE MOUWEN
• T-shirt lange mouwen in single jersey 
• geel (10) en oranje (17) in polyester 
• moderne, aansluitende pasvorm 
• dubbelgelaagde kraag 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• geen zijnaden

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m². Kleuren 10 en 17: 100% polyester, 200g/m²
Kleuren: wit (00), geel (10), oranje (17), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

kleuren 00 & 99 
Prijs per stuk: €12,95 
Prijs (+15 stuks): €11,80 
kleuren 10 & 17 
Prijs per stuk: €20,10 
Prijs (+15 stuks): €18,30

2020 T-SHIRT LANGE MOUWEN MET FLUO 
INZETSTUKKEN
• T-shirt lange mouwen met ronde hals 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m² |  
High vis materiaal: 100% polyester, 195 g/m²

Kleuren: zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €24,60 
Prijs (+15 stuks): €22,40
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2125 SWEATER RONDE HALS MET FLUO 
INZETSTUKKEN
• sweater met ronde hals 
• fluorescerend materiaal op de schouders voor betere zichtbaarheid 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan

Materiaal: 100% katoen, 280 g/m² |  
Fluomateriaal: 100% polyester, 150 g/m²   

Kleuren: zwart/geel (9910), zwart/oranje (9917) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €37,90  
Prijs (+15 stuks): €34,45

2123 SWEATER LANGE RITS MET FLUO 
INZETSTUKKEN
• sweater met lange ritssluiting 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 
• ribboord aan de kraag, manchetten en boord onderaan

Materiaal: 65% katoen, 35% polyester, 280 g/m²|  
Fluorescerend materiaal: 100% polyester 280 g/m²

Kleuren: zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €61,90  
Prijs (+15 stuks): €56,30

2121 SWEATER LANGE RITS
• sweater met lange ritssluiting 
• zijzakken met ritssluiting en verstevigd met softshell 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• grijze inzetstukken aan de zijkant en grijze details aan de ritssluiting en 
achteraan

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen, 260 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyester

Kleuren: wit (00), grijs (98), zwart met gele rits (99), zwart met zwarte rits 
(999) 

Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €68,90  
Prijs (+15 stuks): €62,65
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2116 HOODIE
• hoodie met lange ritssluiting 
• zijkanten met softshell verstevigd 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• grijze inzetstukken aan de zijkant 
• capuchon met grijze trekkoorden 

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen, 260 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyester

Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €71,95  
Prijs (+15 stuks): €65,40

3318 GEBREIDE FLEECE 
• extra versteviging op de schouders, ellebogen en binnenkant kraag 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• lange 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• verlengd rugpand 
• manchetten met duimlus  
• klein PJ logo onderaan links

Materiaal: 100% polyester, 320g/m²
Kleuren: rood (35), marine (58), grey melange (95), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €83,20  
Prijs (+15 stuks): €75,65

3315 SWEATER MET LANGE RITS
• sweater stof aan buitenzijde, micro fleece aan binnenzijde 
• lange 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• technisch en glad materaal dat ervoor zorgt dat de vest schoon blijft 
• softshell verstevigingen aan de schouders en mouwen 
• één schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting 
• twee armzakken met ritssluiting 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• mouwuiteinden verstelbaar met velcro 

Materiaal: 100% polyester 265 g/m²
Kleuren: rood (35), marine (58) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €96,15  
Prijs (+15 stuks): €87,40
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5205 HEMD KORTE MOUWEN
• hemd met korte mouwen en drukknopen 
• geen zijnaden (vermijd irritatie en wrijving) 
• twee afsluitbare borstzakken met klep en drukknoop. Beiden 
voorzien van extra verborgen zakje met ritssluiting 
• twee rugplooien 
• ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid

Materiaal: 100% katoen, 210 g/m²
Kleuren: grafiet (94), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €48,70  
Prijs (+15 stuks): €44,30

5210 HEMD LANGE MOUWEN
• hemd met lange mouwen en drukknopen 
• geen zijnaden (vermijd irritatie en wrijving) 
• twee afsluitbare borstzakken met klep en drukknoop. Beiden 
voorzien van extra verborgen zakje met ritssluiting 
• twee rugplooien 
• ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid

Materiaal: 100% katoen, 210 g/m²
Kleuren: rood (35), marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €56,05 
Prijs (+15 stuks): €50,95

4201 HEMD KORTE MOUWEN
• hemd met korte mouwen en met drukknopen 
• twee ruime borstzakken met stolpplooi onderaan 
• twee rugplooien 
• ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid 
• dubbele stoffering op het schoudergedeelte

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 190 g/m²
Kleuren: marine (58), grafiet (94), zwart (99)  
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €45,90  
Prijs (+15 stuks): €41,70
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5203 HEMD LANGE MOUWEN
• hemd met lange mouwen en drukknopen 
• twee ruime borstzakken met stolpplooi onderaan 
• aanpasbare manchetten met twee drukknopen 
• dubbele stoffering op het schoudergedeelte 
• ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid 
• twee rugplooien

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 190 g/m²
Kleuren: marine (58), grafiet (94), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €48,70  
Prijs (+15 stuks): €44,30

2219 HEMD LANGE MOUWEN
• buttondown kraag 
• twee ruime borstzakken 
• lussen onder de borstzakken  
• aanpasbare manchetten met twee knoopjes 
• dubbele stoffering op het schoudergedeelte 
• twee rugplooien 
• optimale bewegingsvrijheid

Materiaal: 100% twillkatoen, 200 g/m²
Kleuren: marine (58), grafiet (94) zwart (99)  
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €40,25  
Prijs (+15 stuks): €36,60
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SCHILDER

Deze categorie van werkers onderscheidt zich door 
witte kleding, eenvoudig omdat de overheersende 
kleur waarmee ze werken wit is en de vlekken daarvan 
niet opvallen. Het vergemakkelijkt ook het gebruik 
van sterkere waschemicaliën zonder de kleur van het 
kledingstuk zichtbaar te bleken of te verkleuren. De 
dichtgeweven stof zorgt er ook voor dat kleur en stopverf 
niet kunnen doorlekken.

Zoals in alle andere categorieën voegen we stretch toe 
waar dat nodig is om functionele en goed uitziende 
werkkleding te maken. 
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5536 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• stretchbroek met twee afneembare spijkerzakken  
• stretchmateriaal aan het zitvlak, kruis, dijen en knieën 
• Cordura® stretch aan de knieën 
• ventilatieopeningen met ritssluiting aan de achterzijde van de dijen 
• aanpasbare wijdte van de broekspijpen onderaan 
• voorgevormde kniezakken  
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• twee beenzakken, de rechter met duimstokzak  
• twee achterzakken in Cordura® 
• D-ring voor badgehouder 
• reflective piping aan de achterzijde van de knieën

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 235 g/m²                       
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex                           
Materiaal 3: 100% nylon Cordura®, 213 g/m² 

Kleuren: wit (00) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €133,70  
Prijs (+15 stuks): €121,55

5537 STRETCHSHORT MET SPIJKERZAKKEN 
• stretch inzetstukken aan het kruis en zitvlak                       
• zijzakken met ritssluitingen 
• telefoonzak 
• lus voor badgehouder 
• hogere en bredere tailleband 
• spijkerzakken verstevigd met Cordura® 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 235 g/m²                
Materiaal 2: 92% nylon, 8% spandex                                  
Materiaal 3: 100% nylon Cordura®, 213 g/m² 

Kleuren: wit (00) 
Maten: C44-C62 

Prijs per stuk: €76,35 
Prijs (+15 stuks): €69,40 

5551 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• broek volledig in stretch voor meer comfort en bewegingsvrijheid   
• moderne pasvorm: smalle broekspijpen  
• de zijkanten aan de bovenkant zijn niet in stretch om de broek stabliteit te geven 
• ventilatie in de taille door geperforeerde tailleband 
• ruime beenzakken aan beide zijden, telefoonzak met magneetsluiting 
• linkerzak: beenzak voor gereedschap en pennen 
• rechterzak: meterzak en zak met mesknoop 
• kniezakken aan de binnenzijde verstelbaar, versterkt met Cordura® aan de buitenzijde 
• lus voor badgehouder 
• spijkerzakken, kniezakken en onderzijde van de broekspijpen zijn versterkt met 
Cordura® 
• mogelijkheid om het MOLLE-systeem te bevestigen aan beide zijden 
• door het contraststiksel los te maken aan de achterzijde van de spijkerzakken, 
mogelijkheid om de spijkerzakken te verwijderen indien nodig 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 270 g/m²            
Materiaal  2: 91% nylon, 9% spandex ripstop, 248 g/m²     
Materiaal 3: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m²      
Materiaal 4: 96% nylon, 4% elastane, 238 g/m²    
Verstevigingen: 100% Cordura®, Kevlar 

Kleuren: wit (00) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €116,55  
Prijs (+15 stuks): €105,95
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5530 BROEK MET MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• werkbroek in duurzame katoen 
• twee spijkerzakken met extra compartiment met verborgen binnenzak met 
ritssluiting 
• achterzakken met velcro en klep 
• duimstokzak met mesknoop 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• extra verstevigd aan de duimstokzak, spijkerzakken en kniezakken 
• de broekspijpen van de maten C42-C64 kunnen met 5 cm verlengd worden 
door de rode draad aan de enkels los te maken

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide 

Kleuren: wit (00) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90
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3406 SOFTSHELL JAS
• functionele drielagige softshell 
• wind- en waterafstotend 
• stormflap met boven en onderaan drukknop 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met telefoonzak binnen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzak met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de arm 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleece gevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m² 
Kleuren: wit (00)
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €128,15  
Prijs (+15 stuks): €116,50

2121 SWEATER LANGE RITS
• sweater met lange ritssluiting 
• zijzakken met ritssluiting en verstevigd met softshell 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• grijze inzetstukken aan de zijkant en grijze details aan de ritssluiting en 
achteraan

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen, 260 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyester 

Kleuren: wit (00)
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €68,90  
Prijs (+15 stuks): €62,65

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 154
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2016 T-SHIRT
• T-shirt in single jersey 
• moderne pasvorm 
• dubbelgelaagde kraag 
• geen zijnaden

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m²
Kleuren: wit (00)
Maten: XS-4XL

kleuren 35, 58, 98, 00, 99 
Prijs per stuk: €10,10 
Prijs (+15 stuks): €9,20 

2030 T-SHIRT POLYESTER
• functioneel T-shirt met ronde hals 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie. Een ander voordeel van dit 
verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: wit (00)
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €6,40  
Prijs (+15 stuks): €5,80

2040 POLO POLYESTER
• functionele polo met drieknoopsluiting 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie 
• ander voordeel van dit verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Kleuren: wit (00)
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €12,60  
Prijs (+15 stuks): €11,45

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132
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TRANSPORT & 
ONDERHOUD

Flexibele en zachte stoffen zoals stretch en softshell, 
met discreet geïntegreerde ventilatieopeningen 
zijn essentiële eigenschappen om iedereen die in 
onderhoud en transport werkt door de werkdag te 
loodsen. Een detail waar we sterk voor pleiten is het 
verwijderen van onnodige zakken, zoals achterzakken 
voor chauffeurs. Als daar dingen in zitten kan dat de 
ruggengraat beschadigen en de naden van de zakken 
veroorzaken wrijvingsslijtage op de stof van de stoel. 
Wij leveren broeken zonder achterzakken! 

Merk ook op dat de voorste spijkerzakken op veel van 
onze dienstbroeken ook afneembaar zijn door onze 
eigen slimme oplossing.
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2552 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN
• werkbroek met stretch inzetstukken, bovenstuk in volledige stretch 
• moderne pasvorm, smalle pijpen 
• beenzak met ritssluiting 
• aparte telefoonzak en duimstokzak 
• kniezakken aan de binnenzijde 
• mogelijkheid om spijkerzakken (ref.: 9042) te bevestigen                                  
• verborgen knoop 
• D-ring aan de voorzijde

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 32% katoen, 3% EOL |  
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex 

Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €95,75  
Prijs (+15 stuks): €87,05

3520 STRETCHBROEK MET AFNEEMBARE 
SPIJKERZAKKEN
• functionele broek  
• twee afneembare spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden in de 
voorzakken 
• stretchpanelen aan het zitvlak, in het kruis en aan de achterkant van de knieën 
• ventilatie in mesh met ritssluiting aan de achterzijde van de dijen 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde 
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken met ritssluiting met hieronder nog twee aparte 
compartimenten   
• geen achterzakken 
• voorgevormde en verstevigde knieën 
• aanpasbare broekspijpen onderaan 
• binnenzijde van het onderbeen, spijkerzakken en onderzijde van de broek zijn 
extra verstevigd met Cordura® 

Materiaal: Materiaal 1: 65% nylon, 35% katoen, 230 g/m²                                    
Materiaal 2: 91,5% polyamide, 8,5% spandex, 245 g/m² 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
zwart (99) 

Maten: C44-C62, C146-156, D84-D120

Prijs per stuk: €117,30  
Prijs (+15 stuks): €106,65

2520 STRETCHBROEK ZONDER KNIEZAKKEN
• stretchmateriaal aan zitvlak, kruis en knieën 
• twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzak 
• twee zijbeenzakken: linker met ritssluiting en klep met aparte telefoonzak 
binnenin en D-ring voor sleutels; rechter ook met ritssluiting en klep met 
apart telefoonzakje binnenin, twee aparte compartimenten voor o.a. potloden, 
telefoon, etc 
• twee ruime achterzakken met klep              
• verborgen knoop 

Materiaal: materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 230 g/m² |  
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m² 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
zwart (99) 

Maten: C44-C62, C146-156, D84-D120

Prijs per stuk: €87,10  
Prijs (+15 stuks): €79,20

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 128

OOK VERKRIJGBAAR IN 
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2517 BROEK MET KNIEZAKKEN EN 
REFLECTIEBANDEN
• vlakke voorzijde 
• identiek model als 2501, met twee reflecterende banden van elk 50 mm per 
broekspijp 
• verstelbare kniezakken   
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken                                                                                                                                

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €68,15  
Prijs (+15 stuks): €61,95

2550 CHINO BROEK
• duurzaam katoen met elastaan voor extra comfort en bewegingsvrijheid 
• regular fit met rechte pijpen 
• schuine voorzakken 
• twee achterzakken 
• YKK ritssluiting 
• verkrijgbaar in 4 verschillende binnenbeenlengtes: 30-32-34-36

Materiaal: 98% katoen, 2% elastaan, 290 g/m² 
Kleuren: marine (58), kaki (82), grijs (98), zwart 99) 
Maten: zie tabel

Prijs per stuk: €63,05  
Prijs (+15 stuks): €57,35
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2501 BROEK MET KNIEZAKKEN
• vlakke voorzijde 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), kaki (82), steengrijs (83), zwart (99)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €55,55  
Prijs (+15 stuks): €50,50

2502 AFRITSBARE BROEK
• vlakke voorzijde 
• afritsbare pijpen 
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), kaki (82), steengrijs (83), zwart (99)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €68,15  
Prijs (+15 stuks): €61,95

2506 BROEK MET KNIEZAKKEN 
• vlakke voorzijde 
• identiek model als 2501 maar in een lichter materiaal   
• kniezakken aan de binnenkant (1 hoogte) 
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 100% katoen, 200 g/m² 
Kleuren: marine (58), zwart (99)  
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €51,65 
Prijs (+15 stuks): €46,95

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 128
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4512 BROEK MET KNIEZAKKEN
• vlakke voorzijde 
• reguliere spijkerbroek snit 
• dubbele stoffering op de dijen 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde  
• twee ruime zijzakken 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, zak voor potlood, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee achterzakken 
• D-ring 
• Cordura® aan de knieën, zijzakken, zijbeenzakken, achterzakken en aan de 
achterzijde van de broekspijpen onderaan

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 360 g/m² |  
Verstevigingen: 
100% polyamide, Cordura® 

Kleuren: marine (58) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €88,30  
Prijs (+15 stuks): €80,25

2514 BROEK MET KNIEZAKKEN
• moderne en meer nauwsluitende pasvorm 
• vlakke voorzijde 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde  
• twee zijzakken: linker met apart sleutelzakje met D-ring binnenin; rechter met 
extra veiligheidszakje met ritssluiting;  
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin en 
aparte zak met ritssluiting; rechter met verschillende compartimenten voor o.a. 
potloden, duimstok, etc  
• twee achterzakken met ritssluiting en klep 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €71,95  
Prijs (+15 stuks): €65,40

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 129
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2507 JEANSBROEK
• met knoopsluiting 
• 2 insteekzakken 
• 2 achterzakken

Materiaal: 100% denimkatoen, 340 g/m² 
Kleuren: jeansblauw (57)  
Maten: zie tabel

Prijs per stuk: €54,20  
Prijs (+15 stuks): €49,30

2518 BROEK ZONDER KNIEZAKKEN
• moderne pasvorm 
• de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie hebben een zwarte 
contrastkleur aan de zij- en beenzakken 
• twee zijzakken, de rechter met aparte telefoonzak 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc 
• twee ruime achterzakken met klep en velcrosluiting 
• de lengte van de broekspijpen kan met 5 cm verlengd worden door de rode 
draad aan de enkels los te maken                                     
• geen kniezakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €39,05  
Prijs (+15 stuks): €35,50

2530 BROEK ZONDER KNIEZAKKEN
• broek in easy care materiaal 
• goede kleur- en vormbehoud 
• ruime voorzakken 
• achterzakken en beenzak met klep 
• duimstokzak 
• de broekspijpen van de maten C42-C64 kunnen met 5 cm verlengd worden 
door de rode draad aan de enkels los te maken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €29,00  
Prijs (+15 stuks): €26,40

