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#INVENTING
WORKWEAR

AllroundWork
OP ALLES VOORBEREID
Moderne werkkleding met een perfecte pasvorm, duurzaam comfort en geavanceerde
functies. De beste keuze voor uw dagelijkse werkzaamheden onder alle omstandigheden.

FlexiWork
OPTIMALE BEWEGINGSVRIJHEID
Optimaal werkcomfort en extreme ﬂexibiliteit. Geavanceerde werkkleding met high-tech werkbroeken van stretchmateriaal en
een op het lichaam afgestemd (body-mapped) design. Voor de drukbezette professional die altijd topwerk moet leveren en altijd
een stap verder denkt.

LiteWork
KOEL, DROOG EN FRIS
Lichtgewicht en sneldrogende werkkleding voor een heerlijk werkcomfort. Geavanceerd design en hoogwaardige producten met
revolutionaire 37.5®-technologie voor uitstekende ventilatie tijdens inspannende werkzaamheden en in warme werkomgevingen.

RuffWork
VOOR HET ZWAARSTE WERK
Robuust design voor het zware werk. Moderne heavy-duty workwear met een perfecte pasvorm en versterkte functionaliteit.
Ontwikkeld voor professionals die in veeleisende omgevingen op hun uitrusting moeten kunnen vertrouwen.
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EEN NIEUWE GENERATIE
WERKBROEKEN
Wanneer het gaat om geavanceerde werkbroeken loopt Snickers
Workwear voorop. Onze nieuwe generatie werkkleding is wederom een
stap vooruit. Onze 6-serie werkbroeken en nieuwe bovenkleding leggen
de basis voor onze vier conceptfamilies waarmee je de juiste kleding
kunt kiezen van top tot teen. Kijk naar je eigen werkdag en besluit welke
familie van werkbroeken jou de beste functionaliteit, duurzaamheid en
comfort biedt. Als je eenmaal de perfecte broek hebt gekozen kun je de
familie gewoon volgen voor elke vervolgstap.

VERSCHILLENDE EISEN, VERSCHILLENDE BROEKEN
Ruffwork Is onze kleding voor het zwaarste werk, LiteWork biedt je maximale ventilatie in een warme
werkomgeving, AllroundWork is fantastisch voor dagelijks gebruik en FlexiWork biedt je superieure
bewegingsvrijheid voor dynamische prestaties.

FANTASTISCHE PASVORM EN COMFORT
De broeken van onze vier werkkledingfamilies hebben een nieuw tijdloos ontwerp met een uitzonderlijke
pasvorm, zodat je de best mogelijke bewegingsvrijheid en werkcomfort ervaart. Met kenmerken zoals
voorgebogen broekspijpen, ingebouwde ventilatie en stretch gusset in het kruis kun je rekenen op een nieuw
niveau van draagcomfort.

GECERTIFICEERDE KNIEBESCHERMING
Op je knieën werken eist zijn tol. Daarom zijn onze werkbroeken voorzien van kniestukzakken die ontworpen zijn
voor de meest geavanceerde kniebescherming die er is. Met KneeGuard™ en KneeGuard Pro kun je jezelf
vandaag beschermen en je knieën sparen voor morgen. Lees meer over onze kniebeschermers op pagina 32–35.

VERTROUW OP
EEN KLASSIEKER
Met onze klassieke 3-serie werkbroeken krijg je
geavanceerde functionaliteit met comfort en
bescherming waar je op kunt vertrouwen, ongeacht
de situatie. Verkrijgbaar in brede reeks van stoffen
en kleuren,l met en zonder holsterzakken, precies
passend bij jouw wensen.

PIRATE OF KORTE BROEK?
Zowel de 6-serie van onze werkkledingfamilies en
onze klassieke 3-serie zijn verkrijgbaar als pirate en
als korte broek. Zo ervaar je altijd koel werkcomfort
en volledige functionaliteit op warme dagen.

6902 FlexiWork, Werkbroek+ met holsterzakken, Pagina 17

Onze RuffWork en AllroundWork werkbroeken zijn voorzien van
Mechanical Air Flow™ in de knieholte; ventilerende openingen en
stretchgaas voor superieure ventilatie rondom de benen en extra
comfort.

MultiLoop

OP ALLES
VOORBEREID

Gereedschapslussen
voor hamer of tang
Uitstekend bereikbare
holsterzakken met
ritsvak

Speciale
constructie voor
superieure
gewichtsverdeling

Slimme zakken voor
mobiele telefoon en pen

Stretch Gusset in het
kruis voor optimale
bewegingsvrijheid

Mechanical Air Flow™

Knieventilatie met
stretchgaas voor
superieur comfort

Pro

Geavanceerde
KneeGuard Pro
voor superieure
kniebescherming

Dobby Pro

Slijtvast Nylon
verstevigd Dobby
Pro materiaal

Cordura® verstevigingen

5151

6200 AllroundWork, Werkbroek+ met holsterzakken
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6200 AllroundWork, Werkbroek+ met holsterzakken

9595

Overal klaar voor. Moderne werkbroek waarin fantastische pasvorm wordt gecombineerd
met slijtvast comfort en geavanceerde functionaliteit. Voorzien van superieure
kniebescherming, ingebouwde ventilatie en een stretch inzet bij het kruis voor echte
allround prestaties op het werk.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet bij het kruis voor
uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Mechanical Air Flow™ in de knieholte met ventilerende openingen en stretchgaas voor
superieure ventilatie en comfort bij de benen
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort en
duurzaamheid
• Sterke Cordura® verstevigingen bij de knieën, de zomen van de broekspijpen en de (holster)
zakken voor verbeterde duurzaamheid.
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, gereedschapslussen, meterzak met
mesbevestigingsknoop, beenzakken met ruimte voor een mobiele telefoon en afneembare
ID-kaarthouder
Materiaal: Dobby Pro. Slijtvaste en extreem comfortabel Nylon-verstevigd materiaal.
69% Polyamide, 31% Katoen, 250 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

Verkrijgbaar met en zonder

HOLSTERZAKKEN
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6201, 6301 AllroundWork, Werkbroek
Moderne werkbroek met fantastische pasvorm die slijtvast comfort combieert met
functionaliteit. Voorzien van superieure kniebescherming, ingebouwde ventilatie en
stretch inzet bij het kruis voor multifunctionele prestaties op het werk.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet voor uitzonderlijke
bewegingsvrijheid
• Mechanical Air Flow™ in de knieholte met ventilerende openingen en stretchgaas voor
superieure ventilatie bij de benen
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort en
duurzaamheid
• Sterke Cordura® verstevigingen bij de knieën, de zomen van de broekspijpen en de (holster)
zakken voor verbeterde duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke gereedschapszak op het been, cargozak met klittenbandsluiting en
bevestigingsknoop voor een ID-kaarthouder
Materiaal: Dobby Pro. Slijtvaste en extreem comfortabel Nylon-verstevigd materiaal. 69%
Polyamide, 31% Katoen, 250 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
5858

6201 – met holsterzakken
6301 – zonder holsterzakken
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Geïntegreerde en
afneembare riem

Speciale contructie
voor superieure
gewichtsverdeling

Uitstekend bereikbare
holsterzakken met
ritsvak

Slimme zak voor
mobiele telefoon

LIGHT WEIGHT
RIP-STOP
AND CORDURA®
STRETCH

Lichtgewicht
Rip-Stop en Cordura®stretchmateriaal

KneeGuard voor
superieure
kniebescherming

Verstevigingen van
Cordura® 500

0404

6902 FlexiWork, Werkbroek+ met holsterzakken
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6902 FlexiWork, Werkbroek+ met holsterzakken

9504

We brengen werkcomfort en ﬂexibiliteit naar een nieuw niveau. Deze super
lichtgewicht werkbroek heeft een op het lichaam afgestemd ontwerp en combineert
ventilerende stretchstof met Cordura® verstevigingen en holsterzakken. Ervaar
uitzonderlijke bewegingsvrijheid en functionaliteit.
• High-tech ontwerp dat op het lichaam afgestemd (body-mapped) is met super lichtgewicht
ventilerende stretchstof en voorgebogen broekspijpen met reﬂecterende details voor extra
comfort en bewegingsvrijheid
• Geavanceerde KneeGuard met stretchmateriaal boven de knie die de kniebeschermers in
de optimale positie houden voor de beste bescherming en extra comfort
• Sterke Cordura® verstevigingen bij de knieën, broekspijpen en (holster)zakken voor
verbeterde duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits en beenzakken, voorzien van mes
bevestigingsknoop, vak voor mobiele telefoon en afneembare ID-kaarthouder
• Geïntegreerde riem met een duurzame snelsluiting van polyamide voor een optimale
pasvorm en werkcomfort. De riem is afzonderlijk te gebruiken
Materiaal: Lichtgewicht en slijtvaste Cordura® stretch en rip-stop materiaal. 88% Cordura®,
12% Elastan, 270 g/m2. 65% polyester 35% katoen, 200 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel,
pagina 131)

NIEUW
Lente 2017
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6903 FlexiWork, Werkbroek+

8604

Lichtgewicht werkbroek met high-tech op het lichaam afgestemd ontwerp voor
extreem werkcomfort en ﬂexibiliteit. Combineert ventilerend stretchmateriaal met
Cordura® verstevigingen en een reeks zakken voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid en
functionaliteit.
• High-tech ontwerp dat op het lichaam afgestemd (body-mapped) is met super lichtgewicht
ventilerende stretchstof en voorgebogen broekspijpen met reﬂecterende details voor extra
comfort en bewegingsvrijheid
• Geavanceerde KneeGuard met stretchmateriaal boven de knie die de kniebeschermers
in de optimale positie houden voor de beste bescherming en extra comfort
• Sterke Cordura® verstevigingen bij de knieën, broekspijpen en (holster)zakken voor
verbeterde duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke beenzakken, voorzien van mes bevestigingsknoop en vak
voor mobiele telefoon
• Geïntegreerde riem met een duurzame snelsluiting van polyamide voor een optimale
pasvorm en werkcomfort. De riem is afzonderlijk te gebruiken
Materiaal: Lichtgewicht en slijtvaste Cordura® stretch en rip-stop materiaal. 88% Cordura®,
12% Elastan, 270 g/m2. 65% polyester 35% katoen, 200 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel,
pagina 131)
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MultiLoop

KOEL, DROOG
EN FRIS

Gereedschapslussen
voor hamer of tang
Uitstekend bereikbare
holsterzakken met
ritsvak

Speciale constructie
voor superieure
gewichtsverdeling

Zak met rits

37.5®-technologie
die het lichaam koel
houdt

Stretch Gusset in het
kruis voor optimale
bewegingsvrijheid

SUPER-LIGHT,
QUICK-DRYING
AND DURABLE
RIP-STOP FABRIC

Pro

Geavanceerd
KneeGuard Pro
voor superieure
kniebescherming

Lichtgewicht,
sneldrogend en
duurzaam rip-stop
materiaal

Verstevigingen van
Cordura® 500

2004

6206 LiteWork, 37.5® Werkbroek+ met holsterzakken
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6206 LiteWork, 37.5® Werkbroek+ met holsterzakken

2004

Lichtgewicht werkbroek die u koel, droog en geventileerd houdt als u in een warme omgeving
werkt. Voorzien van geavanceerd functioneel ontwerp met 37.5® technologie en uitzonderlijke
kniebescherming voor superieur comfort en bescherming tijdens het werk.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet voor uitzonderlijke
bewegingsvrijheid
• Extreem sneldrogende stof voorzien van 37.5® technologie die vocht vangt en wegvoert
van het lichaam voor superieur koel en droog werkcomfort
• Het zijpaneel is ontworpen voor superieure gewichtsdistributie
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort en
duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, gereedschapslussen, meterzak inclusief
mesbevestigingsknoop en beenzak met rits en afneembare ID-kaarthouder
Materiaal: Lichtgewicht en duurzaam rip-stop materiaal. 77% polyester, 23% katoen, 230 g/m2.
Voorzien van gepatenteerd high-tech 37.5® technologie met miljoenen permanent ingebedde actieve
deeltjes. Voorzien van Cordura®-polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

Verkrijgbaar met en zonder
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6207, 6307 LiteWork 37.5® Werkbroek
Blijf koel, droog en geventileerd in deze super lichtgewicht werkbroek met holsterzakken
voorzien van geavanceerd design met 37.5® technologie. Geniet van superieure
kniebescherming voor uitzonderlijk comfort en bescherming tijdens het werken in
een warme omgeving.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet voor uitzonderlijke
bewegingsvrijheid
• Extreem sneldrogende stof voorzien van 37.5® technologie die vocht vangt en wegvoert van het
lichaam voor superieur koel en droog werkcomfort
• Het zijpaneel is ontworpen voor superieure gewichtsdistributie
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort en
duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke beenzakken en beenzak met rits en knoop voor het bevestigen van een
ID-kaarthouder
Materiaal: Lichtgewicht en duurzaam rip-stop materiaal. 77% polyester, 23% katoen,
230 g/m2. Voorzien van gepatenteerd high-tech 37.5® technologie met miljoenen permanent
ingebedde actieve deeltjes. 100% Cordura®-polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
9504