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 129
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4511 GEVOERDE BROEK
• gewatteerde broek 
• kniezakken aan de binnenkant 
• been-en zijzakken met ritssluiting 
• D-ring voor badgehouder  
• aanpasbare taille  
• reflecterende pipings op de broekspijpen 

Materiaal: 100% polyamide | Voering: 100% polyester, 170 g/m² 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €90,90  
Prijs (+15 stuks): €82,60

4601 OVERALL
• tweekleurige overall met 2 richtingen ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• maximale bewegingsvrijheid aan de mouwen en rug 
• twee diepe steekzakken, waarvan één met ritssluiting 
• twee achterzakken 
• twee zijbeenzakken 
• aanpasbare taille met lussen voor riem 
• ritssluiting met bescherming aan de broekspijpen tot aan kniehoogte                
• kniezakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: donkergrijs (96)  
Maten: C44-C62, C146-C156

Prijs per stuk: €130,00 
Prijs (+15 stuks): €118,15

4602 OVERALL
• tweekleurige overall met 2 richtingen ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• maximale bewegingsvrijheid aan de mouwen en rug 
• twee diepe steekzakken, waarvan één met ritssluiting 
• opening aan beide zijden om in de zakken van de onderkledij te geraken 
• twee achterzakken 
• twee zijbeenzakken 
• aanpasbare taille met lussen voor riem                                                           
• kniezakken                                                                                                  
• Cordura® verstevigingen

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²  |  
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura® 

Kleuren: marine (58)  
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €111,00  
Prijs (+15 stuks): €100,90
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2522 STRETCHSHORT 
• stretchmateriaal op het zitvlak, kruis en aan de binnenkant van de dijen. 
• twee beenzakken met ritssluiting 
• twee achterzakken met klep 
• verborgen haakje om spijkerzakkenzakken te bevestigen (ref.9042)                   
• verborgen knoop

Materiaal: materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 230 g/m² |  
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m² 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
zwart (99) 

Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €73,15  
Prijs (+15 stuks): €66,50

3521 STRETCHSHORT MET AFNEEMBARE 
SPIJKERZAKKEN
• stretchpanelen aan het zitvlak en in het kruis 
• twee beenzakken met ritssluiting, en ruimte voor duimstok en andere 
gereedschappen 
• twee afneembare spijkerzakken 
• telefoon zak 
• clip om ID-kaart aan te bevestigen 
• spijkerzakken zijn versterkt met Cordura®

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 230 g/m²                
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m² Stretch 

Kleuren: grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €88,30  
Prijs (+15 stuks): €80,25

2505 SHORT
• vlakke voorzijde 
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), kaki (82), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €45,45  
Prijs (+15 stuks): €41,30
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2508 PIRATENBROEK
• vlakke voorzijde 
• trekkoord onderaan de broekspijpen 
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

2528 SHORT
• achterzakken met klep en velcrosluiting 
• twee zijzakken, de rechter met aparte telefoonzak 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met aparte telefoonzak binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc 
• de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie hebben een zwarte 
contrastkleur aan de zij- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: C42-C64

Prijs per stuk: €36,60  
Prijs (+15 stuks): €33,30

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132
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3406 SOFTSHELL JAS
• functionele drielagige softshell 
• wind- en waterafstotend 
• stormflap met boven en onderaan drukknop 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met telefoonzak binnen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzak met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de arm 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleece gevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €128,15  
Prijs (+15 stuks): €116,50

3422 LICHTE JAS
• lichte jas voor maximale bewegingsvrijheid 
• wind- en waterafstotend 
• moderne pasvorm 
• 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• zijzakken met ritssluiting 
• alle ritssluitingen hebben tanden in contrasterende kleur 
• twee zijzakken waarvan één met handsfree oplossing  
• duimlus aan manchetten  
• aanpasbare taille 

Materiaal: 86% polyester, 14% spandex, 225 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,75 
Prijs (+15 stuks): €77,95

4414 SERVICE VEST
• service vest 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• twee borstzakken: één verticaal met ritssluiting en één met klep met 
verschillende compartimenten 
• badgehouder in rechterborstzak 
• twee zijzakken 
• vier binnenzakken, waarvan eentje met ritssluiting en eentje apart voor 
telefoon 
• aanpasbare taille met drukknopen 
• aanpasbare manchetten met drukknopen 
• verlengd rugpand

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €107,25  
Prijs (+15 stuks): €97,50

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 130
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4420 ONGEVOERDE VEST
• ongevoerde vest 
• volledige ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met verborgen drukknopen 
• voorgevormde armen met aanpasbare manchetten 
• twee borstzakken: één verticaal met ritssluiting en één met klep met 
verschillende compartimenten 
• badgehouder in rechterborstzak 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken, eentje met ritssluiting 
• D-ring voor badgehouder 
• fluorescerend materiaal met reflecterende banden op schouders 
• reflecterende biezen aan de mouwen voor-en achteraan 
• trekkoord aan de zoom onderaan

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €161,60  
Prijs (+15 stuks): €146,90

2718 BODYWARMER
• wind- en waterafstotend 
• twee borstzakken: eentje voor mobiele telefoon, eentje met opening voor 
headset 
• twee binnenzakken waarvan één met ritssluiting 
• reflecterende biezen aan schouders 
• aanpasbare taille met trekkoord

Materiaal: 100% polyester, 195 g/m² 
Kleuren: steengrijs (83), zwart (99)  
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €65,00  
Prijs (+15 stuks): €59,10
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3407 GEVOERDE SOFSHELL JAS
• functionele drielagige softshell 
• gewatteerde voering 
• wind- en waterafstotend 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met telefoonzakje binnen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de armen 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag en zijzakken 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €186,65  
Prijs (+15 stuks): €169,70

4411 3 IN 1 JAS
• wind- en waterdichte jas 
• getapete naden 
• two-way ritssluiting  
• dubbele stomflap met verborgen drukknopen 
• afneembare capuchon 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• twee borstzakken met klep, de linkerzak met telefoon- en pennenhouder 
• twee gelamineerde zakken met waterdichte ritssluiting: één op de linkermouw 
en één onder de rechter borstzak. 
• fleecegevoerde zijzakken met ritssluiting en klep 
• voorgevormde mouwen met aanpasbare manchetten 
• uitneembare, gewatteerde voering/jas die apart gedragen kan worden (artikel 
3423) 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester | 
Verstevigingen: 100% polyamide 

Klasse: EN 343 - KLASSE 3/2  
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €285,10  
Prijs (+15 stuks): €259,20

4422 GEVOERDE JAS KORT MODEL
• wind-, waterdichte en ademende jas 
• getapete naden 
• doorstikte voering 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• hoge kraag met afneembare capuchon 
• waterbestendige ritssluitingen 
• twee borstzakken met klep 
• twee zijzakken met klep 
• reflecterende details voor betere zichtbaarheid 
• met velcro aanpasbare manchetten 

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €182,90 
Prijs (+15 stuks): €166,25

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 130
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4423 GEVOERDE JAS LANG MODEL
• parka versie van de 4422 
• wind-, waterdichte en ademende jas 
• getapete naden 
• doorstikte voering 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• hoge kraag met afneembare capuchon 
• waterbestendige ritssluitingen 
• twee borstzakken met klep 
• twee zijzakken met klep 
• reflecterende details voor betere zichtbaarheid 
• met velcro aanpasbare manchetten

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €189,30  
Prijs (+15 stuks): €172,05



FUNCTIONAL
GARMENTS

70



BYGG & 
ANLÄGGNING

FUNCTIONAL
GARMENTS

71

FUNCTIONELE 
UITRUSTING

We passen het beproefde principe van Inside & Out 
toe, omdat we geloven dat het microklimaat van de 
werkomgeving volkomen essentieel is voor je prestaties in 
de loop van de tijd. De meest nauwsluitende functionaliteit 
die we bieden zijn de vochtafvoerende eigenschappen 
van de ondergoedstof. De tussenlaag zorgt voor de 
isolatie en als laatste de buitenlaag voor de wind- en 
waterbestendigheid.

We zijn er trots op dat we nauw samenwerken met Craft, 
de firma die het principe op de markt bracht, en we labelen 
ons functioneel ondergoed Powered by Craft om deze 
succesvolle relatie te benadrukken.
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3513 STRETCHBROEK MET AFNEEMBARE 
SPIJKERZAKKEN
• broek met mechanische stretch 
• twee afneembare spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden in de 
voorzakken 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• geen zijnaden 
• ventilatie in mesh met ritssluiting op de achterkant van de dijen 
• binnenkant van het onderbeen, spijkerzakken en onderkant van de broek zijn 
extra verstevigd met Cordura®  
• dubbele zijbeenzakken aan beide kanten: eentje met ritssluiting en de 
andere met verschillende compartimenten voor o.a. telefoon, duimstokzak, 
gereedschappen, pennen, etc 
• twee achterzakken 
• voorgevormde en verstevigde knieën 
• aanpasbare broekspijpen onderaan 
• reflecterende piping op de broekspijpen 

Materiaal: Materiaal 1: 97% nylon, 3% elastaan, 265 g/m²                  
Materiaal 2: 94% nylon, 6% elastaan, 290 g/m²  

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62, C146-156, D84-D120

Prijs per stuk: €145,80  
Prijs (+15 stuks): €132,55

3520 STRETCHBROEK MET AFNEEMBARE 
SPIJKERZAKKEN
• functionele broek  
• twee afneembare spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden in de 
voorzakken 
• stretchpanelen aan het zitvlak, in het kruis en aan de achterkant van de knieën 
• ventilatie in mesh met ritssluiting aan de achterzijde van de dijen 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde 
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken met ritssluiting met hieronder nog twee aparte 
compartimenten   
• geen achterzakken 
• voorgevormde en verstevigde knieën 
• aanpasbare broekspijpen onderaan 
• binnenzijde van het onderbeen, spijkerzakken en onderzijde van de broek zijn 
extra verstevigd met Cordura® 

Materiaal: Materiaal 1: 65% nylon, 35% katoen, 230 g/m²                                    
Materiaal 2: 91,5% polyamide, 8,5% spandex, 245 g/m² 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
zwart (99) 

Maten: C44-C62, C146-156, D84-D120

Prijs per stuk: €117,30  
Prijs (+15 stuks): €106,65

5550 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• broek volledig in stretch voor meer comfort en bewegingsvrijheid   
• moderne pasvorm: smalle broekspijpen die aanpasbaar zijn dmv. van een ritssluiting in  
een contrasterende kleur 
• stretch in 4 richtingen aan de dijen en het zitvlak   
• stretch in 2 richtingen aan de knieholte en aan de buitenkant van de kuiten  
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluitingen  
• ventilatie in de taille door geperforeerde tailleband 
• beenzakken, telefoonzak met magneetsluiting 
• lus voor badgehouder 
• meterzak en zak met mesknoop 
• spijkerzakken versterkt met Cordura® 
• reflecterende details  
• kniezakken aan de binnenzijde verstelbaar, versterkt met Kevlar stretch aan de buitenzijde 
• lus voor badgehouder 
• geborduurd Projob logo op de achterzak 
• ritssluitingen in contrasterende kleuren: voorzijde: op de rechterspijkerzak. Achterzijde: 
ventilatieritssluitingen aan de dijen en aan de kuiten 
• contrasterende kleuren: oranje bij grijs, licht blauw bij marine en geel bij zwart 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 235 g/m²             
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex                     
Verstevigingen:                                                              
Materiaal 3: 100% Cordura®, 213 g/m2                            
Materiaal 4: 100% Kevlar® stretch 

Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €127,80  
Prijs (+15 stuks): €116,20
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3521 STRETCHSHORT MET AFNEEMBARE 
SPIJKERZAKKEN
• stretchpanelen aan het zitvlak en in het kruis 
• twee beenzakken met ritssluiting, en ruimte voor duimstok en andere 
gereedschappen 
• twee afneembare spijkerzakken 
• telefoon zak 
• clip om ID-kaart aan te bevestigen 
• spijkerzakken zijn versterkt met Cordura®

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 230 g/m²                
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m² Stretch 

Kleuren: grijs (98), zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €88,30  
Prijs (+15 stuks): €80,25

5558 STRETCHSHORT MET SPIJKERZAKKEN
• short volledig in stretch voor meer comfort en bewegingsvrijheid   
• moderne pasvorm 
• stretch in 4 richtingen over de dijen en het zitvlak    
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluitingen  
• ventilatie in de taille door geperforeerde tailleband 
• beenzakken, telefoonzak met magneet sluiting 
• lus voor badgehouder 
• meterzak en zak met mesknoop 
• spijkerzakken versterkt met Cordura® 
• reflecterende details  
• lus voor badgehouder 
• geborduurd Projob logo op de achterzak 
• ritssluitingen in contrastkleuren: voorzijde: op de rechterspijkerzak. 
Achterzijde: ventilatieritsen aan de dijen 
• contrasterende kleuren: oranje bij grijs, licht blauw bij marine en geel bij zwart 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen 270 g/m²                                 
Materiaal 2: 91% nylon, 9% spandex rib stop 248 g/m²                  
Materiaal 3: 91,5% nylon, 8,5% spandex 245 g/m²                          
Materiaal 4: 96% nylon, 4% elastaan 238 g/m²     
Verstevigingen: 100% Cordura® 

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62

Prijs per stuk: €116,55  
Prijs (+15 stuks): €105,95 

5559 STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN, EN 37,5™ TECHNOLOGIE
• broek volledig in stretch volgens de 37,5™ technologie   
• de zijkanten aan de bovenkant zijn niet in stretch om stabiliteit te geven aan 
de broek  
• ventilatieopeningen in mesh met ritssluitingen  
• ventilatie in de knieholte 
• ruime beenzakken aan beide zijden 
• lus voor badgehouder 
• meterzak en zak met mesknoop 
• spijkerzakken versterkt met Cordura® 
• onder de spijkerzakken, afsluitbare zakken met ritsen 
• telefoonzak met magneetsluiting 
• kniezakken versterkt met Cordura® stretch voor verhoogde duurzaamheid en 
bewegingsvrijheid                                      
• ingewerkte achterzakken

Materiaal: Materiaal 1: 89% polyester waarvan 40% 37.5 fabric inbegrepen    
Materiaal 2: 11% spandex   

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

Prijs per stuk: €174,85  
Prijs (+15 stuks): €158,95
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3416 ONGEVOERDE JAS
• shelljas in zacht Ventair materiaal 
• wind- en waterdicht 
• getapete naden 
• goede ademende eigenschappen 
• slijtvast materiaal 
• ritssluitingen Aquaseal® van YKK® 
• verticale borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• grote X-openingen onder de armen die in elke richting geopend kunnen 
worden 
• stormbestendige capuchon (past over helm) 
• optimale bewegingsvrijheid 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €194,90  
Prijs (+15 stuks): €177,20

3410 ONGEVOERDE JAS
• functionele drielagige jas 
• wind- en waterdicht 
• getapete naden  
• goede ademende functie 
• 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• dubbele stormflap met velcro en drukknopen  
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee verticale borstzakken met waterdichte ritssluiting 
• twee horizontale voorzakken met waterdichte ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting op de rug en onder de armen 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• verlengd rugpand 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €194,90  
Prijs (+15 stuks): €177,20

3422 LICHTE JAS
• lichte jas voor maximale bewegingsvrijheid 
• wind- en waterafstotend 
• moderne pasvorm 
• 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• zijzakken met ritssluiting 
• alle ritssluitingen hebben tanden in contrasterende kleur 
• twee zijzakken waarvan één met handsfree oplossing  
• duimlus aan manchetten  
• aanpasbare taille 

Materiaal: 86% polyester, 14% spandex, 225 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,75 
Prijs (+15 stuks): €77,95
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3423 GEWATTEERDE JAS
• lichte, gewatteerde jas               
• moderne pasvorm      
• zijzakken met ritssluiting                
• borstzak met clip voor ID-kaart     
• 1 binnenzak met rits, 1 binnenzak met velco voor telefoon 
• kan apart gedragen worden of als binnenjas dienen (inritsbaar) voor de jassen 
4411 en 6417 

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: marine (58), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €81,35  
Prijs (+15 stuks): €73,95

2318 FLEECE MET LANGE RITS
• anti-pilling fleecevest 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• verticale borstzak 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• verstevigde kraag en manchetten 
• duimgrip aan het mouwuiteinde 

Materiaal: 100% polyester, 290 g/m² 
Kleuren: marine (58) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €46,60 
Prijs (+15 stuks): €42,40

2319 FLEECE MET KORTE RITS
• anti-pilling fleecetrui 
• halve ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• verticale borstzak 
• verstevigde kraag en manchetten 
• duimgrip aan het mouwuiteinde 

Materiaal: 100% polyester, 290 g/m² 
Kleuren: marine (58), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €42,55  
Prijs (+15 stuks): €38,70
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2030 T-SHIRT POLYESTER
• functioneel T-shirt met ronde hals 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie. Een ander voordeel van dit 
verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €6,40  
Prijs (+15 stuks): €5,80

2040 POLO POLYESTER
• functionele polo met drieknoopsluiting 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie 
• ander voordeel van dit verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35),  marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €12,60  
Prijs (+15 stuks): €11,45

3010 T-SHIRT 100% POLYESTER
• tweelagige interlock T-shirt met ronde kraag 
• moderne pasvorm 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester 185 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €22,20  
Prijs (+15 stuks): €20,15

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132
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3011 POLO 100% POLYESTER
• tweelagige interlock polo met drieknoopsluiting 
• moderne pasvorm 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester 185 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €28,95  
Prijs (+15 stuks): €26,35

3306 SWEATER MET KORTE RITS
• functionele sweater met korte ritssluiting en kinbescherming 
• moderne nauwaansluitende pasvorm 
• verticale borstzak met ritssluiting 
• één zijzak met ritssluiting aan de rechterzijde 
• ideaal als tweede laag in het Projob 3-lagen principe                                        
• bij de rode (35) en grijze (98) zijn er aan de zijkanten contrasten in het zwart

Materiaal: 100% polyester, 220 g/m² 
Kleuren: rood (35), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €71,95  
Prijs (+15 stuks): €65,40

3307 SWEATER MET LANGE RITS
• functionele sweater met lange ritssluiting en kinbescherming 
• moderne nauwaansluitende pasvorm 
• verticale borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• ideaal als tweede laag in het Projob 3-lagen principe 
• de rode (35) en grijze (98) uitvoering met zwarte contrastkleur

Materiaal: 100% polyester, 220 g/m² 
Kleuren: rood (35), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €80,75  
Prijs (+15 stuks): €73,40
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3317 SWEATER MET LANGE RITS
• sweater stof aan buitenzijde, micro fleece aan binnenzijde 
• technisch materiaal dat zorgt voor warmte, maximale bewegingsvrijheid en 
comfort 
• aansluitende pasvorm om makkelijk te passen onder een jas 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• aanpasbare taille 
• manchetten met duimlus

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m² 
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €93,45  
Prijs (+15 stuks): €84,95

3314 HOODIE IN MICROFLEECE
• sweater stof aan buitenzijde, micro fleece aan binnenzijde 
• aanpasbare capuchon 
• nauwaansluitende pasvorm 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• technisch materiaal dat zorgt voor extra warmte, bewegingsvrijheid en 
comfort 
• aanpasbare taille 

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m² 
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €97,50  
Prijs (+15 stuks): €88,65

3120 HOODIE MET STRETCH INZETSTUKKEN
• sweater met capuchon 
• stretch verstevigingen in softshell aan de voorzijde, op de schouders en aan 
de capuchon  
• aansluitende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid  
• reflecterende details 
• zijzakken met ritssluiting 
• extra manchet in mouweinde met duimlus 
• ruime binnenzakken in mesh

Materiaal: 70% katoen, 25% polyester, 5% spandex 
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €91,00  
Prijs (+15 stuks): €82,75
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3318 GEBREIDE FLEECE 
• extra versteviging op de schouders, ellebogen en binnenkant kraag 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• lange 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• verlengd rugpand 
• manchetten met duimlus  
• klein PJ logo onderaan links

Materiaal: 100% polyester, 320g/m² 
Kleuren: rood (35), marine (58), grey melange (95), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €83,20  
Prijs (+15 stuks): €75,65
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3101 THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUWEN
• functioneel thermisch ondergoed 
• ronde kraag 
• nauwaansluitende pasvorm 
• raglan mouwen 
• verlengd rugstuk 
• geen zijnaden (om wrijving en irritatie te vermijden) 
• flatlock naden in contrastkleur 
• gebreide manchetten

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €32,80  
Prijs (+15 stuks): €29,80

3103 THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUWEN MET 
KORTE RITS
• functioneel thermisch ondergoed 
• opstaande kraag met korte ritssluiting en kinbescherming 
• nauwaansluitende pasvorm 
• raglan mouwen 
• verlengd rugstuk 
• geen zijnaden (om wrijving en irritatie te vermijden) 
• flatlock naden in contrastkleur 
• gebreide manchetten

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €40,40  
Prijs (+15 stuks): €36,75

3501 THERMISCHE LANGE ONDERBROEK
• functionele, thermische lange onderbroek met gulp 
• nauwsluitende pasvorm 
• elastische taille 
• gebreide manchetten onderaan de broekspijpen

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €31,60  
Prijs (+15 stuks): €28,70

3105 THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUWEN MET 
OPSTAANDE KRAAG
• functioneel en elastisch thermisch ondergoed met opstaande kraag 
• nauwaansluitende pasvorm voor een optimale bewegingsvrijheid 
• verschillende klimaatzones zorgen voor een ideale lichaamstemperatuur 
• geen zijnaden om wrijving en irritatie te vermijden

Materiaal: 52% polyamide, 42% polyester, 6% elastaan 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €68,15  
Prijs (+15 stuks): €61,95
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3106 THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUWEN WOL
• functioneel thermisch ondergoed met ronde hals 
• nauwaansluitende pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid 
• verschillende klimaatzones zorgen voor een ideale lichaamstemperatuur 
• geen zijnaden om wrijving en irritatie te vermijden 
• manchetten met duimlus 
• merino wol

Materiaal: 80% wol, 20% polyamide, 220 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €78,00  
Prijs (+15 stuks): €70,90

3107 THERMISCH T-SHIRT LANGE MOUWEN MET 
OPSTAANDE KRAAG WOL
• functioneel onderhemd met opstaande kraag met halve ritssluiting en 
kinbescherming 
• nauwaansluitende pasvorm voor een optimale bewegingsvrijheid 
• verschillende klimaatzones zorgen voor een ideale lichaamstemperatuur 
• geen zijnaden om wrijving en irritatie te vermijden 
• manchetten met duimlus 
• merino wol

Materiaal: 80% wol, 20% polyamide, 220 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €93,80  
Prijs (+15 stuks): €85,30

3506 THERMISCHE LANGE ONDERBROEK WOL
• functionele lange onderbroek in modern design 
• nauwaansluitende pasvorm 
• goede ventilatie 
• elastische taille 
• gebreide manchetten onderaan

Materiaal: 80% wol, 20% polyamide, 220 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €72,80  
Prijs (+15 stuks): €66,15

3505 THERMISCHE LANGE ONDERBROEK
• functionele lange onderbroek  
• modern design 
• nauwaansluitende pasvorm voor een optimale bewegingsvrijheid 
• verschillende klimaatzones voor een ideale lichaamstemperatuur

Materiaal: 52% polyamide, 42% polyester, 6% elastaan 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €54,70  
Prijs (+15 stuks): €49,70
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4430 REGENJAS
• wind-en waterdichte jas 
• getapete naden 
• aanpasbare en afneembare capuchon met drukknopen 
• aanpasbare manchetten met drukknopen 
• twee voorzakken met klep 
• reflectie op de onderkant van de mouwen en aan de onderkant vooraan              
• reflectie onderaan de rug 

Materiaal: 58% PVC, 27% polyester, 15% PU 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €86,20  
Prijs (+15 stuks): €78,35

4530 REGENBROEK
• wind-en waterdichte broek 
• getapete naden 
• elastische taille met trekkoord 
• zijzakken met klep 
• buidelzakje in mesh voor betere ventilatie 
• gesegmenteerde reflectieband onderaan de broekspijpen

Materiaal: 58% PVC, 27% polyester, 15% PU 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €51,65 
Prijs (+15 stuks): €46,95
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3425 REGENJAS
• functionele,3 lagige, wind-en waterdichte jas 
• getapete naden                    
• ventair materiaal: zeer goede ademende eigenschappen en daardoor 
comfortabel te dragen 
• waterdichte ritssluiting, windstopper en kinbescherming                           
• borstzak met badgehouder 
• verlengd rugpand            
• reflecterende details aan de voor-en achterzijde      
• aanpasbare capuchon en taille 
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Klasse: EN 343 - KLASSE 3/3/X 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €105,40  
Prijs (+15 stuks): €95,80

3512 REGENBROEK
• wind-en waterdichte broek met goede ademende eigenschappen en getapete 
naden 
• aanpasbare elastische taille 
• zijzakken met rits en klep zodat water niet in de zakken kan komen 
• bedekte ritsen aan de benen met velcro 
• aan het uiteinde van de benen aanpasbaar met velcro 

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Klasse: EN 343 - KLASSE 3/3/X 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €86,35  
Prijs (+15 stuks): €78,50



JACKETS & 
SWEATSHIRTS

84



JACKETS & 
SWEATSHIRTS

85

BOVENKLEDING

Alle verstevigingen bij elkaar gebracht in een volledig gevuld 
hoofdstuk voor een verbeterd overzicht. Wanneer bijeengebracht, 
het wordt vanzelfsprekend hoeveel onze collectie dekt in termen van 
functionaliteit en hoeveel versies er zijn van de verschillende modellen.

Er is een specifiek Zweeds gezegde: ’Het is moeilijk om het bos te zien 
voor alle bomen’, en dat is de reden waarom we onze meest belangrijke 
productgroep apart in deze katern zetten. 

Alle jassen en sweaters bij elkaar gebracht in een volledig gevuld 
hoofdstuk voor een verbeterd overzicht.
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2422 SOFTSHELL
• lichte en ademende softshell 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting 
• twee verborgen zijzakken met ritssluiting 
• elastische manchetten 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• verlengd rugpand

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

3422 LICHTE JAS
• lichte jas voor maximale bewegingsvrijheid 
• wind- en waterafstotend 
• moderne pasvorm 
• 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• zijzakken met ritssluiting 
• alle ritssluitingen hebben tanden in contrasterende kleur 
• twee zijzakken waarvan één met handsfree oplossing  
• duimlus aan manchetten  
• aanpasbare taille 

Materiaal: 86% polyester, 14% spandex, 225 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,75 
Prijs (+15 stuks): €77,95

3406 SOFTSHELL JAS
• functionele drielagige softshell 
• wind- en waterafstotend 
• stormflap met boven en onderaan drukknop 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met telefoonzak binnen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzak met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de arm 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleece gevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m²
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €128,15  
Prijs (+15 stuks): €116,50

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 130

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 130
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4420 ONGEVOERDE VEST
• ongevoerde vest 
• volledige ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met verborgen drukknopen 
• voorgevormde armen met aanpasbare manchetten 
• twee borstzakken: één verticaal met ritssluiting en één met klep met 
verschillende compartimenten 
• badgehouder in rechterborstzak 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken, eentje met ritssluiting 
• D-ring voor badgehouder 
• fluorescerend materiaal met reflecterende banden op schouders 
• reflecterende biezen aan de mouwen voor-en achteraan 
• trekkoord aan de zoom onderaan

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €161,60  
Prijs (+15 stuks): €146,90

3416 ONGEVOERDE JAS
• shelljas in zacht Ventair materiaal 
• wind- en waterdicht 
• getapete naden 
• goede ademende eigenschappen 
• slijtvast materiaal 
• ritssluitingen Aquaseal® van YKK® 
• verticale borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• grote X-openingen onder de armen die in elke richting geopend kunnen 
worden 
• stormbestendige capuchon (past over helm) 
• optimale bewegingsvrijheid 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten

Materiaal: 100% polyester
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €194,90  
Prijs (+15 stuks): €177,20

3410 ONGEVOERDE JAS
• functionele drielagige jas 
• wind- en waterdicht 
• getapete naden  
• goede ademende functie 
• 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• dubbele stormflap met velcro en drukknopen  
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee verticale borstzakken met waterdichte ritssluiting 
• twee horizontale voorzakken met waterdichte ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting op de rug en onder de armen 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• verlengd rugpand 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €194,90  
Prijs (+15 stuks): €177,20
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4414 SERVICE VEST
• service vest 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• twee borstzakken: één verticaal met ritssluiting en één met klep met 
verschillende compartimenten 
• badgehouder in rechterborstzak 
• twee zijzakken 
• vier binnenzakken, waarvan eentje met ritssluiting en eentje apart voor 
telefoon 
• aanpasbare taille met drukknopen 
• aanpasbare manchetten met drukknopen 
• verlengd rugpand

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren: marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €107,25  
Prijs (+15 stuks): €97,50

5414 CANVAS VEST
• werkvest in canvas 
• uitermate slijtvast 
• lange ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• stormflap met verborgen drukknopen 
• twee borstzakken: linker met ritssluiting, rechter met telefoonzakje binnenin 
en D-ring met ID-badgehouder 
• twee zijzakken 
• twee binnenzakken 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten met drukknopen 
• reflecterende details op verschillende plaatsen voor-en achteraan                      
• verstevigingen in Cordura® op verschillende plaatsen

Materiaal: 60% katoen, 40% polyester, 320 g/m² | 
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®

Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €136,30  
Prijs (+15 stuks): €123,90

5425 SERVICE VEST
• service vest in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting tot aan de kraag met stormflap en kinbescherming 
• met velcro aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflecterende piping aan de voor-en achterkant                                                 
• fleece voering in de kraag

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €44,10  
Prijs (+15 stuks): €40,10
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4440 REGENJAS
• wind-en waterdichte jas met getapete naden 
• 2 richtingen ritssluiting met flap bedekt met een drukknoopsluiting 
• dubbele borstzakken met klep en velcro sluiting 
• waterdichte ritsen 
• lus voor badgehouder 
• zijzakken met fleece gevoerd                                                    
• drie grote binnenzakken waarvan twee met ritssluiting                 
• afneembare en aanpasbare capuchon                                             
• aanpasbare mouwen met velcro                                            
• aanpasbare taille                                                                        
• drukkersrits                                                                                                  
• verlengd rugpand                                                                                        

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m²EN 343 3/3  
Klasse: EN 343 3/3  
Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €74,60  
Prijs (+15 stuks): €67,80

4401 PILOOTJAS
• pilootjas 
• volledige ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• twee verticale borstzakken met ritssluiting, rechter met apart telefoonzakje 
binnenin 
• mouwzakje met ritssluiting en nog twee aparte zakjes zonder sluiting  
• twee ruime zijzakken 
• twee ruime binnenzakken 
• binnenvoering van vest en kraag in teddy fleece 
• tricot afwerking aan de manchetten en zoom onderaan 
• donkere, reflecterende biezen aan de schouders 

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen 250g/m² | Voering: 100% polyester
Kleuren: marine (58), zwart (99)  
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,75  
Prijs (+15 stuks): €77,95

3407 GEVOERDE SOFSHELL JAS
• functionele drielagige softshell 
• gewatteerde voering 
• wind- en waterafstotend 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met telefoonzakje binnen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de armen 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag en zijzakken 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m²
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €186,65  
Prijs (+15 stuks): €169,70

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 130
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4422 GEVOERDE JAS KORT MODEL
• wind-, waterdichte en ademende jas 
• getapete naden 
• doorstikte voering 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• hoge kraag met afneembare capuchon 
• waterbestendige ritssluitingen 
• twee borstzakken met klep 
• twee zijzakken met klep 
• reflecterende details voor betere zichtbaarheid 
• met velcro aanpasbare manchetten 

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €182,90 
Prijs (+15 stuks): €166,25

4423 GEVOERDE JAS LANG MODEL
• parka versie van de 4422 
• wind-, waterdichte en ademende jas 
• getapete naden 
• doorstikte voering 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• hoge kraag met afneembare capuchon 
• waterbestendige ritssluitingen 
• twee borstzakken met klep 
• twee zijzakken met klep 
• reflecterende details voor betere zichtbaarheid 
• met velcro aanpasbare manchetten

Materiaal: 100% polyester, 210 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €189,30  
Prijs (+15 stuks): €172,05

4411 3 IN 1 JAS
• wind- en waterdichte jas 
• getapete naden 
• two-way ritssluiting  
• dubbele stomflap met verborgen drukknopen 
• afneembare capuchon 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• twee borstzakken met klep, de linkerzak met telefoon- en pennenhouder 
• twee gelamineerde zakken met waterdichte ritssluiting: één op de linkermouw 
en één onder de rechter borstzak. 
• fleecegevoerde zijzakken met ritssluiting en klep 
• voorgevormde mouwen met aanpasbare manchetten 
• uitneembare, gewatteerde voering/jas die apart gedragen kan worden (artikel 
3423) 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester | 
Verstevigingen: 100% polyamideEN 343 3/2  

Klasse: EN 343 - KLASSE 3/2  
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €285,10  
Prijs (+15 stuks): €259,20
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3423 GEWATTEERDE JAS
• lichte, gewatteerde jas               
• moderne pasvorm      
• zijzakken met ritssluiting                
• borstzak met clip voor ID-kaart     
• 1 binnenzak met rits, 1 binnenzak met velco voor telefoon 
• kan apart gedragen worden of als binnenjas dienen (inritsbaar) voor de jassen 
4411 en 6417 

Materiaal: 100% polyester
Kleuren: marine (58), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €81,35  
Prijs (+15 stuks): €73,95

5411 GEVOERDE VEST
• gewatteerde voering 
• volledige ritssluiting tot bovenaan de kraag  
• stormflap met drukknopen 
• fleecevoering in kraag 
• voorgevormde armen en met velcro aanpasbare manchetten 
• twee borstzakken: één verticaal met ritssluiting en één met klep met 
verschillende compartimenten 
• badgehouder in rechterborstzak 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken, ééntje met ritssluiting 
• D-ring voor badgehouder 
• fluorescerend materiaal met reflecterende banden op de schouders 
• reflecterende biezen vooraan en achteraan 
• trekkoord aan de zoom onderaan

Materiaal: 100% katoen, 375 g/m²
Kleuren: Projob blauw (56), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €196,35  
Prijs (+15 stuks): €178,50

5426 GEVOERDE SERVICE VEST
• gewatteerde service vest in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting in de kraag met stormflap en kinbescherming 
• met velcro aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflecterende piping de voor- en achterkant                                                             
• fleece voering in de kraag

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²                                 
Voering: gewatteerd 100% polyester

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
grijs (98), zwart (99) 

Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €63,05  
Prijs (+15 stuks): €57,35
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4441 GEVOERDE REGENJAS
• gevoerde wind-en waterdichte jas met getapete naden 
• 2 weg ritssluiting met flap bedekt met een drukknoopsluiting 
• dubbele borstzakken met klep en velcro sluiting 
• waterdichte ritsen 
• lus voor badgehouder 
• zijzakken met fleece gevoerd                                                    
• dirie grote binnenzakken waarvan twee met ritssluiting                 
• afneembare en aanpasbare kap                                             
• aanpasbare mouwen met velcro                                             
• aanpasbare taille                                                                        
• drukkersrits                                                                                                  
• verlengd rugpand                                                                                                                                  
• windvangers in de mouwen