6207 – met holsterzakken
6307 – zonder holsterzakken

BROEKEN
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MultiLoop

VOOR HET
ZWAARSTE WERK
Gereedschapslussen
voor hamer of tang

Uitstekend bereikbare
holsterzakken met
ritsvak

Handige schuine
zak met rits op
het bovenbeen
Speciale constructie
voor superieure
gewichtsverdeling

Stretch Gusset in het
kruis voor optimale
bewegingsvrijheid
Handige zakken voor
mobiele telefoon
en pen
Pro

Geavanceerde
KneeGuard Pro
voor superieure
kniebescherming

Mechanical Air Flow™

Knieventilatie met
stretchgaas voor
superieur comfort

Dobby Pro+

Slijtvast Nylon
verstevigd Dobby
Pro+ materiaal

Verstevigingen van
Cordura® 1000

5804

6202 RuffWork, Werkbroek+ met holsterzakken

20

BROEKEN

0404

5104

5804

EN 14404

PATENT
INFO

REG.
DESIGN

6202 RuffWork, Werkbroek+ met holsterzakken

9504

Een sterk ontwerp voor zwaar werk. Deze moderne heavy-duty werkbroek met
knoopsluiting combineert een fantastische pasvorm met optimale functionaliteit.
Voorzien van Cordura® 1000 verstevigde kniebescherming, geïntegreerde ventilatie
en stretch gusset voor optimaal comfort tijdens het werk.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen (voorzien van reﬂecterende details) en Cordura®
stretch inzet voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Mechanical Air Flow™ in de knieholte met ventilerende openingen en stretchgaas voor
superieure ventilatie bij de benen
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort
en duurzaamheid
• Extreem sterke Dobby Pro+ stof die zacht aanvoelt, Cordura® 1000 verstevigingen op de
knieën en heavy-duty ritsen voor superieure duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, schuine dijbeenzak en beenzakken met
ruimte voor een mobiele telefoon, mesbevestigingsknoop en afneembare ID-kaarthouder
Materiaal: Heavy-duty en extreem comfortabele Polyamide-verstevigd Dobby Pro+ materiaal,
57% Polyamide, 43% Katoen 310 g/m2. Voorzien van 100% Cordura® 1000 verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

Verkrijgbaar met en zonder
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6203, 6303 RuffWork, Werkbroek

5104

Werkbroek voor het zwaarste werk. Modern ontwerp met knoopsluiting,
fantastische pasvorm en optimale functionaliteit. Voorzien van Cordura® 1000
verstevigde kniebescherming, geïntegreerde ventilatie en stretch gusset voor
optimaal comfort tijdens het werk.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet voor
uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Mechanical Air Flow™ in de knieholte met ventilerende openingen en stretchgaas voor
superieure ventilatie bij de benen
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en
de kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra
comfort en duurzaamheid
• Extreem sterke Dobby Pro+ stof die zacht aanvoelt, Cordura® 1000 verstevigingen op
de knieën en heavy-duty ritsen voor superieure duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke schuine dijbeenzak en beenzakken met knoop om een
ID-kaarthouder aan te bevestigen
Materiaal: Heavy-duty en extreem comfortabele Polyamide-verstevigd Dobby Pro+
materiaal, 57% Polyamide, 43% Katoen 310 g/m2. Voorzien van 100% Cordura® 1000
verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel,
pagina 131)
6203 – met holsterzakken
6303 – zonder holsterzakken

BROEKEN

21

NIEUW
Lente 2017
EN 14404

PATENT
INFO

REG.
DESIGN

6215 RuffWork Katoen, Werkbroek+ met holsterzakken
Een sterk ontwerp voor het zwaarste werk, maar dan met het gevoel van katoen. Deze
moderne heavy-duty werkbroek combineert een uitstekende pasvorm met versterkte
functionaliteit. De Cordura® 1000 verstevigde kniebescherming en stretch gusset in het
kruis bieden je optimale bescherming en beweginsvrijheid voor slijtvast comfort tijdens het
werk.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet bij het kruis voor
buitengewone beweginsvrijheid
• Mechanical Air Flow™ bij de knieholte met ventilerende openingen en stretchgaas voor
uitstekende ventilatie rondom de benen en een grote draagcomfort
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooien houden je kniebeschermers in de optimale
positie voor superieure bescherming, comfort en duurzaamheid
• Extreem sterke katoenen stof met slijtvaste Cordura® 1000 verstevigingen bij de knieën en
heavy-duty ritsen voor superieure duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijkeholsterzakken met ritsvak, schuine zak aan de voorkant van het dijbeen
en beenzakken met een vak voor de mobiele telefoon en afneembare ID-kaarthouder.
Materiaal: Katoen. Katoen van zware kwaliteit voor uitzonderlijk draagcomfort. 100% Katoen
2/2 Twill, 380 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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6204 RuffWork Denim, Werkbroek+ met holsterzakken

6504

Op zoek naar moderne jeans om in te werken? Draag dan deze slijtvaste werkbroek met een
sterk knoopsluiting, fantastische pasvorm en functionaliteit. Voorzien van Cordura® 1000
verstevigde kniebescherming, geïntegreerde ventilatie en stretch gusset voor langdurig
werkcomfort.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen (voorzien van reﬂecterende details) en Cordura®
stretch inzet voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Mechanical Air Flow™ in de knieholte met ventilerende openingen en stretchgaas voor superieure
ventilatie bij de benen
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort en
duurzaamheid
• Sterke en comfortabele Cordura® Denim stof met slijtvaste Cordura® versteviging bij de knieën en
voorzien van stevige ritsen die lang meegaan
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, schuine dijbeenzak en beenzakken met ruimte
voor een mobiele telefoon, mesbevestigingsknoop en afneembare ID-kaarthouder
Materiaal: Duurzame en zachte Cordura® verstekte Denim katoen stof, 25% Cordura®, 75% Katoen,
400 g/m2. Heavy-duty en extreem comfortabele Polyamide-verstevigd Dobby Pro+ materiaal,
57% Polyamide, 43% Katoen 310 g/m2. Voorzien van 100% Cordura® 1000 verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

Verkrijgbaar met en zonder
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6205, 6305 RuffWork Denim Werkbroek
Een sterk ontwerp met een jeans uitstraling en knoopsluiting. Deze slijtvaste werkbroek heeft
een modern ontwerp, fantastische pasvorm en functionaliteit. Voorzien van Cordura® 1000
verstevigde kniebescherming, geïntegreerde ventilatie en stretch gusset voor langdurig
werkcomfort.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet voor uitzonderlijke
bewegingsvrijheid
• Mechanical Air Flow™ in de knieholte met ventilerende openingen en stretchgaas voor superieure
ventilatie bij de benen
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort en
duurzaamheid
• Sterke en comfortabele Cordura® Denim stof met slijtvaste Cordura® versteviging bij de knieën en
voorzien van stevige ritsen die lang meegaan
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, schuine dijbeenzak en beenzakken met knoop om
een ID-kaarthouder aan te bevestigen
Materiaal: Duurzame en zachte Cordura® verstekte Denim katoen stof, 25% Cordura®, 75% Katoen,
400 g/m2. Heavy-duty en extreem comfortabele Polyamide-verstevigd Dobby Pro+ materiaal,
57% Polyamide, 43% Katoen 310 g/m2. Voorzien van 100% Cordura® 1000 verstevigingen.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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6205 – met holsterzakken
6305 – zonder holsterzakken

3-SERIE WERKBROEK

Twisted Leg™ ontwerp
en Snickers Gusset™
in het kruis voor een
uitstekende
bewegingsvrijheid.

Goed bereikbare
beenzakken, met vakje
voor uw GSM en
pennenvak.

Speciaal ontworpen
meterzak voor meer
bewegingsvrijheid.

KneeGuard™
positioneringssysteem
voor optimale
kniebescherming.

Verkrijgbaar met en zonder

HOLSTERZAKKEN

1704
EN 14404
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3212, 3312 DuraTwill Broek

0404

3204

1604

1818

7404

9595

Extreem slijtvaste werkbroek gemaakt van vuilafstotende DuraTwill stof.
Beschikt over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design, Cordura®
verstevigingen voor extra duurzaamheid en een reeks zakken, inclusief
vak voor GSM.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis
voor perfect draagcomfort met iedere beweging
• Sterke Cordura® verstevigingen op de knieën voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor
superieure kniebescherming
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier
pen/gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit
en bewegingsvrijheid
Materiaal: DuraTwill. Duurzame stof: zachte katoen aan de binnenkant, licht
geïmpregneerd aan de buitenkant voor betere bescherming. 52% Katoen/
48% Polyamide, 240 g/m2. Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3212 – met holsterzakken
3312 – zonder holsterzakken
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3213, 3313 Rip-Stop Broek
Overwin de warmte. Draag deze verbazingwekkende werkbroek uit superlicht
maar toch zeer duurzame rip-stop stof. Reken op een geavanceerd design,
een superieure Cordura® verstevigde kniebescherming en verschillende
zakken voor al je benodigdheden.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis
voor perfect draagcomfort met iedere beweging
• Sterke Cordura® verstevigingen op de knieën voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor
superieure kniebescherming
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier
pen/gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en
bewegingsvrijheid
Materiaal: Duurzaam en lichtgewicht rip-stop stof. 65% polyester, 35% Katoen,
200 g/m2. Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

0404

3213 – met holsterzakken
3313 – zonder holsterzakken
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3214, 3314 Canvas+ Broek
Fantastische werkbroek gemaakt van zeer comfortabele en toch duurzame
Canvas+ stof. Beschikt over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design,
Cordura® verstevigingen voor extra duurzaamheid en een reeks zakken, inclusief
GSM compartiment.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor
perfect draagcomfort met iedere beweging
• Sterke Cordura® verstevigingen op de knieën voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor
superieure kniebescherming
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier pen/
gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en
bewegingsvrijheid
Materiaal: Canvas+. Zeer comfortabel en slijtvaste stof. 60% Katoen/40% Polyester,
340 g/m2. Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3214 – met holsterzakken
3314 – zonder holsterzakken
* Kleur niet beschikbaar voor art. nr. 3314
5804
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3211, 3311 CoolTwill Broek

0404

1818

Houd het hoofd koel in deze werkbroek gemaakt van lichtgewicht CoolTwill stof.
Beschikt over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design, Cordura®
verstevigingen voor extra duurzaamheid en een reeks zakken, inclusief
holsterzakken en GSM compartiment.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor
perfect draagcomfort met iedere beweging
• Sterke Cordura® verstevigingen op de knieën voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor
superieure kniebescherming
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier pen/
gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en
bewegingsvrijheid
Materiaal: CoolTwill. Een lichtgewicht maar slijtvaste stof. 65% Polyester/35% Katoen,
195 g/m2. Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3211 – met holsterzakken
3311 – zonder holsterzakken
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3714 Canvas+ Damesbroek met holsterzakken

9595

Geweldige pasvorm, geweldig comfort. Een echte werkbroek voor vrouwen, de combinatie van
een superieure vrouwelijke pasvorm met geavanceerde functionaliteit. Gemaakt in Canvas+ stof
met Cordura® verstevigingen voor extra duurzaamheid en roze details voor een moderne,
vrouwelijke look.
• Lage snit voor vrouwen met gevormde tailleband, extreme Twisted Leg™ design en Snickers Workwear
Gusset™ in het kruis voor uitstekend draagcomfort bij iedere beweging
• Stevige Cordura® verstevigingen op de knieën en in de holster zakken voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure
kniebescherming en voorzien van extra stof aan de voorzijde voor meer comfort
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier pen/gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
Materiaal: Canvas+. Een uiterst comfortabele en slijtvaste stof. 60% Katoen, 40% Polyester, 340 g/m2.
Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 18–22, 32–54, 76–92
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3215 Comfort Cotton Broek met holsterzakken