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m²EN 343 3/1 
Klasse: EN 343 3/1 
Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,25  
Prijs (+15 stuks): €77,50

2718 BODYWARMER
• wind- en waterafstotend 
• twee borstzakken: eentje voor mobiele telefoon, eentje met opening voor 
headset 
• twee binnenzakken waarvan één met ritssluiting 
• reflecterende biezen aan schouders 
• aanpasbare taille met trekkoord

Materiaal: 100% polyester, 195 g/m²
Kleuren: steengrijs (83), zwart (99)  
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €65,00  
Prijs (+15 stuks): €59,10

3702 SOFTSHELL BODYWARMER
• softshell met goede ademende eigenschappen 
• fleecevoering  
• twee zijzakken met ritssluiting 
• borstzak met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• ritssluiting met interne windbreker en bovenaan de kraag kinbescherming 
• aanpasbare taille

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €37,90  
Prijs (+15 stuks): €34,45
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5704 BODYWARMER
• gewatteerde bodywarmer in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting tot aan de kraag met stormflap en kinbescherming 
• voorzakken met ritssluitingen 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflectiebiezen aan de voor-en achterzijde                                                       
• fleece aan de binnenkant van de kraag                                                            
• drukkersrits

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²                                   
Voering: 100% polyester

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
steengrijs (98), zwart (99) 

Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €44,10  
Prijs (+15 stuks): €40,10

5706 ZOMERVEST 
• ongevoerde vest in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting in de kraag met stormflap en kinbescherming 
• voorzakken met ritssluitingen 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflectiebiezen aan de voor-en achterzijde

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 

steengrijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €34,10  
Prijs (+15 stuks): €31,00
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2016 T-SHIRT
• T-shirt in single jersey 
• geel (10) en oranje (17) in polyester 
• moderne pasvorm 
• dubbelgelaagde kraag 
• geen zijnaden

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m². Kleuren 10 en 17: 100% polyester, 200g/m²
Kleuren: wit (00), geel (10) oranje (17), rood (35), hemelsblauw (53), marine 

(58), woudgroen (66), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

kleuren 35, 58, 98, 00, 99 
Prijs per stuk: €10,10 
Prijs (+15 stuks): €9,20 
kleuren 10 & 17 
Prijs per stuk: €17,30 
Prijs (+15 stuks): €15,75

2019 T-SHIRT MET FLUO INZETSTUKKEN
• T-shirt met ronde hals 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m² | high vis materiaal: 100% polyester, 195 g/
m²

Kleuren: zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €20,90  
Prijs (+15 stuks): €19,00

2030 T-SHIRT POLYESTER
• functioneel T-shirt met ronde hals 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie. Een ander voordeel van dit 
verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m²
Kleuren: wit (00), rood (35), marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €6,40  
Prijs (+15 stuks): €5,80

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132
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3010 T-SHIRT 100% POLYESTER
• tweelagige interlock T-shirt met ronde kraag 
• moderne pasvorm 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester 185 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €22,20  
Prijs (+15 stuks): €20,15

2018 POLO MET FLUO INZETSTUKKEN
• polo piqué met drieknoopsluiting 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 
• zijsplitjes

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen | Fluorescerend materiaal: 100% 
polyester, 200 g/m²

Kleuren: zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €37,00 
Prijs (+15 stuks): €33,65

2040 POLO POLYESTER
• functionele polo met drieknoopsluiting 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie 
• ander voordeel van dit verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m²
Kleuren: wit (00), rood (35),  marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €12,60  
Prijs (+15 stuks): €11,45

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132
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2021 POLO PIQUE
• polo die fijn aanvoelt door de mix polyester/katoen 
• toon-op-toon drieknoopsluiting  
• zijsplitjes

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m²
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €16,40  
Prijs (+15 stuks): €14,90

2022 POLO STRETCH
• moderne polo piqué in stretch  
• aansluitende pasvorm 
• toon-op-toon drieknoopssluiting  
• nektape 
• zijsplitjes 
• voorgekrompen 
• met enzymen behandeld voor een zacht en comfortabel gevoel

Materiaal: 95% katoen, 5% elastaan, 215 g/m²
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €20,10  
Prijs (+15 stuks): €18,30

3011 POLO 100% POLYESTER
• tweelagige interlock polo met drieknoopsluiting 
• moderne pasvorm 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester 185 g/m²
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €28,95  
Prijs (+15 stuks): €26,35
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2017 T-SHIRT LANGE MOUWEN
• T-shirt lange mouwen in single jersey 
• geel (10) en oranje (17) in polyester 
• moderne, aansluitende pasvorm 
• dubbelgelaagde kraag 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• geen zijnaden

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m². Kleuren 10 en 17: 100% polyester, 200g/m²
Kleuren: wit (00), geel (10), oranje (17), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

kleuren 00 & 99 
Prijs per stuk: €12,95 
Prijs (+15 stuks): €11,80 
kleuren 10 & 17 
Prijs per stuk: €20,10 
Prijs (+15 stuks): €18,30

2020 T-SHIRT LANGE MOUWEN MET FLUO 
INZETSTUKKEN
• T-shirt lange mouwen met ronde hals 
• ribboord aan de kraag en manchetten 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m² | high vis materiaal: 100% polyester, 195 g/
m²

Kleuren: zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €24,60 
Prijs (+15 stuks): €22,40

2125 SWEATER RONDE HALS MET FLUO 
INZETSTUKKEN
• sweater met ronde hals 
• fluorescerend materiaal op de schouders voor betere zichtbaarheid 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan

Materiaal: 100% katoen, 280 g/m² | fluomateriaal: 100% polyester, 150 g/m²   
Kleuren: zwart/geel (9910), zwart/oranje (9917) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €37,90  
Prijs (+15 stuks): €34,45
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2124 SWEATER RONDE HALS 
• sweater met ronde hals 
• ribboord aan de kraag, manchetten en boord onderaan

Materiaal: 100% katoen, 280 g/m²
Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €35,60  
Prijs (+15 stuks): €32,35

2127 SWEATER RONDE HALS
• ronde hals 
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend) 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• wasbaar op 60°                                                                                             
• zwart contrast aan de zijkanten 

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, doubleface, 320 g/m²
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €29,00  
Prijs (+15 stuks): €26,40

2128 SWEATER MET HALVE RITSSLUITING
• korte ritssluiting  
• zwart contrast aan de zijkanten 
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend) 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• wasbaar op 60°                 
• de kleurencombinatie zwart-geel heeft fluo gele contrasten over de schouders 
voor een verhoogde zichtbaarheid.                                                                       

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, doubleface, 320 g/m²
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99), zwart/geel (9910) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €34,10  
Prijs (+15 stuks): €31,00
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2121 SWEATER LANGE RITS
• sweater met lange ritssluiting 
• zijzakken met ritssluiting en verstevigd met softshell 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• grijze inzetstukken aan de zijkant en grijze details aan de ritssluiting en 
achteraan

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen, 260 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyester

Kleuren: wit (00), grijs (98), zwart met gele rits (99), zwart met zwarte rits 
(999) 

Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €68,90  
Prijs (+15 stuks): €62,65

2123 SWEATER LANGE RITS MET FLUO 
INZETSTUKKEN
• sweater met lange ritssluiting 
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk 
• ribboord aan de kraag, manchetten en boord onderaan

Materiaal: 65% katoen, 35% polyester, 280 g/m²| Fluorescerend materiaal: 
100% polyester 280 g/m²

Kleuren: zwart/oranje (9917), marine/geel (5810) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €61,90  
Prijs (+15 stuks): €56,30

2129 SWEATER MET RITSSLUITING
• ritssluiting  
• zwart contrast aan de zijkanten 
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend) 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• wasbaar op 60°  
• de kleurencombinatie zwart-geel heeft fluo gele contrasten over de schouders 
voor een verhoogde zichtbaarheid.  

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, doubleface, 320 g/m²
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99), zwart/geel (9910) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €41,90  
Prijs (+15 stuks): €38,10
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3318 GEBREIDE FLEECE 
• extra versteviging op de schouders, ellebogen en binnenkant kraag 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• lange 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• verlengd rugpand 
• manchetten met duimlus  
• klein PJ logo onderaan links

Materiaal: 100% polyester, 320g/m²
Kleuren: rood (35), marine (58), grey melange (95), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €83,20  
Prijs (+15 stuks): €75,65

3315 SWEATER MET LANGE RITS
• sweater stof aan buitenzijde, micro fleece aan binnenzijde 
• lange 2 richtingen ritssluiting met kinbescherming 
• technisch en glad materaal dat ervoor zorgt dat de vest schoon blijft 
• softshell verstevigingen aan de schouders en mouwen 
• één schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting 
• twee armzakken met ritssluiting 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• mouwuiteinden verstelbaar met velcro 

Materiaal: 100% polyester 265 g/m²
Kleuren: rood (35), marine (58) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €96,15  
Prijs (+15 stuks): €87,40

3317 SWEATER MET LANGE RITS
• sweater stof aan buitenzijde, micro fleece aan binnenzijde 
• technisch materiaal dat zorgt voor warmte, maximale bewegingsvrijheid en 
comfort 
• aansluitende pasvorm om makkelijk te passen onder een jas 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• aanpasbare taille 
• manchetten met duimlus

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €93,45  
Prijs (+15 stuks): €84,95
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3307 SWEATER MET LANGE RITS
• functionele sweater met lange ritssluiting en kinbescherming 
• moderne nauwaansluitende pasvorm 
• verticale borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• ideaal als tweede laag in het Projob 3-lagen principe 
• de rode (35) en grijze (98) uitvoering met zwarte contrastkleur

Materiaal: 100% polyester, 220 g/m²
Kleuren: rood (35), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €80,75  
Prijs (+15 stuks): €73,40

2318 FLEECE MET LANGE RITS
• anti-pilling fleecevest 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• verticale borstzak 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• verstevigde kraag en manchetten 
• duimgrip aan het mouwuiteinde 

Materiaal: 100% polyester, 290 g/m²
Kleuren: marine (58) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €46,60 
Prijs (+15 stuks): €42,40

3306 SWEATER MET KORTE RITS
• functionele sweater met korte ritssluiting en kinbescherming 
• moderne nauwaansluitende pasvorm 
• verticale borstzak met ritssluiting 
• één zijzak met ritssluiting aan de rechterzijde 
• ideaal als tweede laag in het Projob 3-lagen principe                                        
• bij de rode (35) en grijze (98) zijn er aan de zijkanten contrasten in het zwart

Materiaal: 100% polyester, 220 g/m²
Kleuren: rood (35), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €71,95  
Prijs (+15 stuks): €65,40
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2327 FLEECE MET LANGE RITS
• ruime, diepe voorzakken met ritssluiting 
• binnenzakken 
• duimgreep aan manchetten

Materiaal: 100 % polyester, 280 g/m²
Kleuren: hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €28,60  
Prijs (+15 stuks): €26,00

2325 MICROFLEECE 
• raglanmouwen 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• schuinlopende borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met verborgen ritssluiting 
• twee binnenzakken

Materiaal: 100% polyester 185 g/m²
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €28,60 
Prijs (+15 stuks): €26,00

3120 HOODIE MET STRETCH INZETSTUKKEN
• sweater met capuchon 
• stretch verstevigingen in softshell aan de voorzijde, op de schouders en aan 
de capuchon  
• aansluitende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid  
• reflecterende details 
• zijzakken met ritssluiting 
• extra manchet in mouweinde met duimlus 
• ruime binnenzakken in mesh

Materiaal: 70% katoen, 25% polyester, 5% spandex
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €91,00  
Prijs (+15 stuks): €82,75

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 131
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2116 HOODIE
• hoodie met lange ritssluiting 
• zijkanten met softshell verstevigd 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• grijze inzetstukken aan de zijkant 
• capuchon met grijze trekkoorden 

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen, 260 g/m² | 
Verstevigingen: 100% polyester

Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €71,95  
Prijs (+15 stuks): €65,40

2130 HOODIE MET TEDDYVOERING
• sweater en jas tegelijk 
• pels aan de binnenzijde voor extra warmte 
• capuchon met koord 
• grote voorzakken 
• gebreide, elastische tailleband aan de boord onderaan                                     
• reflectiebiezen aan voor-en achterzijde

Materiaal: 65% katoen, 35% polyester | binnenzijde: 100% polyester, 430 g/m²
Kleuren: grijs (98), marine (58), rood (35), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €88,30  
Prijs (+15 stuks): €80,25

3314 HOODIE IN MICROFLEECE
• sweater stof aan buitenzijde, micro fleece aan binnenzijde 
• aanpasbare capuchon 
• nauwaansluitende pasvorm 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• technisch materiaal dat zorgt voor extra warmte, bewegingsvrijheid en 
comfort 
• aanpasbare taille 

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €97,50  
Prijs (+15 stuks): €88,65
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PRIO. Dat is een afkorting voor Prioriteit. Als je wel de gewone basiskwaliteit 
en functie wilt, maar bereid bent af te zien van enkele andere aspecten van 
wat werkkleding tegenwoordig in overvloed biedt. Als je een van de vele 
zakken weglaat, als je een naad verplaatst of een lus weglaat: Het heeft 
allemaal invloed op de kosten. Toen we PRIO creëerden, gaven we alleen 
prioriteit aan de noodzakelijkheden en lieten we veel van de ‘goed-om-te-
hebben’ weg. Wat we kregen is duurzame en functionele kleding voor een 
lagere prijs. Iets waar veel bedrijven naar zoeken en dat wij graag bieden.    

PRIO SERIES. 
ONZE BETAALBARE 

COLLECTIE
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6531 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 2
• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed 
behoud van vorm en kleur                                                                                 
• spijkerzakken met extra compartiment voor verborgen binnenzak met 
ritssluiting 
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting 
• duimstokzak en mesknoop 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• extra versteviging aan de spijkerzakken, duimstokzak en kniezakken 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm (extra zoom)

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen 245 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

Prijs per stuk: €54,20  
Prijs (+15 stuks): €49,30

6532 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN  
EN ISO20471 KLASSE 2
• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed 
behoud van vorm en kleur 
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting 
• beenzakken met apart zakje voor telefoon, pen en gereedschap 
• duimstokzak met mesknoop 
• voorgevormde knieën 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• versteviging aan de duimstokzak en kniezakken 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm (extra zoom)

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 245 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

6570 SIGNALISATIE STRETCHBROEK MET 
KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN  
EN ISO20471 KLASSE 2
• broek met een grote flexibiliteit  
• stretch inzetstuk in het kruis en aan de achterkant van de knieën 
• verstevigde spijkerzakken die in de voorzakken gestopt kunnen worden                                                                          
• op de linkerzak spijkerzak een extra zakje afsluitbaar met een ritssluiting 
• op de rechter sijkerzak lussen voor gereedschap en open zakken 
• achterzakken met klep en Velcro sluiting 
• verstevigde meterzak en zakken voor gereedschap en mesknoop                                                                                                         
• 2 hamerlussen 
• verstevigde, voorgevormde en verstelbare kniezakken aan de binnenzijde 
(twee hoogtes)                                                                    
• extra zoom van 5cm                                                                 

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen, 245 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

Prijs per stuk: €69,90  
Prijs (+15 stuks): €63,55
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6530 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 1
• werkbroek in duurzaam, licht katoen 
• spijkerzakken met extra compartiment voor verborgen binnenzak met 
ritssluiting 
• achterzakken met klep en velcrosluiting 
• duimstokzak en mesknoop 
• verstelbare kniezakken
 aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• extra versteviging aan de spijkerzakken, duimstokzak en kniezakken 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm (extra zoom) 
• lus voor badgehouder 
• twee hamerlussen 
• voorgevormde knieën

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

Prijs per stuk: €63,05 
Prijs (+15 stuks): €57,35

6534 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 1
• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed 
behoud van vorm en kleur 
• holsterzakken met extra compartiment en extra zak met ritssluiting 
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting 
• beenzakken met extra compartiment en klep met velcrosluiting 
• duimstokzak met mesknoop 
• voorgevormde knieën 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• versteviging aan de spijkerzakken, duimstokzak en kniezakken 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm (extra zoom)

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 245 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €54,20  
Prijs (+15 stuks): €49,30

6533 SIGNALISATIEBROEK EN ISO20471 KLASSE 1
• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed 
behoud van vorm en kleur 
• ruime voor-en zijzakken 
• twee achterzakken met klep 
• beenzak met klep en duimstokzak 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm (extra zoom)

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 245 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €46,60  
Prijs (+15 stuks): €42,35
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6535 SIGNALISATIESHORT MET SPIJKERZAKKEN  
EN ISO20471 KLASSE 2
• twee spijkerzakken, één met extra compartiment met ritssluiting en de andere 
met gereedschapslussen 
• achterzakken met klep en velcrosluiting 
• duimstokzak en mesknoop 
• extra versteviging aan de spijkerzakken en duimstokzak 
• lus voor badgehouder 
• telefoonzak  
• twee hamerlussen

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen 245 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2  ( C44-C46: KLASSE 1 ) 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64

Prijs per stuk: €47,35 
Prijs (+15 stuks): €43,05

6536 SIGNALISATIESHORT EN ISO20471 KLASSE 2
• short met zijzakken 
• achterzakken met klep en velcrosluiting 
• verstevigde duimstokzak en mesknoop 
• lus voor badgehouder 
• telefoonzak 
• twee hamerlussen

Materiaal: 80% polyester, 20% katoen 245 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2  ( C44-C46: KLASSE 1 ) 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: C42-C64