0404

Katoen op zijn best. Geavanceerde werkbroek van soft-washed katoen voor geweldig comfort.
Met een innovatieve snit voor een perfecte pasvorm, Cordura® verstevigingen voor extra
duurzaamheid en een reeks slimme zakken, inclusief holsterzakken.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect
draagcomfort met iedere beweging
• Sterke Cordura® verstevigingen op de knieën en in de holsterzakken voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure
kniebescherming
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier pen/ gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
Materiaal: Katoen. Een zware soft-washed katoen voor uitstekend draagcomfort. 100% Katoen 2/2 Twill,
380 g/m2. Met 100% Cordura® - Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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0214 Bodybroek met holsterzakken, Canvas+
Geweldige bodybroek met holsterzakken in zeer comfortabele en toch duurzame Canvas+
stof. Beschikt over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ ontwerp, verstevigingen in
Cordura® voor extra duurzaamheid en klittenbandbevestigers, plus geavanceerde
kniebescherming en een uitgebreide reeks zakken.
• Gemaakt van Canvas+ stof verstevigd met delen van Cordura® voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure
kniebescherming
• Stabiele holsterzakken met buitenvakken, perfect voor klein gereedschap, pennen etc
• Stretchstof in de rug en brede, verstelbare schouderbanden voor uitstekende bewegingsvrijheid
en draagcomfort
• Twee grote opgezette borstzakken met extra vakken (maximaal uitvouwbaar tot 45 graden voor
optimale veiligheid en om te voorkomen dat de inhoud van de zak naar buiten valt)
Materiaal: Canvas+. Zeer comfortabele en slijtvaste stof. 60% Katoen/ 40% Polyester, 340 g/m2.
Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
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0212, 0312 DuraTwill Bodybroek
Extreem slijtvaste bodybroek gemaakt van vuilafstotende DuraTwill stof. Beschikt over een
geavanceerde snit met Twisted Leg™ ontwerp, verstevigingen in Cordura® voor extra
duurzaamheid en klittenbandbevestigers, plus geavanceerde kniebescherming en een
uitgebreide reeks zakken.
• Gemaakt van DuraTwill stof verstevigd met delen van Cordura® voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure
kniebescherming
• Stretchstof in de rug en brede, verstelbare schouderbanden voor uitstekende bewegingsvrijheid
en draagcomfort
• Twee grote opgezette borstzakken met extra vakken (maximaal uitvouwbaar tot 45 graden voor
optimale veiligheid en om te voorkomen dat de inhoud van de zak naar buiten valt)
• Doordacht ontworpen meterzak met losse hoeken voor betere bewegingsvrijheid en functionaliteit
Materiaal: DuraTwill. Duurzame stof: zachte katoen aan de binnenkant, licht geïmpregneerd aan de
buitenkant voor betere bescherming. 52% Katoen/48% Polyamide, 240 g/m2. Met 100% Cordura®
-Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260
0212 – met holsterzakken
0312 – zonder holsterzakken

* Kleur niet beschikbaar voor art. nr. 0212
1704
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6905 FlexiWork, Work Pirate Werkbroek+ met holsterzakken
Lichtgewicht pirate werkbroek met een op het lichaam afgestemd (body-mapped) ontwerp voor extreem
werkcomfort en ﬂexibiliteit. In deze broek worden ventilerende stretchstof met Cordura® verstevigingen
gecombineerd voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid en duurzaamheid.
• High-tech ontwerp dat op het lichaam afgestemd (body-mapped) is met super lichtgewicht ventilerende stretchstof
en voorgebogen broekspijpen met reﬂecterende details voor extra comfort en bewegingsvrijheid
• Geavanceerde KneeGuard met stretchmateriaal boven de knie en elastisch koord an het einde van de
broekspijpen die de kniebeschermers in de optimale positie houden
• Sterke Cordura® verstevigingen bij de knieën, broekspijpen en (holster)zakken voor verbeterde duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke beenzakken, voorzien van mes bevestigingsknoop en vak voor mobiele telefoon
• Geïntegreerde riem met een duurzame snelsluiting van polyamide voor een optimale pasvorm en werkcomfort.
De riem is afzonderlijk te gebruiken
Materiaal: Lichtgewicht en slijtvaste Cordura® stretch en rip -stop materiaal. 88% Cordura®, 12% Elastan, 270 g/m2.
65% polyester 35% katoen, 200 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 92–112 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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6103 LiteWork, 37.5® Pirate Werkbroek+ met holsterzakken
Maximale ventilatie, superieure bescherming. Deze sneldrogende en lichtgewicht
’pirate’ broek.
• Moderne snit met voorgebogen broekspijpen en Cordura® stretch inzet voor uitzonderlijke
bewegingsvrijheid
• Extreem sneldrogende stof voorzien van 37.5® technologie die vocht vangt en wegvoert van het
lichaam voor superieur koel en droog werkcomfort
• Het zijpaneel is ontworpen voor superieure gewichtsdistributie
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooi die uitvouwt bij elke kniebuiging en de
kniebeschermer in de optimale positie houdt voor de beste bescherming en extra comfort en
duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, meterzak inclusief mesbevestigingsknoop en
beenzak met rits en pennenvak
Materiaal: Lichtgewicht en duurzaam rip-stop materiaal. 77% polyester, 23% katoen, 230 g/m2.
Voorzien van gepatenteerd high-tech 37.5® technologie met miljoenen permanent ingebedde
actieve deeltjes. 100% Cordura®-polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64, 92–112 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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3923, 3913 Rip-stop Pirate Broek met holsterzakken
De ultieme lengte bij warm weer. Vooruitstrevende “Pirate” broeken gemaakt van duurzame
rip-stop stof. Met geavanceerd ontwerp voor maximale ventilatie en comfort, superieure
kniebescherming, Cordura® verstevigingen en een reeks makkelijk bereikbare zakken.
• Geavanceerd design met losse pasvorm, uitgerust met Twisted Leg™ design en Snickers Workwear
Gusset™ in het kruis voor maximale ventilatie en draagcomfort in warm weer
• Gemaakt van comfortabele en tegelijkertijd slijtvaste rip-stop stof met sterke Cordura®
verstevigingen op de knieën en zakken voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure kniebescherming,
gecertiﬁceerd volgens de norm EN 14404
• Grote, makkelijk toegankelijke beenzakken met ﬂap en buitenvakken, inclusief GSM vak
en wijde pennenvakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoeken voor betere bewegingsvrijheid en functionaliteit
Materiaal: Duurzame rip-stop stof. 65% Polyester, 35% Katoen, 250 g/m2. Uitgevoerd met
100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–62, 84–104

0404

3923 – met holsterzakken
3913 – zonder holsterzakken
* Kleur niet beschikbaar voor art. nr. 3913
2004
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3014 Canvas+ Short
Shorts gemaakt van Canvas+ stof. Geavanceerd ontwerp met Twisted Leg™ design, Cordura® verstevigingen voor
een langere levensduur en klittenbandbevestigers. Plus een reeks zakken, inclusief holsterzakken en gsm vak.
• Gemaakt uit Canvas+ stof met Cordura® verstevigingen voor extra duurzaamheid
• Geavanceerde snit met Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect draagcomfort met iedere beweging
• Makkelijk toegankelijke cargo beenzak met apart GSM vak en vier pen/gereedschap vakken
• De meterzak met buitenvak is naar voren verplaatst voor meer comfort en snelle toegang
• Twee holsterzakken met buitenvakken, perfect voor klein gereedschap, pennen etc
Materiaal: Canvas+. Zeer comfortabel en slijtvaste stof. 60% Katoen/40% Polyester, 340 g/m2. Met 100% Cordura®Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–62
0404

REG.
DESIGN

6101 LiteWork, 37.5® Korte broek+ met holsterzakken
0404

2004

5404
9504

Blijf koel in de warmte met deze super lichtgewicht en sneldrogende korte broek. Voorzien van
geavanceerd design met 37.5® technologie, ultralichte ritsen en stretch inzet bij het kruis voor
maximale ventilatie en droog werkcomfort.
• Moderne snit met Cordura® stretch inzet voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Extreem sneldrogende stof voorzien van 37.5® technologie die vocht vangt en wegvoert van het
lichaam voor superieur koel en droog werkcomfort
• Het zijpaneel is ontworpen voor superieure gewichtsdistributie
• Sterke Cordura® verstevigingen, inclusief de holsterzakken, voor verbeterde duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, gereedschapslussen, meterzak inclusief
mesbevestigingsknoop en beenzak met rits en pennenvak
Materiaal: Lichtgewicht en duurzaam rip-stop materiaal. 77% polyester, 23% katoen, 230 g/m2.
Voorzien van gepatenteerd high-tech 37.5® technologie met miljoenen permanent ingebedde actieve
deeltjes. 100% Cordura®-polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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6102 LiteWork, 37.5® Korte broek
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9504

5404

Deze korte broek is sneldrogend en lichtgewicht en houdt u koel in de warmte. Voorzien van
geavanceerd design met 37.5® technologie, ultralichte ritsen en stretch inzet bij het kruis voor
maximale ventilatie en droog werkcomfort.
• Moderne snit met Cordura® stretch inzet voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Extreem sneldrogende stof voorzien van 37.5® technologie die vocht vangt en wegvoert van het lichaam
voor superieur koel en droog werkcomfort
• Het zijpaneel is ontworpen voor superieure gewichtsdistributie
• Sterke Cordura® verstevigingen voor verbeterde duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke meterzak en beenzak met rits en knoop voor het bevestigen
van een ID-kaarthouder
Materiaal: Lichtgewicht en duurzaam rip-stop materiaal. 77% polyester, 23% katoen, 230 g/m2. Voorzien
van gepatenteerd high-tech 37.5® technologie met miljoenen permanent ingebedde actieve deeltjes.
100% Cordura®-polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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6104 RuffWork Denim, Werkshorts+ met holsterzakken
Blijf koel in de hitte met deze slijtvaste korte broek met verstevigd design en een moderne
jeansuitstraling. Voorzien van een fantastische pasvorm, stretch inzet bij het kruis en holsterzakken
voor uitzonderlijke functionaliteit en langdurig comfort.
• Moderne snit met Cordura® stretch inzet bij het kruis voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Speciaal ontworpen zijpaneel voor een goede verdeling van het gewicht
• Sterke en comfortabele Cordura® Denim stof met slijtvaste Cordura® 1000 verstevigingen op alle zakken en
voorzien van stevige ritsen die lang meegaan
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met rits, schuine dijbeenzak en beenzakken met ruimte voor een
mobiele telefoon
• Gereedschapslussen zodat u uw hamer, elektrisch gereedschap of tangen altijd binnen handbereik hebt
Materiaal: Duurzame en zachte Cordura® verstekte Denim katoen stof, 25% Cordura®, 75% Katoen, 400 g/m2.
Heavy-duty en extreem comfortabele Polyamide-verstevigd Dobby Pro+ materiaal, 57% Polyamide, 43% Katoen
310 g/m2. Voorzien van 100% Cordura® 1000 verstevigingen.
Maten: 44–64 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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6904 FlexiWork, Werkshorts+ met holsterzakken
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Verkrijgbaar met en zonder

Voor superieure ﬂexibiliteit en comfort in de hitte draagt u deze lichtgewicht korte
broek met high-tech body-mapped design. De shorts zijn gemaakt van ventilerende
stretchstof met Cordura® verstevigingen voor een uitzonderlijke bewegingsvrijheid.
• High-tech ontwerp dat op het lichaam afgestemd (body-mapped) is van lichtgewicht
ventilerende stretchstof voor extreem comfort en bewegingsvrijheid
• Speciaal ontworpen zijpaneel voor een goede verdeling van het gewicht
• Sterke Cordura® verstevigingen in de (holster)zakken voor verbeterde duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke beenzakken, voorzien van mes bevestigingsknoop en vak voor
mobiele telefoon
• Geïntegreerde riem met een duurzame snelsluiting van polyamide voor een optimale
pasvorm en werkcomfort. De riem is afzonderlijk te gebruiken
Materiaal: Lichtgewicht en slijtvaste Cordura® stretch en rip-stop materiaal. 88% Cordura®,
12% Elastan, 270 g/m2. 65% polyester 35% katoen, 200 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®Polyamide verstevigingen.
Maten: 44–64 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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3023, 3123 Rip-Stop Short

0404

1804

3204

9504

2004

Versla de warmte in deze werkshort gemaakt van superlichte en toch duurzame rip-stop stof.
Beschikt over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design, Cordura® verstevigingen en een
reeks zakken, inclusief GSM vak.
• Geavanceerde snit met Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect draagcomfort
met iedere beweging
• Cordura® verstevigingen binnenin de zakken voor extra duurzaamheid
• Makkelijk toegankelijke been cargozak met aparte GSM zak en vier pen/gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
• Twee ruime voor- en achterzakken en klittenband om gereedschap mee te bevestigen
Materiaal: Duurzaam en lichtgewicht rip-stop stof. 65% polyester, 35% Katoen, 200 g/m2.
Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–62
3023 – met holsterzakken
3123 – zonder holsterzakken
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6100 Service Short