Prijs per stuk: €44,90  
Prijs (+15 stuks): €40,80
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6401 SIGNALISATIEVEST EN ISO20471 KLASSE 3
• waterafstotend en ademend 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• stormflap met verborgen drukknopen 
• twee borstzakken met ritssluiting, één horizontaal en één verticaal 
• twee lussen vooraan  
• twee diepe zijzakken met ritssluiting 
• één binnenzak met ritssluiting 
• verlengd rugpand 
• aanpasbare tailleband met drukknopen 
• aanpasbare manchetten met drukknopen

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 275 g/m² | 
Verstevigingen: 100% polyamide  

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €83,20  
Prijs (+15 stuks): €75,65

6105 SIGNALISATIE LICHTE SOFTSHELL  
EN ISO20471 KLASSE 3
• lichte softshell met lange ritssluiting 
• stormflap aan de binnenkant 
• borstzak / telefoonzak met ritssluiting 
• twee voorzakken met ritssluiting 
• binnenzakken 
• duimgreep aan manchetten

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €58,00 
Prijs (+15 stuks): €52,75

6440 SIGNALISATIE REGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• wind-en waterdicht 
• getapete naden                                                                                             
• 2 wegritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap 
kan afgesloten worden met drukknopen                                                                  
• netvoering                                                                                                    
• waterdichte ritssluitingen 
• goede ademende eigenschappen 
• afneembare en aanpasbare capuchon 
• twee borstzakken met ritssluitnig 
• twee voorzakken met ritssluiting 
• D-ring in linker borstzak voor badgehouder 
• drie binnenzakken 
• aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand 
• drukkersrits

Materiaal: 100% polyester 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - KLASSE 3/3 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €79,50 
Prijs (+15 stuks): €72,25
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6432 SIGNALISATIE SOFTSHELL  
EN ISO20471 KLASSE 3
• goede ademende eigenschappen                                                                   
• fleece voering 
• kinbescherming 
• borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• twee ruime binnenzakken 
• aanpasbare taille

Materiaal: 100% polyester, 280 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 (XS: KLASSE 2) 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €63,05  
Prijs (+15 stuks): €57,35

6407 SIGNALISATIE VEST  
EN ISO20471 KLASSE 3 GEVOERD
• gewatteerde voering 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• stormflap met verborgen drukknopen 
• kraag met teddyvoering 
• twee borstzakken met ritssluiting, één horizontaal en één verticaal 
• twee diepe zijzakken met ritssluiting 
• binnenzak met ritssluiting 
• twee lussen vooraan  
• verlengd rugpand 
• aanpasbare tailleband met drukknopen 
• aanpasbare manchetten met drukknopen

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 260 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €94,60  
Prijs (+15 stuks): €86,00

6441 GEVOERDE SIGNALISATIE REGENJAS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• gewatteerde jas 
• wind-en waterproof 
• getapete naden                                                                                             
• 2 wegritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap 
kan afgesloten worden met drukknopen                                                             
• waterdichte ritssluitingen 
• goede ademende eigenschappen 
• afneembare en aanpasbare capuchon 
• twee borstzakken met ritssluitnig 
• twee voorzakken met ritssluiting 
• D-ring in linker borstzak voor badgehouder 
• drie binnenzakken 
• aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand 
• drukkersrits  

Materiaal: 100% polyester 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - KLASSE 3/1 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €101,00 
Prijs (+15 stuks): €91,80
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6030 SIGNALISATIE T-SHIRT EN ISO20471 KLASSE 3
• ronde hals 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp-en kreukvrij 
• gesealde reflectiebanden met stretch

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - XS-M: KLASSE 2, L-4XL: KLASSE 3 
Kleuren: geel (10), oranje (17) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €20,10 
Prijs (+15 stuks): €18,30

6040 SIGNALISATIE POLO EN ISO20471 KLASSE 3
• drieknoopsluiting 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp-en kreukvrij 
• gesealde reflectiebanden met stretch

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - XS-M: KLASSE 2, L-4XL: KLASSE 3 
Kleuren: geel (10), oranje (17) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €25,20  
Prijs (+15 stuks): €22,90

6106 SIGNALISATIE SWEATER RONDE HALS  
EN ISO20471 KLASSE 3
• ronde hals 
• binnenzijde geborsteld 
• ribboord aan manchetten en boord onderaan 
• gesealde reflectiebanden rondom het lichaam, mouwen en schouders

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 300 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel (10), oranje (17) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €37,90  
Prijs (+15 stuks): €34,45
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6327 SIGNALISATIE FLEECE EN ISO20471 KLASSE 3
• ruime voorzakken met ritssluiting 
• binnenzakken 
• duimgreep aan de manchetten 
• YKK ritssluiting vooraan 
• stormflap achter de ritssluiting 
• kinbescherming aan het uiteinde van de ritssluiting

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

6132 SIGNALISATIE HOODIE  
EN ISO20471 KLASSE 3/2
• hoodie met volledige ritssluiting                                                                       
• gesealde reflectiebanden met stretch ook over de schouders                                                                                                                                        
   
• aanpasbare capuchon met koord 
• open zijzakken 
• gebreide, elastische tailleband aan de boord onderaan en aan de uiteinden van 
de mouwen                                                                                                

Materiaal: 100% polyester 
Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2: XS, KLASSE 3: S-4XL  
Kleuren: geel/zwart (11), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €62,00 
Prijs (+15 stuks): €56,40



53

5530

5531

5532

NEW
COLOR
100%
COTTON

98

58

35

56

98

99

53

00

58

99

82

98

66

53

99

82

66

98

58

35

35

          

          

          114

ES
SE

N
TI

A
L 

&
 G

EN
ER

IC
W

O
RK

W
EA

R 
SU

PP
LI

ED
 B

Y

PROJOB workwear 2022
P

R
IO

5530 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN 
KATOEN 
• werkbroek in duurzame katoen 
• twee spijkerzakken met extra compartiment met verborgen binnenzak met 
ritssluiting 
• achterzakken met velcro en klep 
• duimstokzak met mesknoop 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• extra verstevigd aan de duimstokzak, spijkerzakken en kniezakken 
• de broekspijpen van de maten C42-C64 kunnen met 5 cm verlengd worden 
door de rode draad aan de enkels los te maken

Materiaal: 100% katoen, 320 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide 

Kleuren: wit (00), hemelsblauw (53), projobblauw (56), grijs (98), zwart (99) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

5531 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN
• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed 
behoud van vorm en kleur 
• twee spijkerzakken met extra compartiment en extra zakje met ritssluiting 
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting 
• beenzak met extra compartiment en klep met velcrosluiting 
• duimstokzak met mesknoop 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• versteviging aan de spijkerzakken, duimstokzak en kniezakken                        
• reflecterende piping aan de zijkant van de broekspijpen 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
steengrijs (83), zwart (99) 

Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €41,65  
Prijs (+15 stuks): €37,85

5532 BROEK MET KNIEZAKKEN
• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed 
behoud van vorm en kleur 
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting 
• duimstokzak met mesknoop 
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• versteviging aan de duimstokzak en kniezakken 
• reflecterende piping aan de zijkant van de broekspijpen 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide  

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
steengrijs (83), zwart (99) 

Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €37,90  
Prijs (+15 stuks): €34,45
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2530 BROEK ZONDER KNIEZAKKEN
• broek in easy care materiaal 
• goede kleur- en vormbehoud 
• ruime voorzakken 
• achterzakken en beenzak met klep 
• duimstokzak 
• de broekspijpen van de maten C42-C64 kunnen met 5 cm verlengd worden 
door de rode draad aan de enkels los te maken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

Prijs per stuk: €29,00  
Prijs (+15 stuks): €26,40

5570 STRETCHBROEK MET SPIJKERZAKKEN
• stretchbroek met verhoogde flexibiliteit 
• stretch inzetstuk aan het kruis voor verhoogd comfort en flexibiliteit 
• ook een stretch inzetstuk aan de achterkant van de knieën  
• de spijkerzakken kunnen in de voorzakken gestopt worden 
• de spijkerzakken voorzien van een extra zak of lussen voor gereedschap 
• achterzakken afsluitbaar met klep voorzien van velcro  
• meterzak en zak met mesknoop 
• twee hamerlussen, één aan elke zijde 
• reflectiebiezen aan beide zijden voor verhoogde zichtbaarheid 
• versterkte kniezakken aan de buitenzijde, aan de binnenzijde verstelbaar 
• versterkte spijkerzakken en meterzak 
• uitlengbare zoom van 5cm

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²   
Verstevigingen: 100% polyamide 

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

Prijs per stuk: €58,25  
Prijs (+15 stuks): €52,95
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5535 SHORT MET SPIJKERZAKKEN
• short in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed 
behoud van vorm en kleur 
• twee spijkerzakken met extra compartiment en extra zakje met ritssluiting 
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting 
• duimstokzak met mesknoop 
• versteviging aan de holsterzakken en duimstokzak

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide  

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
steengrijs (83), zwart (99) 

Maten: C42-64

Prijs per stuk: €37,90  
Prijs (+15 stuks): €34,45

5630 BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN
• bretelbroek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een 
goed behoud van vorm en kleur 
• verstelbare en elastische schouderbanden 
• telefoonzakje op de borst 
• ruime voorzakken  
• beenzak met badgehouder 
• achterzakken met klep 
• verstevigde en verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² |  
Verstevigingen: 100% polyamide 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
steengrijs (98), zwart (99) 

Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

4603 COVERALL
• overall met 2 richtingen ritssluiting met flap bedekt 
• borstzakken met velcro sluitingen aan beide kanten, linkse met lus voor badge 
• twee diepe steekzakken 
• opening aan beide zijden om in de zakken van de onderkledij te geraken 
• twee beenzakken met pennenzak, meterzak 
• achterzakken met klep en velcro sluiting 
• verstelbare taille met trekkoord aan de binnekant                                                          
• de mouwenuiteinden zijn aanpasbaar met velcro                                                                                                  
• de zoom kan 5cm verlengd worden

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: navy (58), zwart (99) 
Maten: C42-C64 (C142-C164)

Prijs per stuk: €93,20  
Prijs (+15 stuks): €84,75 
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9057 KNIEBESCHERMERS
• kniebeschermers in EVA schuim (Etheen Vinyl Acetaat) 
• dikte: 1,5 cm 

Materiaal: 100% EVA (Etheen Vinyl Acetaat) schuim 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €7,55  
Prijs (+15 stuks): €6,85
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4440 REGENJAS
• wind-en waterdichte jas met getapete naden 
• 2 richtingen ritssluiting met flap bedekt met een drukknoopsluiting 
• dubbele borstzakken met klep en velcro sluiting 
• waterdichte ritsen 
• lus voor badgehouder 
• zijzakken met fleece gevoerd                                                    
• drie grote binnenzakken waarvan twee met ritssluiting                 
• afneembare en aanpasbare capuchon                                             
• aanpasbare mouwen met velcro                                            
• aanpasbare taille                                                                        
• drukkersrits                                                                                                  
• verlengd rugpand                                                                                        

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m² 
Klasse: EN 343 3/3  
Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €74,60  
Prijs (+15 stuks): €67,80

2422 SOFTSHELL
• lichte en ademende softshell 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting 
• twee verborgen zijzakken met ritssluiting 
• elastische manchetten 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• verlengd rugpand

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

steengrijs (83), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

5425 SERVICE VEST
• service vest in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting tot aan de kraag met stormflap en kinbescherming 
• met velcro aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflecterende piping aan de voor-en achterkant                                                 
• fleece voering in de kraag

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €44,10  
Prijs (+15 stuks): €40,10

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 130
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4441 GEVOERDE REGENJAS
• gevoerde wind-en waterdichte jas met getapete naden 
• 2 weg ritssluiting met flap bedekt met een drukknoopsluiting 
• dubbele borstzakken met klep en velcro sluiting 
• waterdichte ritsen 
• lus voor badgehouder 
• zijzakken met fleece gevoerd                                                    
• dirie grote binnenzakken waarvan twee met ritssluiting                 
• afneembare en aanpasbare kap                                             
• aanpasbare mouwen met velcro                                             
• aanpasbare taille                                                                        
• drukkersrits                                                                                                  
• verlengd rugpand                                                                                                                                  
• windvangers in de mouwen

Materiaal: 100% polyester, 200 g/m² 
Klasse: EN 343 3/1 
Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,25  
Prijs (+15 stuks): €77,50

5426 GEVOERDE SERVICE VEST
• gewatteerde service vest in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting in de kraag met stormflap en kinbescherming 
• met velcro aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflecterende piping de voor- en achterkant                                                             
• fleece voering in de kraag

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²                                 
Voering: gewatteerd 100% polyester 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
grijs (98), zwart (99) 

Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €63,05  
Prijs (+15 stuks): €57,35

4401 PILOOTJAS
• pilootjas 
• volledige ritssluiting tot bovenaan de kraag 
• twee verticale borstzakken met ritssluiting, rechter met apart telefoonzakje 
binnenin 
• mouwzakje met ritssluiting en nog twee aparte zakjes zonder sluiting  
• twee ruime zijzakken 
• twee ruime binnenzakken 
• binnenvoering van vest en kraag in teddy fleece 
• tricot afwerking aan de manchetten en zoom onderaan 
• donkere, reflecterende biezen aan de schouders 

Materiaal: 55% polyester, 45% katoen 250g/m² |  
Voering: 100% polyester 

Kleuren: marine (58), zwart (99)  
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €85,75  
Prijs (+15 stuks): €77,95
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3702 SOFTSHELL BODYWARMER
• softshell met goede ademende eigenschappen 
• fleecevoering  
• twee zijzakken met ritssluiting 
• borstzak met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• ritssluiting met interne windbreker en bovenaan de kraag kinbescherming 
• aanpasbare taille

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

steengrijs (83), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €37,90  
Prijs (+15 stuks): €34,45

5706 ZOMERVEST 
• ongevoerde vest in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting in de kraag met stormflap en kinbescherming 
• voorzakken met ritssluitingen 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflectiebiezen aan de voor-en achterzijde

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 

steengrijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €34,10  
Prijs (+15 stuks): €31,00

5704 BODYWARMER
• gewatteerde bodywarmer in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor badgehouder 
• ritssluiting tot aan de kraag met stormflap en kinbescherming 
• voorzakken met ritssluitingen 
• verlengd rugpand 
• linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak met velcrosluiting 
• reflectiebiezen aan de voor-en achterzijde                                                       
• fleece aan de binnenkant van de kraag                                                            
• drukkersrits

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²                                   
Voering: 100% polyester 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), kaki (82), 
steengrijs (98), zwart (99) 

Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €44,10  
Prijs (+15 stuks): €40,10
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2325 MICROFLEECE 
• raglanmouwen 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• schuinlopende borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met verborgen ritssluiting 
• twee binnenzakken

Materiaal: 100% polyester 185 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-5XL

Prijs per stuk: €28,60 
Prijs (+15 stuks): €26,00

2327 FLEECE MET LANGE RITS
• ruime, diepe voorzakken met ritssluiting 
• binnenzakken 
• duimgreep aan manchetten

Materiaal: 100 % polyester, 280 g/m² 
Kleuren: hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), steengrijs (83), grijs 

(98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €28,60  
Prijs (+15 stuks): €26,00

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 155
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2030 T-SHIRT POLYESTER
• functioneel T-shirt met ronde hals 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie. Een ander voordeel van dit 
verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €6,40  
Prijs (+15 stuks): €5,80

2040 POLO POLYESTER
• functionele polo met drieknoopsluiting 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie 
• ander voordeel van dit verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35),  marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €12,60  
Prijs (+15 stuks): €11,45

2021 POLO PIQUE
• polo die fijn aanvoelt door de mix polyester/katoen 
• toon-op-toon drieknoopsluiting  
• zijsplitjes

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €16,40  
Prijs (+15 stuks): €14,90

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132

OOK VERKRIJGBAAR IN 
DAMESMODEL, PAG 132
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2127 SWEATER RONDE HALS
• ronde hals 
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend) 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• wasbaar op 60°                                                                                             
• zwart contrast aan de zijkanten 

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, doubleface, 320 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €29,00  
Prijs (+15 stuks): €26,40

2128 SWEATER MET HALVE RITSSLUITING
• korte ritssluiting  
• zwart contrast aan de zijkanten 
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend) 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• wasbaar op 60°                 
• de kleurencombinatie zwart-geel heeft fluo gele contrasten over de schouders 
voor een verhoogde zichtbaarheid.                                                                       

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, doubleface, 320 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99), zwart/geel (9910) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €34,10  
Prijs (+15 stuks): €31,00

2129 SWEATER MET RITSSLUITING
• ritssluiting  
• zwart contrast aan de zijkanten 
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend) 
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• wasbaar op 60°  
• de kleurencombinatie zwart-geel heeft fluo gele contrasten over de schouders 
voor een verhoogde zichtbaarheid.  

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, doubleface, 320 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99), zwart/geel (9910) 
Maten: XS-4XL

Prijs per stuk: €41,90  
Prijs (+15 stuks): €38,10
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PASVORM VOOR 
VROUWEN

Hoewel de vraag in vergelijking nog steeds vrij 
matig is, zijn we er trots op dat we enkele van 
onze beste kledingstukken kunnen aanbieden 
die exclusief voor het vrouwenlichaam en de 
vrouwenmaten gesneden zijn. Op de volgende 
pagina’s hebben we die artikelen verzameld, met 
verwijzingen naar hun tegenhangers in heren- en 
uniseks maten.   
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6423 ONGEVOERDE SIGNALISATIE SOFTSHELL  
EN ISO20471 KLASSE 3 DAMES
• wind, waterafstotende en ademende softshell 
• aanpasbare en afneembare capuchon 
• fleecegevoerde kraag 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, de linker met telefoonzakje 
binnenin 
• ritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap kan 
afgesloten worden met drukknopen  
• twee zijzakken 
• één mouwzakje op linkermouw 
• lus voor badgehouder 
• ventilatieopeningen in mesh onder de oksels met ritssluiting 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand  
• reflecterende biezen op mouwen en rug

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2: XS-XL, KLASSE 3: XXL-3XL 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €157,70  
Prijs (+15 stuks): €143,35

6424 GEVOERDE SIGNALISATIE SOFTSHELL EN 
ISO20471 KLASSE 3 DAMES
• gewatteerde, doorstikte voering 
• wind, waterafstotende en ademende softshell 
• aanpasbare en afneembare capuchon 
• fleecegevoerde kraag en zijzakken 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, de linker met telefoonzakje 
binnenin                          
• ritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. Deze stormflap kan 
afgesloten worden met drukknopen 
• twee zijzakken 
• één mouwzakje op linkermouw 
• lus voor badgehouder 
• ventilatieopeningen in mesh onder de oksels met ritssluiting 
• aanpasbare taille 
• aanpasbare manchetten 
• verlengd rugpand  
• reflecterende biezen op mouwen en rug

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2: XS-L, KLASSE 3: XL-3XL 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €184,20  
Prijs (+15 stuks): €167,45

6519 SIGNALISATIE BROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERKZAKKEN EN ISO20471 KLASSE 2 DAMES
• twee met Cordura® verstevigde spijkerzakken die opgeborgen kunnen worden in 
de voorzakken 
• verstelbare kniezakken in Cordura® aan de binnenkant  
• dubbele stoffering op de dijen 
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en mesknoop 
• twee ruime achterzakken 
• twee D-ringen 
• voorgevormde knieën 
• Cordura® versteviging aan de achterkant van de broekspijpen onderaan 
• extra zoom van 5cm 

Materiaal: 68% polyester 32% katoen, 275 g/m² |  
Verstevingen: 100% polyamide, Cordura® 

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: geel/marine (10) geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)  
Maten: C34-C50 (C134-C150)

Prijs per stuk: €132,55  
Prijs (+15 stuks): €120,50
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6012 SIGNALISATIE T-SHIRT  
EN ISO20471 KLASSE 2 DAMES
• T-shirt dat zeer snel transpiratie absorbeert 
• sneldrogend, houd je fris en droog heel de dag 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• krimp-en kreukvrij 
• gesealde reflectiebanden met stretch

Materiaal: 100% polyester, 140 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2/1 
Kleuren: geel/marine-10, geel/zwart-11, oranje/zwart-1799 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90
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2521 DAMES STRETCHBROEK ZONDER KNIEZAKKEN
• stretchmateriaal aan zitvlak, kruis en knieën 
• twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje 
• twee zijbeenzakken: linker met ritssluiting en klep met apart telefoonzakje 
binnenin en D-ring voor sleutels; rechter ook met ritssluiting en klep met 
apart telefoonzakje binnenin, twee aparte compartimenten voor o.a. potloden, 
telefoon, etc 
• twee ruime achterzakken met klep 
• verborgen haakje om spijkerzakkenzakken te bevestigen (ref.9042)                   
• verborgen knoop 

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 230 g/m² |  
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m²   

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
zwart (99) 

Maten: C32-C50 (C132-C150)

Prijs per stuk: €87,10  
Prijs (+15 stuks): €79,20

2553 DAMES STRETCHBROEK MET KNIEZAKKEN 
• werkbroek met stretch inzetstukken 
• moderne pasvorm 
• beenzak met ritssluiting 
• apart telefoonzakje en duimstokzak 
• kniezakken aan de binnenkant 
• mogelijkheid om holsterzakken (ref.: 9042) te bevestigen                                  
• verborgen knoop

Materiaal: Materiaal 1: 65% polyester, 32% katoen, 3% EOL |  
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex 

Kleuren: zwart (99) 
Maten: C32-C50 (C132-C150)

Prijs per stuk: €95,75  
Prijs (+15 stuks): €87,05

2500 DAMESBROEK MET KNIEZAKKEN
• vlakke voorzijde 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc  
• twee ruime achterzakken  
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: C34-C50

Prijs per stuk: €55,55  
Prijs (+15 stuks): €50,50
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2515 DAMESBROEK MET KNIEZAKKEN 
• moderne en meer aansluitende pasvorm 
• vlakke voorzijde 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant  
• twee zijzakken: linker met apart sleutelzakje met D-ring binnenin; rechter met 
extra veiligheidszakje met ritssluiting;  
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin én 
aparte zak met ritssluiting; rechter met verschillende compartimenten voor o.a. 
potloden, duimstok, etc  
• twee achterzakken met ritssluiting en klep 
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58) 
Maten: C34-C50

Prijs per stuk: €71,95  
Prijs (+15 stuks): €65,40

2519 DAMESBROEK ZONDER KNIEZAKKEN 
• moderne pasvorm 
• de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie hebben een zwarte 
contrastkleur aan de zij- en beenzakken 
• twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc 
• twee ruime achterzakken met klep en velcrosluiting 
• de lengte van de broekspijpen kan met 5 cm verlengd worden door de rode 
draad aan de enkels los te maken                         
• geen kniezakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: C32-C50 (C132-C150)

Prijs per stuk: €39,05 
Prijs (+15 stuks): €35,50

5522 DAMESBROEK MET KNIEZAKKEN EN 
SPIJKERZAKKEN 
• twee holsterzakken, binnenin verstevigd met Cordura®, die opgeborgen 
kunnen worden in de voorzakken 
• één holsterzak met extra zakje binnenin en de andere met lus voor 
gereedschappen 
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant. Verstevigd met Cordura® aan de 
buitenkant  
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en 
mesknoop 
• twee ruime achterzakken, de linker met klep 
• voorgevormde knieën  
• lussen aan de achter- en zijbeenzakken 
• mogelijkheid tot het bevestigen van een ID-kaart 
 
Materiaal: 100% katoen 375 g/m² |  

Verstevigingen: 100% polyamide, Cordura® 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: C34-50

Prijs per stuk: €97,80  
Prijs (+15 stuks): €88,90
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3412 DAMES SOFSHELL JAS 
• functionele drielagige softshell 
• wind- en waterafstotend 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met telefoonzakje binnen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de armen 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €128,15  
Prijs (+15 stuks): €116,50

2423 DAMES SOFTSHELL 
• lichte en ademende softshell 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting 
• twee verborgen zijzakken met ritssluiting 
• elastische manchetten 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• verlengd rugpand

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex 
Kleuren: wit (00), rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €50,50  
Prijs (+15 stuks): €45,90

3413 DAMES GEVOERDE SOFTSHELL JAS 
• functionele drielagige softshell 
• gewatteerde voering 
• wind- en waterafstotend 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met telefoonzakje binnen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de arm 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag en zijzakken 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro 
• WP 8000, MVP 8000

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m² 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €186,65  
Prijs (+15 stuks): €169,70
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2326 DAMES MICROFLEECE 
• raglanmouwen 
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming 
• schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting 
• twee zijzakken met verborgen ritssluiting 
• twee binnenzakken

Materiaal: 100% polyester 185 g/m² 
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €28,60  
Prijs (+15 stuks): €26,00
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2031 DAMES T-SHIRT POLYESTER 
• functioneel T-shirt met ronde hals voor dames 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie 
• ander voordeel van dit verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: rood (35), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €6,40  
Prijs (+15 stuks): €5,80

2041 DAMES POLO POLYESTER 
• functionele polo met drieknoopsluiting voor dames 
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% minder water, 
67% minder chemicaliën en 39% minder energie 
• ander voordeel van dit verfproces: zeer goed kleurbehoud 
• versterkte ribboord aan de kraag 
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam 
• sneldrogend 
• krimp- en kreukvrij

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35),  marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten: XS-3XL

Prijs per stuk: €12,60  
Prijs (+15 stuks): €11,45

2529 DAMES SHORT 
• achterzakken met klep en velcrosluiting 
• twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje 
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin; rechter 
met verschillende compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc 
• de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie hebben een zwarte 
contrastkleur aan de zijzakken en beenzakken

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: wit (00), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), zwart (99) 
Maten: C32-C50

Prijs per stuk: €36,60  
Prijs (+15 stuks): €33,30
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ACCESSOIRES

De kleine maar belangrijke details om een 
outfit of een kledingstuk compleet te maken: 
kniestukken, afneembare spijkerzakken, riemen 
en meer. Allemaal gemaakt om in ons concept 
te passen, zowel qua functionaliteit als qua 
kleur. 
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9057 KNIEBESCHERMERS
• kniebeschermers in EVA schuim (Etheen Vinyl Acetaat) 
• dikte: 1,5 cm 

Materiaal: 100% EVA (Etheen Vinyl Acetaat) schuim 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €7,55  
Prijs (+15 stuks): €6,85

9050 ERGONOMISCHE KNIEBESCHERMERS
• volgt de vorm van de menselijke knie (voorgevormd) 
• de gladde buitenkant voorkomt dat de kniebeschermers aan de broek blijven 
hangen/kleven 
• aanbevolen door verschillende experten in ergonomie op de werkvloer                
• dikte: 1,5 cm

Materiaal: gelfoam 
Kleuren: ProJob blauw (56) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €33,00 
Prijs (+15 stuks): €30,00

9056 ERGONOMISCHE KNIEBESCHERMERS 
EN14404+A1:2010
• voorgevormde kniebescherming 
• comform de Europese maatregel 89/686/CEE en volgens de EN 14404+A1: 
2010 officiële testen                                                                                        
• dikte: 1,7 cm 
• lengte: 25 cm

Materiaal: PE 
Kleuren: ProJob blauw (56) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €24,00 
Prijs (+15 stuks): €21,85
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9030 ERGONOMISCHE KNIEBESCHERMERS 22MM
• 2,2cm dikte 
• neemt drukpijnen weg 
• aanbevolen door verschillende experten in ergonomie op de werkvloer 
• afmetingen: lengte: 20 cm  breedte: 14 cm  dikte: 2,2 cm

Materiaal: gelfoam 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: 20x14x2,2 cm

Prijs per stuk: €33,10  
Prijs (+15 stuks): €30,10

9033 ERGONOMISCHE KNIEBESCHERMERS 11MM
• 1,1cm dikte 
• neemt drukpijnen weg 
• aanbevolen door verschillende experten in ergonomie op de werkvloer 
• afmetingen: lengte: 20 cm  breedte: 14 cm  dikte: 1,1 cm

Materiaal: gelfoam 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: 20x14x1,1 cm

Prijs per stuk: €24,40  
Prijs (+15 stuks): €22,15
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9027 WOLLEN KOUSEN
• lange wollen sok in een unieke mix van materialen 
• Nanoglide®: minimaliseert wrijving en voorkomt zo blaren 
• Lycra®: voorkomt het naar beneden glijden van de sok 
• linker-en rechtermodel voor ideale pasvorm (aangeduid) 

Materiaal: 60% wol, 36% polyamide, 3% Nanoglide TM®, 1% Lycra® 
Kleuren: grijs (95), zwart (99) 
Maten: 36-39, 40-42, 43-45, 46-48

Prijs per stuk: €19,00  
Prijs (+15 stuks): €17,25

9028 TECHNISCHE KOUSEN
• lange sok in een unieke mix van materialen 
• Dri Release®: zorgt voor comfort en houdt de voeten droog en geurloos 
• Nanoglide®: minimaliseert wrijving en voorkomt zo blaren 
• Lycra®: voorkomt het naar beneden glijden van de sok 
• linker- en rechtermodel voor ideale pasvorm (aangeduid) 
• bovenkant met brede grip om druk op het scheenbeen te vermijden

Materiaal: 52% Dri Release®, 42% polyamide, 4% Nanoglide TM®, 2% Lycra® 
Kleuren: grijs (945), zwart (99) 
Maten: 36-39, 40-42, 43-45, 46-48

Prijs per stuk: €15,80  
Prijs (+15 stuks): €14,35

9080 SOKKEN (PAKKET VAN 3 PAAR)
• wordt verkocht in een set van drie paar 
• werksok in halve badstof 
• tricot mix van katoen en polyester voor optimale duurzaamheid en comfort

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: 35-38, 39-42, 43-46

Prijs per stuk: €11,60  
Prijs (+15 stuks): €10,55
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9015 BIVAKMUTS
• bivakmuts uit elastische microfleece 
• uitstekende klimaatcontrole 
• uitermate geschikt om te dragen onder veiligheidshelm

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: één maat

Prijs per stuk: €12,95 
Prijs (+15 stuks): €11,80

9026 MULTI SJAAL/MUTS
• sjaal/muts voor multigebruik 
• stretchstof 

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €5,70  
Prijs (+15 stuks): €5,20
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9037 BEANIE
• single jersey 
• decoratieve, flatlock naden toon-op-toon

Materiaal: 95% katoen, 5% spandex 
Geel & oranje: 60% polyester, 33% katoen, 7% spandex 

Kleuren: geel (10), oranje (17), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), 
woudgroen (66), grijs (98), zwart (99) 

Maten: één maat

Prijs per stuk: €7,90  
Prijs (+15 stuks): €7,15

9038 GEVOERDE BEANIE
• fleece voering 
• single jersey 
• decoratieve, flatlock naden toon-op-toon

Materiaal: 95% katoen, 5% spandex 
Geel & oranje: 60% polyester, 33% katoen, 7% spandex 

Kleuren: geel (10), oranje (17), rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), 
woudgroen (66), grijs (98), zwart (99) 

Maten: één maat

Prijs per stuk: €8,65  
Prijs (+15 stuks): €7,85

9046 FLEECE MUTS
• warme muts in microfleece 
• sneldrogend 
• met zichtbaar Projob label

Materiaal: 100% polyester, 380 g/m² 
Kleuren: rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €10,10  
Prijs (+15 stuks): €9,20

9061 FLEECE MUTS MET PROJOB LOGO
• muts in microfleece 
• sneldrogend 
• met toon-op-toon bedrukking van Projob logo alsook de slagzin ”What works 
in Sweden” in lichtgrijs aan de achterzijde

Materiaal: 100% polyester, 380 g/m² 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €11,45  
Prijs (+15 stuks): €10,40
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9063 GEBREIDE MUTS
• 100% wol 
• badge met Projob logo 

Materiaal: 100% wol 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €16,40  
Prijs (+15 stuks): €14,90

9062 PET MET PROJOB LOGO
• elastisch materiaal 
• voorgebogen klep  
• met Projob logo

Materiaal: 97% katoen, 3% elastaan 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €11,45 
Prijs (+15 stuks): €10,40

9013 SIGNALISATIEPET
• voorgebogen klep 
• verstelbaar met velcro 
• velcrostrip in reflecterend materiaal aan de voor-en achterzijde       
• geen veiligheidspet (geen extra beschermende schaal aan de binnenkant)

Materiaal: 46% polyester, 54% katoen, 250 g/m² 
Kleuren: geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/marine (17), oranje/zwart 

(1799) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €7,30  
Prijs (+15 stuks): €6,65
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9060 RIEM MET PLASTIEK GESP
• riem met gesp in plastiek 
• metaalvrij 
• lengte: 125 cm 
• breedte: 3,7 cm 

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €15,20 
Prijs (+15 stuks): €13,80

9044 BRETELLEN 
• bretellen in stretchmateriaal 
• volgt de bewegingen van het lichaam 
• gekruist op de rug voor extra comfort 
• gespen in plastiek

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €20,90  
Prijs (+15 stuks): €19,00

9004 LEDEREN RIEM
• riem in een natuurlijk gelooid leder 
• metalen gesp        
• twee maten: 
S: lengte 105cm, breedte 4cm 
L: lengte 120cm, breedte 4cm

Materiaal: 100% leder 
Kleuren: zwart met metalen gesp (99) 
Maten: S:105 cm, L:120 cm

Prijs per stuk: €38,80  
Prijs (+15 stuks): €35,30

9070 STRETCH RIEM
• stretchriem met gesp in plastiek 
• metaalvrij 
• lengte: 125 cm 
• breedte: 3,7 cm 

Materiaal: 77% polypropyleen, 3% elastaan 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €12,75 
Prijs (+15 stuks): €11,60
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9001 ELASTISCHE RIEM MET PROJOB LOGO
• elastische riem  
• volgt de bewegingen van het lichaam 
• gesp met flessenopener aan de binnenzijde 
• lengte: 125cm  
• breedte: 3,7cm 

Materiaal: polypropyleen, elastaan 
Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €15,80  
Prijs (+15 stuks): €14,35

9031 ELASTISCHE RIEM ZONDER PROJOB LOGO
• volgt de bewegingen van het lichaam 
• gesp met flessenopener aan de binnenzijde 
• lengte: 125cm 
• breedte: 3,7cm

Materiaal: polypropyleen, elastaan 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: één maat

Prijs per stuk: €15,80  
Prijs (+15 stuks): €14,35

9020 RIEM MET METALEN GESP
• riem in stevige polyester 
• metalen gesp met flessenopener aan de binnenzijde 
• lengte: 125cm 
• breedte: 3,7cm

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: zwart met metalen gesp (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €12,95  
Prijs (+15 stuks): €11,80

9036 RIEM MET VELCRO SLUITING
• stevige riem in polyester 
• gesp in een zacht leder 
• verstelbaar met velcro 
• verkrijgbaar in 3 maten:  
• XS-S: 117x4 cm 
• M-XL: 130x4 cm 
• XXL-3XL: 147x4 cm

Materiaal: 100% polyester met lederen gesp
Kleuren: zwart (99) 
Maten: XS-S: 117cm, M-XL: 130cm, XXL-3XL: 147cm

Prijs per stuk: €14,25
Prijs (+15stuks): €12,95
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9039 ZIPPULLER
• zippullers verpakt per 10 stuks van dezelfde kleur 
• ideaal om uw werkleding een persoonlijke toets te geven door de zippullers te 
vervangen in een kleur die past bij het logo van uw bedrijf