1800
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9500

5800

Maak indruk, ook in de hitte. Draag dit verbazingwekkende short, met een moderne snit voor
superieur koel werkcomfort. Combineert de juiste functies met veel ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur comfort op
lange termijn
• Grote zakken aan voor- en achterkant en op het dijbeen met smartphonezakje zakje en eenvoudige
toegang tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 44–64 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

SHORT S
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4&4XFSFB*7'

6801 Service Broek met Kniestukzakken

1818

0404

9595

Maak een goede indruk terwijl je ook wordt beschermd. Deze moderne broek heeft
een tijdloos ontwerp met een uitstekende pasvorm voor dagelijks draagcomfort en
geavanceerde kniebescherming. De functionaliteit is precies goed voor de meest
voorkomende werkzaamheden en er is veel ruimte voor bedrijfsproﬁlering.
• Moderne snit met een iets strakkere pasvorm en voorgebogen broekspijpen voor
maximale bewegingsvrijheid. Gemaakt van duurzame easy-care stof die zacht en
stretchy is, voor een langdurig draagcomfort.
• Grote zakken aan voor- en achterkant, muntenvakje, beenzakken met een vak voor de
mobiele telefoon en handige pennenvakjes, ruime meterzak
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
• Sterke Cordura® verstevigingen bij de knieën voor verbeterde duurzaamheid
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooien houden je kniebeschermers in de
optimale positie voor superieure bescherming, comfort en duurzaamheid
Materiaal: Duurzaam vuilafstotende easy-care stretchstof, die stretch vorm en kleur
behoudt gedurende een lange periode. 65% Polyester, 35% Katoen, 260g/m2. Featuring
100% Cordura®-Polyamide reinforcements.
Maten: XS-XXXL (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

5858

4&4XFSFB*7'

6800 Service Broek

1800

5800

9500

Maak de juiste indruk. Moderne broek met geweldige pasvorm voor superieur
comfort op het werk. Hedendaags design dat de juiste functies combineert met veel
ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm en voorgebogen benen voor maximale
bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastisch easy-care stof voor superieur
langdurig comfort
• Grote zakken aan voor- en achterkant en zakken aan de zijkant met smartphone vak en
eenvoudige toegang tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel
wassen. Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen,
260 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel,
pagina 131)

0400

4&4XFSFB*7'

6900 Service Transport Broek, Klasse 1
1866

0466
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5866

9566

Superieur comfort achter het stuur. Hoge zichtbaarheid broek met een speciale
moderne snit voor extra zitcomfort. Gemaakt van duurzaam, maar toch soepele
gemakkelijk te onderhouden stof voor een lange levensduur. EN 20471, klasse 1.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm en voorgebogen benen voor maximale
bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastisch easy-care stof voor superieur
langdurig comfort
• Reﬂecterende stroken op de broekspijpen voor verhoogde zichtbaarheid
• Grote zakken aan voor- en achterkant en zakken aan de zijkant met smartphone vak en
eenvoudige toegang tot pennenvakken
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel
wassen. Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 60% polyester, 40% katoen,
290 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel,
pagina 131)

4&4XFSFB*7'

6400 Service Chino Broek

1800

5800

Plaats uw logo erop en draag het met trots. Een must-have in hedendaags design
voor een geweldige pasvorm en comfortabel werken. Gemaakt van duurzaam, maar
toch soepele easy-care stof voor een langdurig goede uitstraling.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastisch easy-care stof voor superieur
langdurig comfort
• Zakken aan de voorkant, bevestigingslus voor sleutels en discrete achterzakken voor
extra gemak
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel
wassen. Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen,
260 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel,
pagina 131)

9500

0400

4&4XFSFB*7'

6700 Service Broek, Dames

1800

5800

Uitstekend geschikt voor werken. Moderne broek met een perfecte pasvorm voor
bewegingsvrijheid en verbazingwekkend werkcomfort. Combineert de juiste
functionaliteit met veel ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Moderne vrouwelijke snit met gebogen tailleband voor een perfecte pasvorm en maximale
bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastisch easy-care stof voor superieur
langdurig comfort
• Grote zakken aan voor- en achterkant en zakken aan de zijkant met smartphone vak en
eenvoudige toegang tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel
wassen. Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen,
260 g/m2.
Maten: 18–22, 32–54, 76–92

9500

0400

4&4XFSFB*7'

6073 Service Overall

0400

1800

Bescherm uw kleren. Trek deze lichte en toch duurzame overall aan, met
hedendaags design voor een geweldige pasvorm en bewegingsvrijheid. Veel ruimte
en mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Ergonomische snit met voorgebogen mouwen en benen voor maximale
bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzame, maar toch lichtgewicht stof voor superieur comfort en
langdurige bescherming
• Zakken aan de voorkant, borstzakken en makkelijk te bereiken pennenvakken voor
extra gemak
• Lange 2-weg rits maakt het gemakkelijk om aan en uit te trekken
Materiaal: CoolTwill. Een lichtgewicht en toch duurzaam en vuilafstotend materiaal.
65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9500

5800

SERVICEBROEKEN
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Dubbel verwerkte stof op
de dijbenen voor een
langere levensduur.

Klittenbandbevestiging
voor gereedschappen,
perfect voor een Snickers
Workwear hamerhouder.

Lichte en ademende
kniestukken dankzij
uniek materiaal.

Kevlar ® verstevigingen
op de knie voor een
lange levensduur.

Wordt geleverd met
twee grote holsterzakken
voor extra comfort.
Maximale kniebescherming dankzij
de kniestukken die op hun plek
blijven zitten en niet verschuiven.

Vooraanzicht meszak met
beschermklep voor gebruiksgemak.

DE VLOER OP MET KEVLAR®
Vloerenlegger? Dan zult u onder de indruk zijn van deze broek. Alsof u op lucht zweeft – ontwikkeld voor maximale
kniebescherming en draagcomfort. U kunt onze vloerleggersbroek beschouwen als de ideale oplossing als u
veel tijd op uw knieën doorbrengt, want nu kunt u veilig de vloer op.

EN 14404
4&4XFSFB*7'

KEVLAR®

3223 Rip-stop Vloerleggersbroek

verstevigd

0404

Wees zuinig op uw knieën. U kunt elke dag rekenen op betrouwbare bescherming en functionaliteit in de
geavanceerde vloerleggersbroek. Met een innovatief design voor een perfecte pasvorm en met Kevlar®
gecoate extra bescherming op de knieën voor nog meer duurzaamheid.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect draagcomfort met
iedere beweging
• Zakken voor kniebeschermers versterkt met Kevlar ® coating voor extra duurzaamheid. Met verstelbaar
elastisch koord die de kniebeschermers op hun plaats houden
• Gemaakt van duurzame rip-stop stof, dubbel op de dijen voor een nog langere levensduur
• Makkelijk bereikbare meszak met beschermende ﬂap op de rechter dij
• Handige cargozak met apart GSM compartiment en vier pen/gereedschap compartimenten
Materiaal: 65% Polyester, 35% Katoen, 250 g/m2. Met 100% Polyamide Cordura® verstevigingen,
54% Polyester/24% Aramide/13% Polyamide/9% Polyurethaan knie verstevigingen.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

5804

9119 D3O® LITE Vloerleggers Kniebeschermers
De ultieme kniebescherming voor vloerleggers. Geavanceerd
3D-ontwerp en high-tech D3O® Lite materiaal bieden langdurig
gecertiﬁceerde bescherming, demping en comfort wanneer u veel op
uw knieën werkt. EN 14404 (Type 2, Level 1). Zie pagina 34.
0414

9118 Vloerleggers Kniebeschermers
De vloerleggers gecertiﬁceerde kniebescherming. Kniebeschermers
die hun vorm en positie behouden - en niet verplaatsen als u hard aan
het werk bent. EN 14404 (Type 2, niveau 1). Zie pagina 34.
1804
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SPAAR UW KNIEËN
WERELDWIJD TOONAANGEVENDE GECERTIFICEERDE KNIEBESCHERMING
Professionele vakmensen belasten hun knieën vaak meer dan topsporters.
Daarom ontwikkelt Snickers Workwear de meest geavanceerde kniebescherming
die er bestaat. Met ons assortiment baanbrekende kniebeschermers kunt u
rekenen op superieure EN 14404-gecertiﬁceerde kniebescherming.

KNEEGUARD™ EN KNEEGUARD PRO
Efficiënte kniebeschermers die goed op hun plaats blijven, zijn van fundamenteel
belang voor een betrouwbare bescherming van de knieën. En dat is precies wat
de Snickers Workwear KneeGuard™-en KneeGuard Pro-positioneringsssystemen
u bieden. Hiermee kunt u de kniebeschermers op verschillende hoogtes plaatsen
voor een maximale bescherming. Het KneeGuard Pro-systeem is bovendien
voorzien van extra plooien boven de knieën voor superieure bescherming,
comfort en duurzaamheid.

KneeGuard

Pro

HIGH-TECH BESCHERMING MET D3O®
Onze meest geavanceerde kniebeschermers zijn voorzien van D3O ®-technologie
en bieden superieure bescherming en schokdemping. Het is een unieke
technologie met slimme en actieve materialen die reageren op basis van de
impact. Dit betekent dat onze geavanceerde D3O®-kniebeschermers een unieke
combinatie van comfort, ﬂexibiliteit en optimale bescherming bieden.

Actief D3O®-materiaal. D3O® is een actief en speciaal ontworpen
materiaal dat bestaat uit intelligente moleculen. Deze moleculen
zweven met uw bewegingen mee, maar bij een schok grijpen ze in
elkaar vast om de impactenergie te absorberen.

KIES DE JUISTE KNIEBESCHERMER!
Knielt u af en toe of werkt u lang achter elkaar op uw knieën?
Misschien moet u iedere dag vaak knielen en weer opstaan?
Kies de kniebeschermer die het beste bij uw werksituatie past.

EN 14404 EN 14404 kniebeschermingsstandaard.

Deze standaard omvat de maat, de
krachtverdeling, de penetratieweerstand
en de gebruikerstests van kniebeschermers.

9119

TIJD OP KNIEËN

9118

9112

9110

9111

9191

Type 2, Niveau 1
Betrouwbare kniebescherming voor vakmensen met
een mobiele werkomgeving die voor hun werk regelmatig op hun knieën moeten zitten. Ontworpen om
de knieën te beschermen tegen steentjes, spijkers
en andere kleine voorwerpen tot 1 cm groot op harde en vlakke ondergronden.
Type 2, Niveau 0
Effectieve kniebescherming voor vakmensen die af
en toe binnen op hun knieën moeten werken.
Ontworpen om de knieën te beschermen op vlakke,
harde ondergronden.
Kniebeschermers van Snickers Workwear zijn
bestemd en gecertiﬁceerd voor gebruik met alle
Snickers Workwear-broeken met kniezakken,
volgens EN14404;2010, Type 2. De kniebeschermers zijn niet gecertiﬁceerd en kunnen niet worden
gebruikt met broeken van andere merken.

HOE VAAK OPSTAAN/KNIELEN

KNIEBESCHERMERS
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EN 14404

REG.
DESIGN

9191 XTR D3O® Kniebeschermers
Flexibel tijdens het werken, hard bij impact. Actieve
kniestukken voor actieve vakmensen, met
schokabsorberend D30® materiaal voor extreme
bescherming en duurzaamheid. Klaar voor het Snickers
Workwear KneeGuard™ positioneringssysteem. EN 14404
(Type 2, Niveau 1).
• Extreem slijtvast- en snijwerende buitenkant met geavanceerd
schokabsorberend D30® materiaal aan de binnenkant die
verstijft bij impact
• Houdt vorm aan tijdens het harde werk en gaat twee keer zo
lang mee als andere kniebeschermers
• Ergonomisch gebogen design dat de vorm van de knie volgt
zorgt voor ﬂexibiliteit bij het lopen, maar sluit rond de knie bij
het bukken
• Kan op verschillende hoogtes in de kniezak worden geplaatst
voor een optimale positie en maximale bescherming
• Past in kniezakken van alle Snicker Workwear broeken
Materiaal: 100% Polyoleﬁne en 100% D3O®.
Maten: One size

0405

Stootkracht

Ergonomisch ontwerp. Knieën zijn niet
plat. Daarom hebben de 9191 XTR D30®
kniebeschermers een ergonomisch,
voorgebogen ontwerp dat ervoor zorgt
dat de kniebeschermer om uw knie sluit
wanneer u knielt.

Stof
buitenkant

Voering
binnenkant

Overgebrachte
kracht

Schokabsorptie

EN 14404

REG.
DESIGN

9119 D3O® LITE Vloerleggers
Kniebeschermers
De ultieme kniebescherming voor vloerleggers.
Geavanceerd 3D-ontwerp en high-tech D3O® Lite materiaal
bieden langdurig gecertiﬁceerde bescherming, demping en
comfort wanneer u veel op uw knieën werkt.
EN 14404 (Type 2, Level 1).
• Extreem slijtvaste en snijbestendige buitenkant met
comfortabel en duurzaam D3O® Lite materiaal aan de
binnenkant voor langdurige bescherming
• Ergonomisch voorgebogen design zorgt voor een goede
aansluiting rondom de knie en dat de kniebeschermer
op de goede plek blijft wanneer u op de vloer aan het werk bent
• Geavanceerd injectie-gemodelleerd ontwerp met luchtkanalen
die u van superieure ﬂexibiliteit,
comfort en ventilatie verzekeren
• Behouden hun vorm en herstellen snel na hard werk, daarbij
gaan ze twee keer langer mee dan andere kniebeschermers

0414
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• Gecertiﬁceerde bescherming wanneer de kniebeschermers
worden gecombineerd met de
Snickers Workwear vloerenleggersbroek 3223. EN 14404
(Type 2, Level 1)
Materiaal: 100% Polyoleﬁn en 100% D3O® LITE.
Maten: One size

EN 14404

REG.
DESIGN

9112 D3O Lite™ Kniebeschermers
Het ultieme in comfort, demping en bescherming voor uw knieën. Geavanceerde ventilatie en
kniebeschermers in high-tech D30 Lite™ materiaal. Klaar voor het Snickers Workwear KneeGuard™
positioneringssysteem. EN 14404 (Type 2, Niveau 1).
• Uiterst comfortabel en toch duurzaam en snijbestendig D30 Lite™ materiaal voor maximaal comfort en
krachtverdeling
• Ergonomisch voorgebogen ontwerp met luchtkanalen die de knie omsluiten en zorgen voor superieur
comfort, bescherming en ventilatie
• Geavanceerd injectie-gemodelleerd ontwerp voor langdurige en betrouwbare bescherming
• Kan op verschillende hoogtes in de kniezak worden geplaatst voor een optimale positie en maximale
bescherming
• Past in kniezakken van alle Snickers Workwear broeken
Materiaal: 100% Polyoleﬁn Polymeermengsel
Maten: One size

1400

EN 14404

REG.
DESIGN

9110 Kniebeschermers
Veel werken op uw knieën? Spaar ze met deze geavanceerde gecertiﬁceerde kniebescherming.
Zeer efficiënte en comfortabele kniebeschermers klaar voor het Snickers Workwear KneeGuard ™
positioneringssysteem. EN 14404 (Type 2, niveau 1).
• Slijtvaste duurzame buitenzijde en zachtere binnenzijde voor maximaal comfort, gewichtsverdeling en
bescherming tegen scherpe voorwerpen
• Geavanceerd design maakt het extreem ﬂexibel tijdens het lopen, omsluit de knie bij het bukken
• Kan op verschillende hoogtes in de kniezak worden geplaatst voor een optimale positie en maximale
bescherming
• Blijft altijd op zijn plek – hoge zijkanten voorkomen dat de kniebeschermers wegglijden
• Past in kniezakken van alle Snickers Workwear broeken
Materiaal: 100% Polyethyleen.
Maten: One size

0604

EN 14404

REG.
DESIGN

9111 Service Kniebeschermers
Betrouwbaar, comfortabel en gecertiﬁceerde kniebescherming als u maar af en toe op de knieën
werkt op rechte oppervlakken binnenshuis. Klaar voor het Snickers Workwear KneeGuard™
positioneringssysteem. EN 14404 (Type 2, niveau 0).
• Betrouwbare en gecertiﬁceerde bescherming voor schilders, servicetechnici en degene die af en toe op
hun knieën werken
• Licht en zacht voor optimaal comfort
• Flexibel tijdens het lopen, maar sluit rond de knie wanneer u bukt
• Kan op verschillende hoogtes in de kniezak worden geplaatst voor een optimale positie en maximale
bescherming
• Altijd op de juiste plaats – hoge zijkanten voorkomen dat de knie van de beschermer glijdt
Materiaal: 100% polyethyleen.
Maten: One size
0800

EN 14404

9118 Vloerleggers Kniebeschermers
De vloerleggers gecertiﬁceerde kniebescherming. Kniebeschermers die hun vorm en positie
behouden - en niet verplaatsen als u hard aan het werk bent.
EN 14404 (Type 2, niveau 1).
• Gemaakt van polyethyleen balletjes, dus licht in gewicht en luchtdoorlatend
• Het meest geschikt voor de Snickers Workwear Vloerleggersbroek 3223.
• Kniebeschermers die tijdens hard werk en gedurende een lange periode, hun vorm behouden
• Zo ontwikkeld dat ze niet gaan glijden en op hun plek blijven zitten wanneer u op uw knieën bezig bent
Materiaal: 100% polyethyleen
Maten: One size
0408
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BESCHERMING EN COMFORT
HET HELE JAAR DOOR
Met Snickers Workwear kun je rekenen op betrouwbare bescherming
tegen de elementen met geavanceerde materialen, ongeacht het
seizoen. Van winter tot zomer hebben wĳ de juiste werkjas ontworpen
voor de eisen die aan jou en je werk worden gesteld.

DE BESTE MATERIALEN
Snickers Workwear leidt de weg als het gaat om
warme en comfortabele werkkleding. In onze
collectie vind je kleding voor elk doel, windbreakers,
soft shell, ﬂeece of jacks met vacht. Altĳd gecombineerd met geavanceerde kenmerken zoals
body-mapped design voor een superieure balans
tussen isolatie en ventilatie.

VOORTAAN IS JE
WINTER WARMER
Met de nieuwe collectie jassen van
Snickers Workwear kun je rekenen op een
superieure combinatie van warmte en
comfort tĳdens het werken en functionaliteit. Uiteraard uitgevoerd in een modern
ontwerp en treffende kleuren.

INGEBOUWDE FUNCTIONALITEIT
Onze werkjassen zijn voorzien van een reeks oplossingen die je werkdag prettiger maken en ervoor
zorgen dat je beter presteert. Voorbeelden zijn zeer duurzame materialen, vuilafstotende stoffen,
Cordura® verstevigingen, handige zakken en vakken en een vak voor mobiele telefoon met
hands-free opening.

BEWEGINGSVRĲHEID
Onze collectie jassen is voorzien van een
baanbrekend ergonomisch design met
voorgebogen mouwen voor extreme
bewegingsvrĳheid en werkcomfort. Voor
nog meer vrĳheid bĳ het werken combineer
je onze geavanceerde ﬂeecejacks met onze
innovatieve bodywarmers.

De reﬂecterende elementen op de jassen van Snickers
Workwear verbeteren je zichtbaarheid voor meer veiligheid tĳdens je werk.

1101 RuffWork, 37.5® Isolerende Parka, Pagina 38

ULTIEME BETROUWBARE
WARMTE EN BESCHERMING
Waterafstotende en high-visibility
capuchon geïntegreed in de kraag

Hoge kraag die beschermt tegen wind
Reﬂecterende details

3-laags Cordura®

Plaats voor een ID-kaart

Elastische binnenmanchetten
met duimgaten

0404

1101 RuffWork, 37.5® Isolerende Parka

9504
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Heavy-duty gevoerde parka die gemaakt is voor de zwaarste werkomstandigheden in de kou.
Extreem duurzame en waterafstotende shellstof gecombineerd met een isolerende voering die
samen zorgen voor superieure bescherming en maximaal draagcomfort. Geniet van alle
functionaliteiten, de isolatie en de fantastische pasvorm van deze jas.
• 3-laags Cordura® verstevigingen bij de schouders en ellebogen voor meer duurzaamheid
• Fleecegevoerde kraag die beschermt tegen de wind en die is voorzien van een verborgen
waterafstotende capuchon. De high-visibility capuchon zorgt voor extra bescherming en veiligheid
• Voorzien van een verstelbare taille en zoom. Aan de binnenkant van de mouw zit een elastische
binnenmouw met duimgaten die zorgt voor een perfecte pasvorm en voorkomt dat er kou in de jas
komt
• Voorgebogen mouwen zorgen voor bewegingsvrijheid en een natuurlijke werkhouding
• Reﬂecterende details zorgen voor meer zichtbaarheid
Materiaal: Heavy-duty en extreem comfortabel waterafstotend Dobby Pro+ materiaal, 57% Polyamide,
43% Katoen 310 g/m2. 100% 37.5® Polyester vulling 120 g/m2 en 100% Polyamide 3-laags Cordura®
verstevigingen 315 g/m2.
Maten: XS-XXXL

EN 343

REG.
DESIGN

1198 XTR A.P.S. Waterproof Winter Jack
Het ultieme winterjack, zonder tegenspraak. Geavanceerd drie-jacks-in-één design om u
warm en droog te houden in alle seizoenen. Reken op high-tech bescherming tegen regen,
ﬂexibiliteit and functionaliteit.
• Drie jacks in één: Een waterdicht buitenjack, een uitneembaar ﬂeecejack en, wanneer
gecombineerd,
een warm winterjack
• Superieure waterproof technologie – conform EN 343 en met waterdichte naden voor 100%
bescherming
• Verbeterde bescherming dankzij hoge zichtbaarheids gekleurde capuchon met vensters voor
beter zicht naar buiten
• Reﬂecterende details in de stof geweven voor verbeterde zichtbaarheid
• Makkelijk te bereiken borstzak met vakken voor pennen en GSM
Materiaal: High-tech 2-layer stof van A.P.S. 100% Power Polyamide 240 g/m2, versterkt met A.P.S.
100% Rugged Polyester 305 g/m2 voor maximale bescherming tegen regen. 2-zijdig geborstelde
ﬂeece voering.
Maten: XS–XXXL
0404

REG.
DESIGN

1889 XTR Artic Winter Parka
Neemt warmte en behaaglijk comfort tot het uiterste. Slijtvaste toch uitzonderlijk zachte
winter parka, zorgt voor een betrouwbare bescherming in echt koude en droge winterse
omstandigheden. De ultieme parka bij lang stilstaan in de winter.
• Echt voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Cordura® versterkingen aan onderrug en manchetten voor meer duurzaamheid
• Klimaatregeling in de taille – dicht om warm te blijven, open om ventilatie te verhogen
• Grote zakken voor de handen, voorzakken, borstzak en achterzak met rits voor eenvoudig
opbergen van handschoenen
• Reflecterende eigenschappen op de borst, zakken, schouders, capuchon en rug voor een
betere zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: Zeer duurzaam, maar toch zeer soepel en stil 78% Katoen / 22% Polyamide mix,
168 g/m2. High-loft polyester vulling en pile voering aan de borst voor extreme warmte en zacht
comfort.
Maten: S–XXL

0404

REG.
DESIGN

3689 XTR Arctic Winter Broek
Neem het voortouw in warmte en comfort tijdens de winter. Slijtvaste maar zeer zachte
winterbroek, met geavanceerde kniebescherming, Cordura® verstevigingen en zachte high-loft
vulling voor echt koude en droge winterse omstandigheden.
• Geavanceerde ergonomische snit met voorgebogen knieën voor een uitstekend comfort bij elke
beweging
• Cordura® verstevigde kniezakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor
superieure kniebescherming, gecertificeerd volgens de norm EN 14404
• Cordura® verstevigde rug met extra gladde schuimrubberen voering voor extra warmte en comfort bij
het zitten
• Afneembare en verstelbare bretels houden de broek op zijn plaats en de kniestukken in de juiste
positie
• Reflecterende eigenschappen op de knieën, onderrug en broekspijpen voor een betere zichtbaarheid
en veiligheid
Materiaal: Zeer duurzaam, maar toch zeer soepel en toch 78% Katoen / 22% Polyamide mix, 168 g/m2.
High-loft polyester vulling en bontvoering voor extreme warmte en zacht comfort.
Maten: S–XXL

0404
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0404

5804

1604

1100 AllroundWork, 37.5® Isolerend Jack

9504

Speciaal ontworpen om je warm te houden en je dagelijkse prestaties te verbeteren. Dit jack is
zeer duuzaam, zit als gegoten en is waterafstotend, dat maakt dat je direct naar dit isolerende jack
grijpt als het kouder wordt. Op dit jack vind je ook bveel ruimte voor bedrijfsproﬁlering.
• De dikke 3D-gaasvoering aan de achterkant houdt lucht vast waardoor er een goede isolatie ontstaat die
je warmte en comfort biedt
• Voorgebogen mouwen en stretchdelen aan de achterkant van de schouder zorgen voor maximale
bewegingsvrijheid
• De achterkant van de mouwen en de rug is verlengd zodat je in elke werkpositie beschermd bent zonder
in de weg te zitten of je prestaties te beïnvloeden
• Fleecegevoerde kraag die beschermt tegen de wind en elastische binnenmanchetten met duimgaten
houden je warm en comfortabel
• Reﬂecterende details bieden verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: 100% Power Polyamide 220 g/m2 shell materiaal - slijtvast, waterafstotend en zeer duurzaam.
100% 37.5® technologie, Polyester voering, 120 g/m2 en 100% Polyamide Cordura® verstevigingen, 205 g/m2.
Maten: XS-XXXL