Kleuren: wit (00), geel (10), rood (35), grijs (98), zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €4,10  
Prijs (+15 stuks): €3,75

9045 ID KAARTHOUDER
• zachte ID kaarthouder 
• makkelijk vast te maken aan jassen en broeken 
• bijna alle modellen hebben een lus waaraan je deze kan bevestigen

Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €3,80  
Prijs (+15 stuks): €3,45

9035 ID KAARTHOUDER CORDURA®  
• houder in zacht maar stevig materiaal 
• Cordura® verstevigd

Materiaal: Cordura® 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: één maat

Prijs per stuk: €2,80  
Prijs (+15 stuks): €2,55

9032 ID KAARTHOUDER
• dient vastgemaakt te worden met een karabijnhaak of knijpclip 
• in plastiek 
• per set van 5

Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €23,10  
Prijs (+15 stuks): €21,00
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9042 SPIJKERZAKKEN
• losse spijkerzakken (per 2st verpakt) 
• geschikt voor onze modellen 2520, 2521, 2522, 3513, 3520, 3521, 5522, 5536 
• verstevigd met Cordura® 
• extra veiligheidszak met ritssluiting 
• gereedschapslussen

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen | Verstevigingen: 100% polyamide 
Cordura® 

Kleuren: rood (35), hemelsblauw (53), marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
zwart (99) 

Maten: één maat

Prijs per stuk: €19,65 
Prijs (+15 stuks): €17,85

1006 GEREEDSCHAPSTAS
Gereedschapstas die kan worden bevestigd aan broeken met het MOLLE-
systeem, kan ook aan een riem worden bevestigd. Drie zakken, waarvan twee 
met ritssluiting.  
Afmetingen: hoogte: 16cm, breedte: 10cm, diepte: 3 cm

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: zwart (99)  
Maten: één maat

Prijs per stuk: €11,60  
Prijs (+15 stuks): €10,55

9097 TRANSFER KNIEVERSTEVIGING (PAKKET VAN 
10 PAAR)
• transfer om extra versteviging aan te brengen aan de knieën en zo de 
levensduur van de broek te verlengen  
• wordt verkocht in een set van 20 stuks = 10 paar 
• ze zijn gevormd om de flexibilitiet van de broek tegemoet te komen                            
• afmetingen: lengte: 24,7 cm    breedte:  15,1 cm

Kleuren: zwart (99) 
Maten: één maat

Prijs per stuk: €75,10  
Prijs (+15 stuks): €68,30 
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WAS- EN 
ONDERHOUDINSTRUCTIES

HET BELANG VAN 
DE JUISTE MAAT

Voor het dragen van werkkledij is de juiste maat ontzettend belangrijk. Het 
heeft een direct effect op de functionaliteit, slijtage en ergonomie. PROJOB 
kledij is steeds ontworpen met flexibiliteit in onze gedachten. Een verkeerde 
maat belemmert de drager om zich vrij te bewegen. Holsterzakken en andere 
functionele details die herhaaldelijk gebruikt worden dienen vlot bereikbaar 
te zijn. Als de maat verkeerd is, zal de gebruiker gedwongen worden om ofwel 
een onnatuurlijke houding aan te nemen, ofwel de functies niet te gebruiken. 
Het is ook ontzettend belangrijk dat de kniebeschermers op de juiste positie 
steken om onnodige slijtage te vermijden. De maat heeft ook invloed op de 
levensduur van de kledij. Hoe nauwer de kledij gedragen wordt, hoe meer druk 
er komt op de naden en de stof. 
 De PROJOB collectie heeft alle mogelijke maten die nodig zijn. 
 Onze bovenkledij is beschikbaar vanaf XS tot en met 4XL en bijna al onze 
broeken zijn beschikbaar in de maten van C42 – C64, D84 – D120 en van 
C146 – C156 (raadpleeg de matentabel voor meer details).

Al onze kledingstukken zijn uitvoerig getest. Elk kledingstuk heeft zijn afzon-
derlijke wasinstructies en het is belangrijk om deze te volgen. Als een kleding-
stuk steeds met dezelfde kleuren en op de aanbevolen temperatuur wordt 
gewassen zal het een langere levensduur hebben en er tijdens die levensduur 
steeds mooi blijven uit zien. “WASH SEPERATLY” betekent dat de kleur kan 
verbleken. Voor deze kledij, die initieel een extra kleuring heeft gekregen, is 
het belangrijk om de wasinstructies te volgen.

VOORWAS 
Gebruik dezelfde hoeveelheid detergenten als bij het gebruikelijke hoofdwas-
programma wanneer u zeer vuile kledij voorwast, maar sla de voorwas over 
voor minder vuile kledij. Doorweekte kledij is niet aanbevolen daar niet opge-
loste detergenten schade kunnen aanrichten aan de stof. 

DETERGENT 
Zorg er steeds voor dat u de juiste hoeveelheid detergenten gebruikt – raad-
pleeg hiervoor de verpakking van het detergent. Kies een bleekvrij detergent 
dat geschikt is voor de wastemperatuur. 

Aanbevolen  
wastemperatuur

Delicaat programma

Geen bleekmiddelen

Droogkuis maar gebruik gaan 
chemicaliën sterker dan per-
chloroethylene

Geen droogkuis

Mag niet in de droogkast

Mag in droogkast op lage 
temperatuur (max. 50°C)

Strijken op lage temperatuur 
(max. 110°C) - programma 
geschikt voor nylon

Strijken op lage temperatuur 
(max. 150°C) - programma 
geschikt voor polyester/katoen.

Strijken op temperatuur max. 
200°C - programma voor 
katoen

Niet strijken

Professionele schoonmaak 
voor leder

Niet uitwringen

Enkel handwas



A

B

C

D
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MATENTABEL

PROJOB MAATSTAFFEL KLEDIJ

Heren Heren Dames Dames Hemden, halsomtrek in cm

32 XS

XS 40 – 42 34–36 S 35 –36

S 44 – 46 38 – 40 M 37–38

M 48 –50 42– 44 L 39– 40

L 52–54 46 – 48 XL 41– 42

XL 56 –58 50 –52 XXL 43 – 44

XXL 60 –62 54 XXXL 45 – 46

XXXL 64 – 66 47– 48

DAMES

Maten C32 C34 C36 C38 C40

A Borstomtrek in cm 76 80 84 88 92

B Tailleomtrek in cm 63 66 69 72 76

C Heupomtrek in cm 87 90 93 96 99

D Binnenbeenlengte in cm 75 76 77 78 79

Maten C42 C44 C46 C48 C50

A Borstomtrek in cm 96 100 104 110 116

B Tailleomtrek in cm 80 84 88 93 99

C Heupomtrek in cm 102 106 110 115 120

D Binnenbeenlengte in cm 80 81 82 83 84

HEREN C-FIGUUR: Normale maat, lange pijpen

Maten C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Borstomtrek in cm 92 96 100 104 108 112

B Tailleomtrek in cm 80 84 88 92 97 102

C Heupomtrek in cm 98 102 106 110 114 118

D Binnenbeenlengte in cm 83 84 85 86 87 88

Omzetting van maten in inches 32/34 34/34 36/34 38/34 40/34

HEREN D-FIGUUR: Normale brede taille, korte pijpen

Maten D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120

A Borstomtrek in cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B Tailleomtrek in cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120

C Heupomtrek in cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

D Binnenbeenlengte in cm 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80

Omzetting van maten in inches 30/28 32/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30

HEREN C-FIGUUR: Normale maat

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

Maten C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64

A Borstomtrek in cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

B Tailleomtrek in cm 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 130 134 138 142

C Heupomtrek in cm 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134

D Binnenbeenlengte in cm 76 76 78 79 80 81 82 83 83 84 84 85

Omzetting van maten in inches 30/30 31/30 32/32 34/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32



INDEX PRODUCT GROUPS

T-SHIRTS  PAGE HIGHLIGHTS CERTIFICATION
2016 T-SHIRT 44 / 55 / 94 100% COTTON - ye./or. 100% pol

2017 T-SHIRT L.S. 45 / 97 100% COTTON - ye./or. 100% pol

2019 T-SHIRT 44  

2020 T-SHIRT L.S. 45 / 97  

2030 T-SHIRT FUNCTION 55/ 76 / 94 / 122 PRIO 

2031 T-SHIRT FUNCTION W. 132 Women 

3010 T-SHIRT ACTIVE 76 / 95  

6009 T-SHIRT 24  EN ISO 20471 cl. 2

6010 T-SHIRT 24  EN ISO 20471 cl. 3

6012 T-SHIRT W. 127 Women  EN ISO 20471 cl. 2/1

6013 T-SHIRT 24  EN ISO 20471 cl. 3/2

6014 T-SHIRT L.S. 20  EN ISO 20471 cl. 3/2

6020 T-SHIRT 26  EN ISO 20471 cl. 1

6030 T-SHIRT 112 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3/2

   

PIQUES   
2018 PIQUÉ 44 / 95  

2021 PIQUÉ 96 / 122 PRIO 

2022 PIQUÉ 96  

2040 PIQUÉ FUNCTION 55 / 76 / 95 PRIO 

2041 PIQUÉ FUNCTION W. 132 Women 

3011 PIQUÉ ACTIVE 77 / 96  

6008 PIQUÉ  25  EN ISO 20471 cl. 2

6011 PIQUÉ  25  EN ISO 20471 cl. 3

6015 PIQUÉ 25  EN ISO 20471 cl. 3/2

6040 PIQUÉ  112 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3/2

   

SWEATSHIRTS & FLEECE   
2116 HOOD JACKET 47 / 103  

2121 SWEATSHIRT 46 / 54 / 99  

2123 SWEATSHIRT 46 / 99  

2124 SWEATSHIRT  98 100% COTTON 

2125 SWEATSHIRT 46 / 97  

2127 SWEATSHIRT 98 / 123 PRIO 

2128 SWEATSHIRT ½ ZIP 98 / 123 PRIO 

2129 SWEATSHIRT 99 / 123 PRIO 

2130 HOOD JACKET 103  

2318 FLEECE JACKET 75 / 101  

2319 FLEECE, HALF ZIP 75  

2325 MICROFLEECE JACKET 102 / 121 PRIO 

2326 MICROFLEECE JACKET W. 131 Women 

2327 FLEECE JACKET 102 / 121 PRIO 

3120 HOOD JACKET 78 / 102  

3306 MICRO POLO 77 / 101  

3307 MICRO JACKET 77 / 101  

3314 HOOD JACKET FUNCTIONAL  78 / 103  

3315 JACKET FUNCTIONAL 47 / 100  

3317 FUNCTIONAL JACKET 78 / 100  

3318 FLEECE JACKET 47 / 79 / 100  

6101 SWEATSHIRT  23  EN ISO 20471 cl. 3

6102 SWEATSHIRT 23  EN ISO 20471 cl. 3

6103 SWEATSHIRT 23  EN ISO 20471 cl. 3

6106 SWEATSHIRT  112 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3

6108 SWEATSHIRT 22  EN ISO 20471 cl. 3/2

6109 SWEATSHIRT 22  EN ISO 20471 cl. 3/2

6110 HOOD JACKET 22  EN ISO 20471 cl. 3/2

6120 SWEATSHIRT  26  EN ISO 20471 cl. 1

6122 HOOD JACKET tec. 26  EN ISO 20471 cl. 1

6129 SWEATSHIRT 27  EN ISO 20471 cl. 1

6130 HOOD JACKET 20  EN ISO 20471 cl. 3/2

6132 HOOD JACKET 113 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3/2

6303 FLEECE JACKET 20  EN ISO 20471 cl. 3/2

6327 FLEECE JACKET 113 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3

   

SHIRTS   
2219 SHIRT 49 100% COTTON 

4201 SHIRT 48  

5203 SHIRT 49  

5205 SHIRT 48 100% COTTON 

5210 SHIRT 48 100% COTTON 
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VESTS  PAGE HIGHLIGHTS CERTIFICATION   
2718 VEST 67 / 92  

3702 SOFTSHELL VEST 92 PRIO 

5704 PADDED VEST 93 / 120 PRIO 

5706 VEST 93 / 120 PRIO 

6702 VEST 30  EN471 cl. 3

6703 VEST  30  EN ISO 20471 cl. 2

6704 VEST  31  EN ISO 20471 cl. 2

6707 VEST  31  EN ISO 20471 cl. 3

6709 VEST  30  EN ISO 20471 cl. 2

6711 VEST  31  EN ISO 20471 cl. 2

   

JACKETS   
2422 SOFTSHELL JACKET 86 / 118 PRIO 

2423 SOFTSHELL JACKET W. 130 Women 

3406 FUNCTIONAL JACKET 54 / 66 / 86  

3407 PADDED FUNCTIONAL JACKET 68 / 89  

3410 FUNCTIONAL JACKET EXTREME 42 / 74 / 87  

3412 FUNCTIONAL JACKET W. 130 Women 

3413 PADDED FUNCTIONAL 130 Women 

3416 FUNCTIONAL JACKET LITE EXTREME  74 / 87  

3422 JACKET WINDBREAKER 66 / 74 / 86  

3423 JACKET 75 / 91  

3425 RAINJACKET 83  EN 343

4401 PILOT JACKET 89 / 119 PRIO 

4411 JACKET 3 IN 1 68 / 90  EN 343

4414 SERVICE JACKET 66  

4420 SERVICE JACKET 67 / 87  

4422 JACKET  42 / 68 / 90  

4423 JACKET 43 / 69 / 90  

4430 RAIN JACKET 82  

4440 FUNCTIONAL JACKET 89 / 118 PRIO EN 343

4441 PADDED FUNCTIONAL JACKET 92 / 119 PRIO EN 343

5411 PADDED JACKET 43 / 91 100% COTTON 

5414 JACKET EXTREME 42 / 88  

5425 SERVICE JACKET 88 / 118 PRIO 

5426 PADDED SERVICE JACKET 91 / 119 PRIO 

6105 SOFTSHELL JACKET LITE  110 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3

6401 JACKET  110 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3

6403 RAIN JACKET  29  EN ISO 20471 cl. 3 - EN 343

6407 PADDED JACKET  111 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3

6412 SOFTSHELL JACKET  21  EN ISO 20471 cl. 3

6415 JACKET  16  EN ISO 20471 cl. 3/2

6416 SHELLJACKET 17  EN ISO 20471 cl. 3/2 - EN 343

6417 FUNCTIONAL JACKET  17  EN ISO 20471 cl. 3/2

6418 PADDED JACKET  19  EN ISO 20471 cl. 3 - EN 343

6419 FUNCTIONAL JACKET  16  EN ISO 20471 cl. 3/2 

6420 PADDED FUNCTIONAL JACKET  18  EN ISO 20471 cl. 3/2

6422 PADDED JACKET  18  EN ISO 20471 cl. 3

6423 JACKET W. 126 Women  EN ISO 20471 cl. 3/2

6424 PADDED JACKET W.  126 Women  EN ISO 20471 cl. 3/2

6431 RAIN JACKET SHORT  29  EN ISO 20471 cl. 3/2 - EN 343

6432 SOFTSHELL JACKET  111 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3/2

6440 FUNCTIONAL JACKET  110 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3 - EN 343

6441 PADDED FUNCTIONAL JACKET  111 PRIO  EN ISO 20471 cl. 3 - EN 343

6442 FUNCTIONAL JACKET  17  EN ISO 20471 cl. 1

6443 SOFTSHELL JACKET  16  EN ISO 20471 cl. 1

6444 JACKET  21  EN ISO 20471 cl. 3

6445 FUNCTIONAL JACKET 3-IN-1  19  EN ISO 20471 cl. 3/2 - EN 343

6446 FUNCTIONAL JACKET, PADDED 19  EN ISO 20471 cl. 1 - EN 343

6450 RAINJACKET  27  EN ISO 20471 cl. 3 - EN 343

6466 ALLROUND JACKET  28  EN ISO 20471 cl. 3 - EN 343

   

OVERALLS / BIB & BRACE   
4601 COVERALL 63  

4602 COVERALL 63  

4603 COVERALL 116 PRIO 

5630 BIB & BRACE 116 PRIO 

6202 COVERALL PADDED  15  EN ISO 20471 cl. 3 - EN 343

6203 COVERALL  15  EN ISO 20471 cl. 3
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PANTS PAGE HIGHLIGHTS CERTIFICATION   
2500 WAISTPANTS W. 128 WOMEN 