0404

1804

3204

EN 343

REG.
DESIGN

1178 Waterproof Winter Jack

9518

Laat de regen, wind en sneeuw maar komen. Geen probleem in deze waterdichte en winddichte
winterjas, met eigentijds design en gladde voering om je de hele dag warm, droog en comfortabel
te houden. Binnenrits voor eenvoudige profilering op de rug.
EN 343.
• Echt voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke werkhouding en
maximale bewegingsvrijheid
• Getapete naden voor extra bescherming tegen regen – conform EN 343
• Hoog uitgesneden voorkant voor eenvoudige toegang tot de broekzakken en langer aan de achterkant
voor een betere bescherming tegen tocht
• Makkelijk toegankelijke borstzak met rits, ideaal voor mobiele telefoon, voorzakken met rits en
binnenzak met pennenvakken
• Geavanceerde zelfaanpassende capuchon die je hoofdbewegingen volgt voor superieur zicht en comfort
Materiaal: Slijtvast en duurzaam 100% gecoat Polyester Rip-stop stof 230 g/m2. Getapete naden voor 100%
waterdichte bescherming. Quilt voering.
Maten: XS–XXXL

0418

0904

4&4XFSFB*7'

9518

1604

3204

REG.
DESIGN

1128 Craftsmen’s Winter Jack, Rip-stop

1804
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Voor dagelijkse warmte tijdens het werk draagt u deze rip-stop winterjack in ergonomisch en
modern design. Waterafstotend, gevoerde binnenkant. Comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar.
• Echt voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke werkhouding en
maximale bewegingsvrijheid
• Hoog gesneden voorkant voor makkelijke toegang tot uw broekzakken en langer rugpand voor meer
bescherming in alle werkposities
• Voorzakken, gemakkelijk toegankelijke borstzak perfect voor GSM en binnenzak met pennenvakken
• Pluche gevoerde zachte kraag en gladde quiltvoering voor optimale isolatie
• Reflectieve details voor verhoogde zichtbaarheid
Materiaal: 100% Polyester Rip-stop, 230 g/m2. Waterbestendig. Quilt voering.
Maten: XS–XXXL

1604

5104

0404

5804

4&4XFSFB*7'

1200 AllroundWork, Softshell Jack
Een modern softshell jack dat geweldige pasvorm en slijtvast comfort combineert met
geavanceerde functionaliteit. Winddicht en waterafstotend. De beste keuze voor alle
dagelijkse werkzaamheden het hele jaar door.
• De voorgebogen mouwen zorgen voor maximale bewegingsvijheid. De achterkant van de
mouwen is verlengd zodat je in elke werkpositie beschermd bent zonder in de weg te zitten
of je prestaties te beïnvloeden.
• Het rugpand is langer waardoor je beter bent beschermd in verschillende werkhoudingen
• Fleecegevoerde kraag die beschermt tegen de wind en je warm en comfortabel houdt
• Veel ruimte voor proﬁlering
• Reﬂecterende details bieden een verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: Winddicht, waterafstotend en ademend softhhell materiaal, 100% Polyester 265 g/m2.
Cordura® verstevigingen 100% Polyamide 205 g/m2.
Maten: XS-XXXL

9504

4&4XFSFB*7'

1201 AllroundWork, Softshell Damesjack
Dit is de ideale jas voor de dagelijkse werkzaamheden het hele jaar door. In dit
damesjack worden een geweldige pasvorm en slijtvast comfort gecombineerd met
geavanceerde functionaliteit. Winddicht en waterafstotend.
• De voorgebogen mouwen zorgen voor maximale bewegingsvijheid. De achterkant van de
mouwen is verlengd zodat je in elke werkpositie beschermd bent zonder in de weg te zitten
of je prestaties te beïnvloeden.
• Het rugpand is langer waardoor je beter bent beschermd in verschillende werkhoudingen
• Fleecegevoerde kraag die beschermt tegen de wind en je warm en comfortabel houdt
• Veel ruimte voor proﬁlering
• Reﬂecterende details bieden een verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: Winddicht, waterafstotend en ademend softshell materiaal, 100% Polyester 265 g/m2.
Cordura® verstevigingen 100% Polyamide 205 g/m2.
Maten: XS-XXL

0404

5400

1900 LiteWork, Windbreaker Jack
Wees de wind te slim af in deze super lichtgewicht windbreaker jas die in uw tas past.
Een perfecte aanvulling bij uw ﬂeece of trui bij veel wind. Deze jas is duurzaam,
waterafstotend en houdt u altijd bij de hand.
• Tijdloos ontwerp met voorgebogen mouwen voor superieure bewegingsvrijheid
• Lichtgewicht voorgevormde capuchon voor verbeterde bescherming en pasvorm
• Zakken aan de voorkant en makkelijk toegankelijke borstzak met een rits, perfect voor een
mobiele telefoon
• Verstelbare taille en extra manchet in de mouw voor extra bescherming tegen de wind
• Reﬂectieve details in de achterzoom voor een verbeterde zichtbaarheid
Material: Windproof, duurzaam en waterafstotend 100% polyamide rip-stop materiaal, 59 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0400
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1211 Profiling Soft Shell Jack
Toon uw vaardigheden in dit waterafstotende Softshell Jack. Elastisch, ademend en
fleece-voering voor zacht en warm werkcomfort. Een mooie, gekleurde ruimte om uw
bedrijfslogo te plaatsen.
• Echt voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Warm werk comfort met fleece voering en fleece in de kraag
• Makkelijk toegankelijke borstzak met rits, ideaal voor mobiele telefoon en grote zijzakken
voor extra gemak
Materiaal: Windproof, waterafstotend, ademende stretch. 3-laags gelamineerde Soft Shell stof
van 100% Polyester. 265g/m2.
Maten: XS–XXXL

9500

4&4XFSFB*7'

1512 DuraTwill Jack
Een duurzaam werkjack. U zult nog lang kunnen genieten van het doordachte, functionele
design van dit gemakkelijk te onderhouden DuraTwill jack.
• DuraTwill is een gemakkelijk mooi te houden stof die goed bestand is tegen vocht, olie en vuil
• Echt voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Verstelbare taille en multifunctionele manchetten voorzien van klittenband en elastiek
voor optimale pasvorm en het behoud van lichaamswarmte
• Zak voor GSM, twee grote borstzakken met beschermende ﬂap, perfect voor uw portemonnee of
notitieblok
• Twee ruime zijzakken voor extra gemak en een grote binnenzak die perfect is voor uw
notitieblok, tekeningen, etc
Materiaal: DuraTwill. Duurzame stof: zachte katoen aan de binnenkant, licht geïmpregneerd, en
polyamide aan de buitenkant voor betere bescherming. 52% Katoen/48% Polyamide 240 g/m2.
Maten: XS–XXXL

7404

1800

5800

9500
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1673 Service Jack
Maak een statement met uw bedrijf. Draag deze jas met een modern design, een geavanceerd
comfort, een superieure kwaliteit en bewegingsvrijheid. Perfect voor proﬁlering, met een
design waarmee u er goed uit ziet.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren
• Voorgebogen mouwen en ergonomische snit voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur langdurig
comfort
• Pennenvakken en eenvoudige toegang tot borstzak met rits, ideaal voor uw smartphone
• Krasvrij ontwerp met verborgen ritsen en knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: XS–XXXL
0400
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9435 Body Mapping ½ Zip Micro Fleece
Isolatie waar u het wilt, ventilatie waar u het nodig hebt. ½ zip micro ﬂeece pullover in
lichtgewicht hoogfunctionele stof en geavanceerd body-mapped design. Ideaal als een
warme eerste laag of als een lichtere tweede laag.
• Houdt uw lichaam droog en fris de hele dag met zijn innovatieve natuurlijke anti-geur
behandeling en sneldrogende stof
• Geavanceerde body-mapped ontwerp voor een superieure balans tussen isolatie en ventilatie
• Micro ﬂeece stof met blokstructuur aan de binnenzijde voor een betere ventilatie en mesh in de
oksels voor extra ventilatie
• Armzak met rits voor extra gebruiksgemak
• Hoge kraag voor extra warmte en bescherming
Materiaal: Sneldrogend A.I.S., ademend met anti-geur behandeling. 92% Bamboe Charcoal
Polyester, 8% Elastan, 285 g/m2.
Polyester mesh, 120 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0400

9438 Body Mapping Micro Fleece Jack
Warm, licht en ﬂexibel. Deze micro ﬂeece jack met rits in hoogfunctionele stof en
geavanceerd body-mapped ontwerp is ideaal als een warme eerste laag of een lichtere
tweede laag. Rekenen op de isolatie, daar waar het er toe doet en ventilatie waar het
nodig is.
• Houdt uw lichaam droog en fris, de hele dag, met zijn innovatieve natuurlijke anti-geur
behandelde en sneldrogende stof
• Geavanceerde body-mapped ontwerp voor een superieure balans tussen isolatie en ventilatie
• Micro ﬂeece stof met blokstructuur aan de binnenzijde voor een betere ventilatie en mesh in de
oksels voor extra ventilatie
• Armzak met rits voor extra gebruiksgemak
• Hoge kraag voor extra warmte en bescherming
Materiaal: Sneldrogend A.I.S., ademend met anti-geur behandeling. 92% Bamboe Charcoal
Polyester, 8% Elastan, 285 g/m2. Polyester mesh, 120 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0400

8015 Body Mapping A.I.S. Fleece Jack
Koud? Geen sprake van in dit geavanceerde hoog functionele ﬂeecejack in een body
mapped design. Een zachte, warme en zeer rekbare tweede laag, die isolatie en ventilatie
combineren voor superieur werkcomfort.
• Geavanceerd body-mapped ontwerp voor een superieure balans tussen isolatie en ventilatie
• Fleece stof met geruite structuur aan de binnenkant voor een betere ventilatie en lichtere stof
in de oksels voor extra ventilatie
• Ritszakken op het voorpand en borstzak, ideaal voor het opbergen van accessoires
• Hoge kraag voor extra warmte en bescherming
• Duimgrip in de manchetten houden de mouwen op hun plaats
Materiaal: 92% polyester ﬂeece, 8% Spandex, 320 g/m2. Hexagon patroon aan de binnenkant
voor een betere ventilatie en isolatie..
Maten: XS–XXXL

0404
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2832 RuffWork, Jack met Fleecevacht
9558

Warm en zacht jack met een stoere uitstraling. De voering houdt je warm en comfortabel.
• Zachte voering van ﬂeecevacht bij de romp en in de zakken voor heerlijk warm draagcomfort
• Verstevigingen op de ellebogen
• Elastische ribstof bij de manchetten en de zoom houdt de kou buiten
• Drukknopen voor makkelijk openen en sluiten
• Hedendaags artwork op de borst en groot Snickers Workwear logo op de rug
Materiaal: Comfrotabel en duurzaam materiaal van 80% Katoen en 20% Polyester, 300 g/m2.
Gevoerd met 100% Polyester Fleecevacht. Ripstop verstevigingen van 65% Polyester en 35% Katoen.
Maten: XS-XXXL

0400

PATENT
INFO

8010 Windproof Fleece Jack

0418

Voor uitstekende warmte en bescherming, probeert u dit zeer functionele windproof
ﬂeece jack. U kunt rekenen op extreem comfort dankzij de ultieme combinatie van
isolatie en ademend vermogen.
• Uitgerust met gepatenteerd MultiPockets™ gemak, twee handige zijzakken, perfect voor
een GSM, of bril
• Reﬂecterende lining helpt u op te vallen in het duister
• Waardering ademend vermogen 10,000 MVP en waterdichtheid 10,000 MM stof
• Twee ruime zijzakken met rits en een borstzak
• Twee ruime binnenzakken
Materiaal: 100% Polyester, 3-laags gelamineerd anti-pilling ﬂeece aan 2 zijden geborsteld.
Hexagon structuur aan de binnenkant en winddichte ﬁlm met hoog ademend vermogen, 320 g/m2.
Maten: XS–XXXL