2501 WAISTPANTS 60  

2502 WAISTPANTS ZIP OFF 60  

2506 WAISTPANTS 60 100% COTTON 

2507 JEANS 62  

2514 WAISTPANTS 61  

2515 WAISTPANTS W. 129 WOMEN 

2517 WAISTPANTS 59  

2518 WAISTPANTS 62  

2519 WAISTPANTS W. 129 WOMEN 

2520 WAISTPANTS STRETCH 58  

2521 WAISTPANTS STRETCH W. 128 WOMEN 

2530 WAISTPANTS 62 / 115 PRIO 

2550 CHINOS 59  

2552 SERVICE PANTS 58  

2553 SERVICE PANTS STRETCH W. 128 WOMEN 

3512 RAIN PANTS 83  EN 343

3513 WAISTPANTS STRETCH 34 / 72  

3520 WAISTPANTS STRETCH 58  

4511 LINED WAISTPANTS 63  

4512 WAISTPANTS 61  

4530 RAIN PANTS 82  EN 343

5501 WAISTPANTS 36 100% COTTON 

5506 WAISTPANTS 37  

5512 WAISTPANTS 37  

5513 WAISTPANTS 36  

5519 WAISTPANTS 38  

5521 WAISTPANTS 36 100% COTTON 

5522 WAISTPANTS W. 129 100% COTTON - WOMEN 

5524 WAISTPANTS EXTREME 35 / 37  

5530 WAISTPANTS 53 / 114 PRIO - 100% COTTON 

5531 WAISTPANTS 114 PRIO 

5532 WAISTPANTS 114 PRIO 

5536 WAISTPANTS 52  

5550 WAISTPANTS STRETCH 34 / 72  

5551 WAISTPANTS STRETCH 35 / 52  

5559 WAISTPANTS STRETCH 35 / 73  

5570 WAISTPANTS STRETCH 115 PRIO 

6501 WAISTPANTS  12  EN ISO 20471 CL. 2

6502 WAISTPANTS  12  EN ISO 20471 CL. 1

6504 RAIN TROUSERS  29  EN ISO 20471 CL. 2 - EN 343

6506 WAISTPANTS  10  EN ISO 20471 CL. 2

6507 DRIVER PANTS  13  EN ISO 20471 CL. 1

6513 WAISTPANTS  10  EN ISO 20471 CL. 2/1

6514 PADDED WAISTPANTS  14  EN ISO 20471 CL. 2 - EN 343

6519 WAISTPANTS W. 126 WOMEN EN ISO 20471 CL. 2

6522 WAISTPANTS  12 100% COTTON  EN ISO 20471 CL. 1

6523 WAISTPANTS  13  EN ISO 20471 CL. 1

6524 WAISTPANTS EXTREME 34  

6528 SERVICE PANTS STRETCH  13  EN ISO 20471 CL. 1

6530 WAISTPANTS  107 PRIO - 100% COTTON EN ISO 20471 CL. 1

6531 WAISTPANTS  106 PRIO  EN ISO 20471 CL. 2

6532 WAISTPANTS  106 PRIO  EN ISO 20471 CL. 2

6533 WAISTPANTS  107 PRIO  EN ISO 20471 CL. 1

6534 WAISTPANTS  107 PRIO  EN ISO 20471 CL. 1

6540 WAISTPANTS STRETCH 11  EN ISO 20471 CL. 1

6550 RAIN PANTS  27  EN ISO 20471 CL. 2 - EN 343

6566 ALLROUND PANTS  28  EN ISO 20471 CL. 2 - EN 343

6570 WAISTPANTS STRETCH 106 PRIO EN ISO 20471 CL. 2

6571 WAISTPANTS STERTCH 10  EN ISO 20471 CL. 2
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SHORTS & PIRATE PANTS PAGE HIGHLIGHTS CERTIFICATION   
2505 SHORTS 64  

2508 PIRATE PANTS 65  

2522 SHORTS STRETCH 64  

2528 SHORTS 65  

2529 SHORTS W. 132 Women 

3521 SHORTS STRETCH 64 / 73  

5502 SHORTS 39 100% COTTON 

5517 PIRATE PANTS 41 100% COTTON 

5526 SHORTS 39  

5527 SHORTS 39  

5529 PIRATE PANTS EXTREME 40  

5535 SHORTS 116 PRIO 

5537 SHORTS STRETCH  52  

5557 PIRATE PANTS STRETCH 40  

5558 SHORTS STRETCH  40 / 73  

6503 SHORTS  14  EN ISO 20471 cl. 2/1

6510 PIRATE PANTS  14  EN ISO 20471 cl. 2

6535 SHORTS  108 PRIO EN ISO 20471 cl. 2/1

6536 SHORTS  108 PRIO  EN ISO 20471 cl. 2/1

   

UNDERWEAR   
3101 UNDERSHIRT 80  

3103 UNDERSHIRT POLO 80  

3105 UNDERSHIRT ADVANCED 80  

3106 UNDERSHIRT WOOL 81 Wool 

3107 UNDERSHIRT POLO WOOL 81 Wool 

3501 LONG JOHNS 80  

3505 LONG JOHNS ADVANCED 81  

3506 LONG JOHNS WOOL 81 Wool 

   

KNEEPADS   
9030 ERGO KNEE PROTECTOR 22 MM 137  

9033 ERGO KNEE PROTECTOR 11 MM 137  

9050 ERGONOMIC KNEEPAD 136  

9056 ERGO KNEE PROTECTION 136  

9057 KNEE PROTECTORS 117 / 136 PRIO 

   

BELTS   
9001 STRETCH BELT 143  

9004 LEATHER BELT 142  

9020 BELT 143  

9031 STRETCH BELT 143  

9036 VELCRO BELT 143  

9060 BELT 142  

9070 BELT 142  

   

CAPS / HATS   
9013 CAP 141  

9037 BEANIE 140  

9038 LINED BEANIE 140  

9046 FLEECE HAT 140  

9061 FLEECE HAT 140  

9062 CAP LOGO 141  

9063 KNITTED HAT 141  

   

SOCKS   
9080 SOCKS 3-PACK 138  

9027 LONG TECNICAL SOCKS WOOL 138  

9028 TECNICAL SOCKS 138  

   

ACCESSORIES   
1006 TOOL POCKET 145   

9015 BALACLAVA 139   

9026 MULTISCARF 139  

9032 ID-CARD HOLDER 5-PACK 144  

9035 ID-CARD HOLDER 144  

9039 ZIPPULLER 10-PACK 144  

9042 HOLSTER POCKETS 145  

9044 BRACES 142  

9045 ID-CARD POCKET 144  

9097 TRANSFER KNEE REINFORCEMENT 145
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INDEX
ARTICLE NO.

MODEL GARMENT PAGE

1006 TOOL POCKET 145

2016 T-SHIRT 44 / 55 / 94

2017 T-SHIRT LONG SLEEVED 45 / 97

2018 PIQUÉ 44 / 95

2019 T-SHIRT 44 / 94

2020 T-SHIRT LONG SLEEVED 45 / 97

2021 PIQUÉ 96 / 122

2022 PIQUÉ 96

2030 T-SHIRT FUNCTION 55 / 76 / 94 / 122

2031 T-SHIRT FUNCTION WOMEN´S 132

2040 PIQUÉ FUNCTION 55 / 76 / 95

2041 PIQUÉ FUNCTION WOMEN´S 132

2116 HOOD JACKET 47 / 103

2121 SWEATSHIRT 46 / 54 / 99

2123 SWEATSHIRT 46 / 99

2124 SWEATSHIRT 100% COTTON 98

2125 SWEATSHIRT 46 / 97

2127 SWEATSHIRT 98 / 123

2128 SWEATSHIRT, HALF ZIP 98 / 123

2129 SWEATSHIRT 99 / 123

2130 HOOD JACKET 103

2219 SHIRT 49

2318 FLEECE JACKET 75 / 101

2319 FLEECE, HALF ZIP 75

2325 MICROFLEECE JACKET 102 / 121

2326 MICROFLEECE JACKET WOMEN’S 131

2327 FLEECE JACKET 102 / 121

2422 SOFTSHELL JACKET 86 / 118

2423 SOFTSHELL JACKET WOMEN’S 130

2500 WAISTPANTS WOMEN’S 128

2501 WAISTPANTS 60

2502 WAISTPANTS ZIP OFF 60

2505 SHORTS 64

2506 WAISTPANTS 60

2507 JEANS 62

2508 PIRATE PANTS 65

2514 WAISTPANTS 61

2515 WAISTPANTS WOMEN´S 129

2517 WAISTPANTS 59

MODEL GARMENT PAGE

2518 WAISTPANTS 62

2519 WAISTPANTS WOMEN’S 129

2520 WAISTPANTS STRETCH 58

2521 WAISTPANTS STRETCH WOMEN’S 128

2522 SHORTS STRETCH 64

2528 SHORTS 65

2529 SHORTS WOMEN’S 132

2530 WAISTPANTS 62 / 115

2550 CHINOS 59

2552 SERVICE PANTS STRETCH 58

2553 SERVICE PANTS STRETCH WOMEN’S 128

2718 VEST 67 / 92

3010 T-SHIRT ACTIVE 76 / 95

3011 PIQUÉ ACTIVE 77 / 96

3101 UNDERSHIRT 80

3103 UNDERSHIRT POLO 80

3105 UNDERSHIRT ADVANCED 80

3106 UNDERSHIRT, WOOL 81

3107 UNDERSHIRT POLO, WOOL 81

3120 HOOD JACKET 78 / 102

3306 MICRO POLO 77 / 101

3307 MICRO JACKET 77 / 101

3314 HOOD JACKET FUNCTIONAL  78 / 103

3315 JACKET FUNCTIONAL  47 / 100

3317 JACKET FUNCTIONAL 78 / 100

3318 FLEECE JACKET 47 / 79 / 100

3406 FUNCTIONAL JACKET 54 / 66 / 86

3407 PADDED FUNCTIONAL JACKET 68 / 89

3410 FUNCTIONAL JACKET EXTREME 42 / 74 / 87

3412 FUNCTIONAL JACKET WOMEN’S 130

3413 PADDED FUNCTIONAL JACKET WOMEN’S 130

3416 FUNCTIONAL JACKET LITE EXTREME  74 / 87

3422 JACKET, WINDBREAKER 66 / 74 / 86

3423 JACKET 75 / 91

3425 SHELL JACKET 83

3501 LONG JOHNS 80

3505 LONG JOHNS ADVANCED 81

3506 LONG JOHNS, WOOL 81

3512 SHELL PANT 83

3513 WAISTPANTS FULL STRETCH 34 / 72

3520 WAISTPANTS STRETCH 58 / 72

3521 SHORTS STRETCH 64 / 73

MODEL GARMENT PAGE

3702 SOFTSHELL VEST 92 / 120

4201 SHIRT 48

4401 PILOT JACKET 89 / 119

4411 JACKET 3 IN 1 68 / 90

4414 SERVICE JACKET 66 / 88

4420 SERVICE JACKET 67 / 87

4422 PADDED JACKET  42 / 68 / 90

4423 PADDED JACKET 43 / 69 / 90

4430 RAIN JACKET 82

4440 FUNCTIONAL JACKET 89 / 118

4441 PADDED FUNCTIONAL JACKET 92 / 119

4511 LINED WAISTPANTS 63

4512 WAISTPANTS 61

4530 RAIN PANTS 82

4601 OVERALL 63

4602 OVERALL 63

4603 COVERALL 116

5203 SHIRT 49

5205 SHIRT 48

5210 SHIRT 48

5411 PADDED JACKET 43 / 91

5414 JACKET EXTREME 42 / 88

5425 SERVICE JACKET 88 / 118

5426 PADDED SERVICE JACKET 91 / 119

5501 WAISTPANTS 36

5502 SHORTS 39

5506 WAISTPANTS 37

5512 WAISTPANTS 37

5513 WAISTPANTS 36

5517 PIRATE PANTS 41

5519 WAISTPANTS 38

5521 WAISTPANTS 36

5522 WAISTPANT WOMEN’S 129

5524 WAISTPANTS EXTREME 35 / 37

5526 SHORTS 39

5527 SHORTS 39

5529 PIRATE PANTS EXTREME 40

5530 WAISTPANTS 53 / 114

5531 WAISTPANTS 114

5535 SHORTS 116

5536 WAISTPANTS 52

5537 SHORTS STRETCH  52
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MODEL GARMENT PAGE

5532 WAISTPANTS 114

5550 WAISTPANT STRETCH 34 / 72

5551 WAISTPANT STRETCH 35 / 52

5557 PIRATE PANT STRETCH 40

5558 SHORTS STRETCH 40 / 73

5559 WAISTPANT WITH 37,5™ TECHNOLOGY 35 / 73

5570 WAISTPANT STRETCH 115

5630 BIB & BRACE 116

5704 PADDED VEST 93 / 120

5706 VEST 93 / 120

6008 PIQUÉ EN ISO 20471 CLASS 2 25

6009 T-SHIRT EN ISO 20471 CLASS 2 24

6010 T-SHIRT EN ISO 20471 CLASS 3 24

6011 PIQUÉ EN ISO 20471 CLASS 3 25

6012 T-SHIRT WOMEN’S EN ISO 20471 CLASS 2/1 127

6013 T-SHIRT EN ISO 20471 CLASS 3/2 24

6014 T-SHIRT LONG SLEEVE EN ISO 20471 CLASS 3/2 20

6015 PIQUE EN ISO 20471 CLASS 3/2 25

6020 T-SHIRT EN ISO 20471 CLASS 1 26

6030 T-SHIRT EN ISO 20471 CLASS 3/2 112

6040 PIQUÉ EN ISO 20471 CLASS 3/2 112

6101 SWEATSHIRT EN ISO 20471 CLASS 3 23

6102 SWEATSHIRT, HALF ZIP EN ISO 20471 CLASS 3 23

6103 SWEATSHIRT, FULL ZIP EN ISO 20471 CLASS 3 23

6105 SOFTSHELL JACKET LITE EN ISO 20471 CLASS 3 110

6106 SWEATSHIRT EN ISO 20471 CLASS 3 112

6108 SWEATSHIRT EN ISO 20471 CLASS 3/2 22

6109 SWEATSHIRT EN ISO 20471 CLASS 3/2 22

6110 HOOD JACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 22

6120 SWEATSHIRT EN ISO 20471 CLASS 1 26

6122 TECHNICAL HOOD JACKET EN ISO 20471 CLASS 1 26

6129 SWEATSHIRT EN ISO 20471 CLASS 1 27

6130 HOODJACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 20

6132 HOODJACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 113

6202 COVERALL PADDED EN ISO 20471 CLASS 3 15

6203 COVERALL EN ISO 20471 CLASS 3 15

6303 FLEECE JACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 20

6327 FLEECE JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 113

6401 JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 110

6403 RAIN JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 29

6407 PADDED JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 111

6412 SOFTSHELL JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 21

MODEL GARMENT PAGE

6415 JACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 16

6416 SHELLJACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 17

6417 FUNCTIONAL JACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 17

6418 PADDED JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 19

6419 FUNCTIONAL JACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2  16

6420 PADDED FUNCTIONAL JACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 18

6422 PADDED JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 18

6423 JACKET WOMEN´S EN ISO 20471 CLASS 3/2 126

6424 PADDED JACKET WOMEN´S EN ISO 20471 CLASS 3/2 126

6431 RAIN JACKET SHORT EN ISO 20471 CLASS 3/2 29

6432 SOFTSHELL JACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 111

6440 FUNCTIONAL JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 110

6441 PADDED FUNCTIONAL JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 111

6442 FUNCTIONAL JACKET EN ISO 20471 CLASS 1 17

6443 SOFTSHELL JACKET EN ISO 20471 CLASS 1 16

6444 JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 21

6445 FUNCTIONAL JACKET 3-IN-1 EN ISO 20471 CLASS 3/2 19

6446 FUNCTIONAL JACKET EN ISO 20471 CLASS 1 19

6450 RAINJACKET EN ISO 20471 CLASS 3/2 27

6466 ALLROUND JACKET EN ISO 20471 CLASS 3 28

6501 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 2 12

6502 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 1 12

6503 SHORTS EN ISO 20471 CLASS 2/1 14

6504 RAIN TROUSERS EN ISO 20471 CLASS 2 29

6506 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 2 10

6507 DRIVER PANTS EN ISO 20471 CLASS 1 13

6510 PIRATE PANTS EN ISO 20471 CLASS 2 14

6513 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 2/1 10

6514 PADDED WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 2 14

6519 WAISTPANTS WOMEN´S EN ISO 20471 CLASS 2 126

6522 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 1 12

6523 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 1 13

6524 WAISTPANTS EXTREME 34

6527 WAISTPANT 37,5™ TECHNOLOGY EN ISO 20471 CLASS 2 11

6528 SERVICE PANT STRETCH EN ISO 20471 CLASS 1 13

6530 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 1 107

6531 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 2 106

6532 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 2 106

6533 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 1 107

6534 WAISTPANTS EN ISO 20471 CLASS 1 107

6535 SHORTS EN ISO 20471 CLASS 2/1 108

6536 SHORTS EN ISO 20471 CLASS 2/1 108

MODEL GARMENT PAGE

6540 WAISTPANT EN ISO 20471 CLASS 1 11

6550 RAIN PANT EN ISO 20471 CLASS 2/1 27

6566 ALLROUND PANTS EN ISO 20471 CLASS 2 28

6570 WAISTPANT STRETCH EN ISO 20471 CLASS 2 106

6571 WAISTPANT STRETCH EN ISO 20471 CLASS 2 10

6702 VEST EN 471 CLASS 3 30

6703 VEST EN ISO 20471 CLASS 2 30

6704 VEST EN ISO 20471 CLASS 2 31

6707 VEST EN ISO 20471 CLASS 3  31

6709 VEST EN ISO 20471 CLASS 2 30

6711 VEST EN ISO 20471 CLASS 2 31

9001 STRETCH BELT 143

9004 LEATHER BELT 142

9013 CAP 141

9015 BALACLAVA 139

9020 BELT 143

9026 MULTISCARF  139

9027 LONG TECNICAL SOCKS WOOL  138

9028 TECNICAL SOCKS 138

9030 ERGO KNEE PROTECTOR 22 MM 137

9031 BELT STRECH 143

9032 ID-CARD HOLDER 5-PACK 144

9033 ERGO KNEE PROTECTOR 11 MM 137

9035 ID-CARD HOLDER 144

9036 VELCRO BELT 143

9037 BEANIE 140

9038 LINED BEANIE 140

9039 ZIPPULLER 10-PACK 144

9042 HOLSTER POCKETS 145

9044 BRACES 142

9045 ID-CARD POCKET 144

9046 FLEECE HAT 140

9050 ERGONOMIC KNEEPAD 136

9056 ERGO KNEE PROTECTION 136

9057 KNEE PROTECTORS 117 / 136

9060 BELT 142

9061 FLEECE HAT 140

9062 CAP LOGO 141

9063 KNITTED HAT 141

9070 BELT 142

9080 SOCKS 3-PACK 138

9097 TRANSFER KNEE REINFORCEMENT, 10 PAIRS 145
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