1804

8012 A.I.S Fleece Jack
0400

5800

9500

Warm, licht en elastisch. Draag deze uiterst soepel en comfortabel fleece jas voor een
perfecte tweede laag, gemaakt van geavanceerde high-loft fleece voor superieure
isolatie en een zacht gevoel.
• Hedendaags design en ergonomische pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Soepel werkcomfort door de zacht geborstelde fleece aan de binnenkant
• Ritszakken op het voorpand en borstzak met rits voor het opbergen van accessoires met
reflecterende details
• Zachte en comfortabele kraag beschermt uw nek tegen alle weersomstandigheden
• Duimgrip in de manchetten houden de mouwen op hun plaats
Materiaal: 100% Polyester, 2-zijdig gekamd high-loft fleece met anti-pilling, 240 g/m2.
Standard stock sizes: XS–XXXL

1600

8013 A.I.S 1/2 Zip Pullover
0400

5800

9500

44

JA S SE N

1600

Blijf warm en efficiënt in deze lichte, soepele en elastische ½-zip fleece pullover.
Een comfortabele tweede laag om op te vertrouwen, gemaakt van geavanceerde
high-loft fleece voor superieure isolatie en een zachter gevoel.
• Hedendaags design en ergonomische pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Soepel werkcomfort door zacht geborsteld fleece aan de binnenkant
• Borstzak met rits en reflecterende details, ideaal voor de opslag van de mobiele telefoon
• Zacht en comfortabele kraag beschermt uw nek tegen alle weersomstandigheden
• Duimgrip in de manchetten houden de mouwen op hun plaats
Materiaal: 100% Polyester, 2-zijdig gekamde high-loft fleece met anti-pilling, 240 g/m2.
Maten: XS–XXXL

8014 A.I.S. Fleece Vest
1600

5800

9500

Een zachte en perfect gesneden fleece vest die de warmte van een tweede laag
combineert met comfort en maximale bewegingsvrijheid. Gemaakt van geavanceerde
high-loft fleece voor superieure isolatie en een zacht gevoel.
• Hedendaags design en ergonomische pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Soepel werkcomfort door zacht geborstelde fleece aan de binnenkant
• Handige zakken aan de voorkant en borstzak met rits, ideaal voor het opbergen van
accessoires
• Zachte en comfortabele kraag beschermt uw nek tegen alle weersomstandigheden
• YKK rits voor een maximaal comfort
Materiaal: 100% Polyester, 2-zijdig gekamde high-loft fleece met anti-pilling, 240 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0400

REG.
DESIGN

4528 Winter Vest, Rip-stop
0418

1604

9504

Draag deze Rip-stop wintervest over je trui, hoodie of fleece voor extra bescherming in
kille wind. Waterafstotende buitenkant, behaaglijke binnenvoering. Comfortabele,
betrouwbare en maximale bewegingsvrijheid.
• Hedendaags design en ergonomische pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Kortere voorkant, langere rug voor bewegingsvrijheid en extra bescherming over de onderrug
• Pluche gevoerde zachte kraag en gladde quilt voering voor optimale isolatie
• Makkelijk toegankelijke borstzak met vakken voor pennen en GSM
• Reflecterende items voor verbeterde zichtbaarheid
Materiaal: 100% Polyester Rip-stop, 230 g/m2. Water resistant. Waterbestendig. Quilt voering.
Maten: XS–XXXL

3204

4511 Profiling Soft Shell Vest

0400

9500

Bevrijd je vaardigheden in dit ademende, elastische en waterafstotende soft shell vest.
Een perfecte bodywarmer voor bij uw hoodie, trui of fleece. Perfect ontwerp om uw
bedrijfslogo te profileren.
• Ergonomische snit staat garant voor een natuurlijke werkhouding en bewegingsvrijheid
• Warm werkcomfort met fleece voering en fleece in de kraag
• Makkelijk toegankelijke borstzak met rits, ideaal voor mobiele telefoon en grote zijzakken
voor extra gemak
Materiaal: Windproof, waterafstotend, ademende stretch. 3-layer gelamineerde Soft Shell stof
van 100% Polyester.
Maten: XS–XXXL

5800
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4373 Service Vest

1800

9500

0400

5800

Vrijheid en comfort! Bodywarmer in hedendaags design, combineert de functionaliteit
die u nodig heeft met uitzonderlijke bewegingsvrijheid. Veel ruimte en mogelijkheden
om uw bedrijf te profileren.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren
• Ergonomische pasvorm en verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur
langdurig comfort
• Borstzak met pennenvakken en eenvoudige toegang tot borstzak met rits, ideaal voor
smartphone
• Krasvrij ontwerp met verborgen ritsen en knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel
wassen. Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen,
260 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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BLIJF DE HELE
DAG DROOG
Laat het weer je niet weerhouden. Pas je kleding er gewoon op aan en ga
ervoor! Snickers Workwear heeft verschillende types regenkleding die
passen bĳ elke werkdag. Om ervoor te zorgen dat je vrĳ kunt bewegen zĳn
onze nieuwe waterproof shell jacks uitgevoerd met voorgebogen mouwen
en ze zĳn verstevigd en slĳtvast zodat ze aansluiten bĳ het werk dat je doet.
Je vind ook praktische zakken en vakken, slimme functies en uiteraard
uitzonderlĳke ventilatie en ademend vermogen zodat je droog blĳft van
binnenuit. Voor werkzaamheden die minder actief zĳn en ventilatie niet
cruciaal is zĳn onze PU kledingstukken ideaal.

EN 343

EN 343 BESCHERMING TEGEN SLECHT WEER
Deze norm omvat materialen en naden en is
opgedeeld in twee secties: waterdichtheid en
waterdampdoorlaatbaarheid.

Er zĳn 3 klassen voor waterdichtheid. Klasse 2 voor WP
(waterdruk) ≥ 8000 Pa en klasse 3 voor Wp ≥ 13000 Pa.
Klasse 1 is hetzelfde als klasse 2, maar zonder voorbehandeling.

1300 FlexiWork, Stretch Waterproof Shell Jack, Pagina 48

Er zĳn 3 klassen voor waterdampdoorlaatbaarheid, oftewel RET, (hoe lager de beoordeling
hoe groter de waterdampdoorlaatbaarheid).
Klasse 1: RET ≥ 40
Klasse 2: 20 < RET ≤ 40
Klasse 3: RET ≤ 20
De waterdichtheid wordt bovenin het symbool
weergegeven en de waterdampdoorlaatbaarheid
onderaan in het symbool.

BLIJF DROOG
Reken op uitzonderlijk droog
werkcomfort in onze geavanceerde
GORE-TEX® met gelaste naden.
Het is 100% waterproof, windproof
en blijft urenlang ademen.
0404

9504

EN 343

1300 FlexiWork, Stretch Waterproof Shell Jack
De eindeloze regen maakt jou niets meer uit, je blijft gewoon doorwerken in dit comfortabele
stretchy jack. Gemaakt met bewegingsvrijheid in gedachte, zodat je optimaal kunt presteren,
ongeacht het weer. Het 3-laags waterproof shell materiaal heeft getapete naden en voldoet
aan EN 343.
• Uitstekende pasvorm waarin voorgebogen mouwen en mechanische stretch zijn gecombineerd
voor een maximale bewegingsvrijheid
• 3-laags Cordura® verstevigingen bij de ellebogen voor verbeterde bescherming en levensduur
• De achterkant van de mouwen en de rug zijn verlengd zodat je in elke werkpositie beschermd bent
zonder in de weg te zitten of je prestaties te beïnvloeden
• Ruime zakken aan de voorkant die tevens kunnen dienen als ventilatieopeningen voor extra
comfort
• YKK AquaGuard® Vislon 2-wegs ritsen voor extra ﬂexibiliteit en optimale bescherming tegen de
elementen
Materiaal: Waterproof, ademend en stretchy 100% Polyamide 3-laags rip-stop stof met mechanische
stretch, 150g/m2. 100% Polyamide 3-layer Cordura® verstevigingen, 315g/m2.
Prestaties: Water penetratieweerstand: 10 000 mm. Ademende eigenschappen: 10 000 gm/sqm/24h
Maten: XS-XXXL

De ruime zakken aan de
voorkant functioneren tevens als
ventilatie-opening voor meer
gemak en comfort.
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Meervoudig instelbare
capuchon zorgt voor een goede
pasvorm met elke draai van je
hoofd.

De ruime capuchon heeft
genoeg ruimte voor een helm.

0404
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3888 XTR GORE-TEX® Shield Broek
Voor extreme bescherming de hele dag lang.
Geavanceerde, functionele werkbroek in verstevigd
3-layer GORE-TEX ® materiaal, voor een ultiem droog en
geventileerd werkcomfort. De hele dag, tijdens alle
weersomstandigheden. Voldoet aan EN 343.
• Geavanceerde snit met voorgebogen knieën en extreme
Twisted Leg™ design voor uitstekend draagcomfort bij
iedere beweging
• Cordura® versterkingen aan de knieën voor extra
duurzaamheid en reﬂectieve details voor verbeterde
zichtbaarheid en veiligheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™
positioneringssysteem voor superieure kniebescherming,
gecertiﬁceerd volgens de norm EN 14404
• Afneembare en verstelbare bretels houden de broek op zijn
plaats en de kniestukken in de juiste positie
• Grote zakken met waterdichte ritsen, handige duimstokzak
en klittenband gereedschap/hamerhouders in de taille
Materiaal: Geavanceerde 3-layer ademende GORE-TEX® stof
100% Polyester 200 g/m2 en 100% Polyamide 285 g/m2, ePTFE
membraan, met ingebouwde voering en gesealde naden voor
100% waterproof en windproof bescherming en comfort.
Standaard maten: 46–60, 92–104, 148–154

GORE-TEX

®
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1888 XTR GORE-TEX® Shell Jack
Geavanceerd design, extreme prestaties. Een baanbrekende hoog functioneel werkjack
uit versterkte 3-layer GORE-TEX® stof, voor een ultiem droog en ventilerend werkcomfort.
De hele dag, zowel tijdens het werk als daarbuiten. Voldoet aan EN 343.
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Klimaatregulatie in de taille en de onderste zoom – dicht om warm te blijven, open om
ventilatie te verhogen
• Geïntegreerde beschermende capuchon, die op drie manieren verstelbaar is, voor optimale
bescherming en pasvorm
• Handige buitenzak met vak voor GSM – toegankelijk zonder de hoofdrits te hoeven openen
• Reﬂecterende details in stof geweven voor verhoogde zichtbaarheid
Materiaal: Geavanceerde 3-layer ademende GORE-TEX® stof 100% Polyester 200 g/m2 en
100% Polyamide 285 g/m2, ePTFE membraan, met ingebouwde voering en gesealde naden voor
100% waterproof en windproof bescherming en comfort.
Maten: XS–XXXL
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1988 GORE -TEX® Winterjack
Werk buiten alsof je binnen bent. Geavanceerd werkjack uit 2-layer GORE -TEX® materiaal
voor superieure waterproof en windproof bescherming. Geavanceerde voering voor een
superieure combinatie van comfort, warmte en ventilatie. Voldoet aan EN 343.
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Body-mapped voering voor superieur comfort – ventilerend in de rug en in de oksels
gecombineerd met warme doorgestikte voering rond de borst
• Klimaatregulatie in de taille en de onderste zoom – dicht om warm te blijven, open om
ventilatie te verhogen
• Oprolcapuchon van superlichte GORE-TEX® stof met geavanceerd verstelsysteem voor optimale
bescherming en pasvorm
• 3M reﬂectieve details voor verhoogde zichtbaarheid
Materiaal: Geavanceerde 2-layer ademende GORE-TEX® stof 100% Polyester 165 g/m2 en
100% Polyamide 215 g/m2, ePTFE membraan, met gesealde naden en body-mapped voering voor
100% waterproof en windproof bescherming, warmte en comfort.
Maten: XS–XXXL
0404
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1688 GORE-TEX® Shell Jack
De favoriet van de vakman om de elementen te lijf te gaan. Slijtvast jack in zeer ademend
2-laags GORE-TEX ® materiaal voor uitstekende water- en winddichtheid. Betaalbaar,
betrouwbaar en duurzaam. EN 343.
• Echt voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Geavanceerde zelfaanpassende capuchon die je hoofdbewegingen volgt voor superieur zicht en
comfort
• Mesh voering en klimaat regulatie in de taille voor een optimale ventilatie
• Makkelijk toegankelijke voorzakken met ritsen en handige binnenzak met pennenvakken
• 3M reﬂecterende details voor verhoogde zichtbaarheid
Materiaal: Geavanceerd 2-layer ademend GORE-TEX® materiaal, 100% Polyester 223 g/m2,
ePTFE membraan, met afgedichte naden en mesh voering, 100% water-en winddichtheid.
Maten: XS–XXXL

0400
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1303 AllroundWork, Waterdicht Shell Jack

5804

Veelzijdig, waterdicht 2-laags jack met een modern design, een geweldige pasvorm en
veel ruimte voor proﬁlering. Met ingebouwde functionaliteit en duurzaam comfort is
dit jack de perfecte keuze voor het dagelijkse werk in regenachtige
werkomstandigheden. Voldoet aan EN 343.
• De voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm zorgen voor maximale
bewegingsvrijheid
• Het rugpand is langer waardoor je beter bent beschermd in verschillende werkhoudingen
• Voorzien van getapete naden en waterdichte YKK AquaGuard® tweewegritssluiting voor
een strak design en een optimale bescherming tegen weersomstandigheden
• Drie handige zijvakken en verstelbare capuchon
• Reﬂecterende details bieden een verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: Waterdicht en ademend. 100% Polyamide 2-laags Shell materiaal, 145 g/m2.
100% Polyester voering 67 g/m2 en 100% Polyester gaasvoering 70g/m2.
Prestaties: Water penetratieweerstand: 5 000 mm. Ademende eigenschappen: 5 000 g/m2/24h
Maten: XS-XXXL

EN 343

6901 AllroundWork, Waterproof Shell Broek
Deze waterproof 2-laags shell broek is geschikt voor dragen met of zonder werkbroek
eronder, waardoor je droog comfort ervaart ongeacht de weersomstandigheden. De
broek is voorzien van getapete naden, voorgebogen broekspijpen, Cordura®
verstevigde zomen en een ergonomische pasvorm voor maximale beweginsvrijheid.
Voldoet aan EN343.
• Waterproof 2-laags shell broek met getapete naden
• Voorgebogen broekspijpen en ergonomische pasvorm
• Verstevigde zomen met 3-laags Cordura®
• Lange ritsen in de broekspijpen maken aan- en uittrekken makkelijk, ook met schoenen aan
• Reﬂecterende details voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: Waterproof en ademende 100% Polyamide 2-laags shell stof, 145 g/m2
100% Polyamide 3-laags Cordura® verstevigingen, 315 g/m2. 100% Polyester voering 67 g/m2
Prestaties: Water penetratieweerstand: 5000 mm, Ademend vermogen: 5000 gm/sqm/24h
Maten: XS–XXXL
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8200 Regenjack PU
Versla de regen. Draag deze volledig waterdichte PU-gecoate regenjack
met gelaste naden voor een 100% droge werkdag. Gemaakt van een
soepele en rekbare stof voor superieur comfort. Voldoet aan EN 343.
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen
met volledig waterdichte naden, die beschermen tegen vochtpenetratie voor
100% bescherming
• Zachte, heat-sealed 3M reﬂecterende banden voor betere zichtbaarheid
• Verstelbare capuchon voor betrouwbare bescherming en een perfecte
pasvorm
• Dubbele, waterdichte YKK rits voor extra bescherming
• Twee grote voorzakken en verstelbare klittenband manchetten
Materiaal: Licht en glad, waterdicht Polyurethaan-gecoat 100% Polyester tricot,
190 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9500

EN 343

8201 Regenbroek PU

0400

Versla de regen. Draag deze volledig waterdichte PU-gecoate regenbroek
met gelaste naden voor een 100% droge werkdag. Gemaakt van een
soepele en rekbare stof voor superieur comfort. Voldoet aan EN 343.
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen
met volledig waterdichte naden, die beschermen tegen vochtpenetratie voor
100% bescherming
• Zachte, heat-sealed 3M reﬂecterende banden voor betere zichtbaarheid
• Twee grote voorzakken
• Klittenbanden aan de enkels
• Handig ontwerp – gemakkelijk aan te trekken
Materiaal: Licht en glad, waterdicht Polyurethaan-gecoat 100% Polyester tricot,
190 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9500

EN 343

8378 Set Regenkleding
Regenkleding altijd bij de hand. Deze lichtgewicht regenbroek en
regenjack trek je makkelijk aan en is waterproof, windproof en
ademend. Voor droog comfort tijdens het werk. Voldoet aan EN 343.
• Getapete naden voor waterproof bescherming comforn EN 343
• Verstelbare capuchon voor betrouwbare bescherming en een perfecte
pasvorm
• Voorzien van gaasvoering, aanpasbare taille, klittenband bij de
manchetten en bij de enkels
• Complete set met regenjack en regenbroek in een handige tas
Material: Lichtgewicht Polyamide materiaal met getapete naden voor
waterdichte, winddichte en ademende bescherming. Gaasvoering voor extra
comfort. Polyamide 130 g/m2.
Maten: XS–XXXL
0404
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DRAAG DE LAST,
OP EEN SLIMMER
MANIER
Zelfs de zakken van een fantastische werkbroek zijn soms niet groot genoeg
om al het gereedschap dat je nodig hebt te dragen. En een gereedschapskoffer
is misschien niet mobiel genoeg. Wanneer het gaat om het vervoeren van
gereedschap heeft Snickers Workwear een ﬂexibel systeem dat zich eenvoudig
aanpast aan jouw wensen. Kies uit een complete gereedschapsriem met
zakken en bretels of stel je eigen ideale combinatie samen.

PERSONALISEREN IS EENVOUDIG
Dankzij de verwisselbare gereedschapszakken krijg je een ﬂexibel systeem dat eenvoudig aangepast kan
worden aan jouw voorkeuren. De gevoerde ergonomische riem kan tevens worden gecombineerd met extra
bretels die voor meer comfort zorgen en de druk op je heupen verminderen.

KIES JE IDEALE MAAT EN MATERIAAL
Voor een optimaal comfort en perfecte pasvorm zijn de gereedschapsriemen verkrijgbaar in drie verschillende
maten (S, M en L) en twee verschillende materialen; leer of geweven polyamide. Kies degene die bij jou past!

VOOR EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID
Een goed system om gereedschap te dragen biedt dagelijks comfort en vermindert lange termijn belasting en
het risico op blessures. Daarnaast maakt het je efficiënter op het werk, want het gereedschap dat je nodig
hebt is altijd dichtbij en makkelijk vindbaar. Gedurende de dag kun je de riem aan- en uittrekken wanneer je
hem nodig hebt.

2519 FlexiWork, 37.5® Technologie T-shirt, Pagina 71
6903 FlexiWork, Werkbroek+, Pagina 17
9772 Craftsmen Toolbelt, Pagina 58

XTR – DE PERFECTE TOOLBELT
De XTR Toolbelt van Snickers Workwear brengt het vervoeren van uw gereedschappen een stap verder. Met zĳn geavanceerde ergonomische ontwerp en verstelbare
gewatteerde bretels, wordt het gewicht van uw heupen afgenomen voor meer werkcomfort. Met het unieke ﬂexibele zakbevestigingssysteem kunt u de slĳtvaste leren
zakken precies plaatsen waar u ze wilt hebben. De XTR Toolbelt is verkrĳgbaar in
verschillende versies voor timmermannen en elektriciens, met speciale zakken die
de speciﬁeke werkzaamheden vereenvoudigen. Doe de riem om, sluit de innovatieve aluminium gesp en neem alle spĳkers, schroeven en gereedschappen mee die u
nodig heeft – overal naartoe, de hele dag.

Reﬂecterende details
voor een betere
zichtbaarheid.

Slijtvaste leren zakken
met dubbele naden en
klinknagels voor meer
duurzaamheid.
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Zakken voor schroeven
en spijkers met een
unieke opening zodat u
er altijd goed bij kunt.
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9770 XTR Carpenter’s Toolbelt

9780 XTR Electrician’s Toolbelt

Werk in een hogere versnelling met deze ultieme gereedschapsriem.
Reken op een geavanceerd ergonomisch ontwerp, gevoerde beugels en
een ﬂexibel bevestigingssysteem, inclusief slijtvaste leren vakken en een
speciale timmermans of elektriciens gereedschapzak.
• Cordura® verstevigde riem in geavanceerd ergonomisch ontwerp met een
innovatief en ﬂexibel bevestigingssysteem voor zakken
• Verstelbare en afneembare riem met schoudervulling om het gewicht op
je heupen te verminderen voor een betere ergonomie en comfort
• Speciale lederen timmermansetui met gereedschapsvakken en lussen,
waaronder een hamerlushouder, mesbevestigingsknopen en pennenvak
• Twee duurzame leren spijker- en schroefzakken met schuine vormgeving
en brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig
te openen en te sluiten
Materiaal: Riem van 100% Nylon, 100% Cordura® - Polyamide. Lederen zakken.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Werk in een hogere versnelling met deze ultieme gereedschapsriem.
Reken op een geavanceerd ergonomisch ontwerp, gevoerde beugels en
een ﬂexibel bevestigingssysteem, inclusief slijtvaste leren vakken en een
speciale elektriciens gereedschapzak.
• Cordura® verstevigde riem in geavanceerd ergonomisch ontwerp met een
innovatief en ﬂexibel bevestigingssysteem voor tassen
• Verstelbare en afneembare riem met schoudervulling om het gewicht op je
heupen te verminderen voor een betere ergonomie en comfort
• Speciale lederen elektriciensetui met gereedschapsvakken en lussen voor
schroevendraaiers, tangen, mes, voltmeter en hamer
• Twee duurzame leren spijker- en schroefzakken met schuine vormgeving en
brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te
openen en te sluiten
Materiaal: Riem van 100% Nylon, 100% Cordura® - Polyamide. Lederen zakken.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Verstelbare bretels,
gewatteerd op de schouders
voor meer comfort.

Stevige en innovatieve aluminium
gesp die eenvoudig kan worden
geopend en gesloten.

0404

Ergonomisch ontwerp
en wattering in
meerdere lagen voor
meer werkcomfort.

In de timmermansversie heeft
de gereedschapstas een hele
reeks vakken en lussen voor
verschillende gereedschappen,
zoals een hamerhouder, knopen
voor messen en een pennenvak.

In de elektriciensversie heeft
de gereedschapstas een hele
reeks vakken en lussen voor
schroevendraaiers, tangen,
mes, voltmeter en ook een
hamerhouder en knoop voor
een mes.
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In de elektriciensversie heeft
de gereedschapstas en hele
reeks vakken en lussen voor
schroevendraaiers, tangen,
mes, voltmeter en ook een
hamerhouder en knoop voor
een mes.

In de timmermansversie heeft
de gereedschapstas een hele
reeks vakken en lussen voor
verschillende gereedschappen,
zoals een hamerhouder, knopen
voor messen en een pennenvak.
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9771 Carpenter’s Toolbelt

9781 Electrician’s Toolbelt

Hou het allemaal op zijn plaats met deze stevige gereedschapsriem.
Ontworpen met versterkte functionaliteit en een ﬂexibel
bevestigingssysteem inclusief slijtvaste leren tassen en een speciaal
timmerman gereedschapsvak.
• Versterkte riem met gebogen ontwerp en een innovatief en ﬂexibel buidel
bevestigingssysteem
• Zachte bekleding voor extra draagcomfort
• Speciale lederen etui voor de timmerman met gereedschapscompartimenten
en lussen, waaronder een hamerlus, mes knopen en pennenvakken
• Twee duurzame leren spijker- en schroefzakken met schuine vormgeving en
brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te
openen en te sluiten
Materiaal: Riem van 100% Nylon, 100% Polyamide en 100% Cordura®. Lederen
zakken.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Drijf je werktempo op met deze stevige gereedschapsriem. Reken op een
geavanceerd ergonomisch ontwerp, gevoerde beugels en een ﬂexibel
bevestigingssysteem, inclusief slijtvaste lederen vakken en een speciale
elektriciens gereedschapsvak.
• Versterkte riem met gebogen ontwerp en een innovatief en ﬂexibel buidel
bevestigingssysteem
• Zachte bekleding voor extra draagcomfort
• Speciale lederen elektriciensetui met gereedschap compartimenten en
lussen voor schroevendraaiers, tangen, mes, voltmeter en hamer
• Twee duurzame leren spijker & schroef zakken met schuine vormgeving en
brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te
openen en te sluiten
Materiaal: Riem van 100% Nylon, 100% Polyamide en 100% Cordura®. Lederen
zakken.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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9790 XTR Toolbelt

9791 Toolbelt

De ultieme gereedschapsriem. Reken op een geavanceerd ergonomisch
design en voortreffelijke voering voor een beter werkcomfort, een ﬂexibel
zakbevestigingssysteem en Cordura® verstevigingen voor extra
duurzaamheid.
• Geavanceerd ergonomisch ontwerp met ondersteuning op de juiste plaatsen
en multi-layer padding voor extra draagcomfort
• Slijtvaste Cordura® versteviging aan de binnenzijde voor extra duurzaamheid
en reﬂecterende eigenschappen aan de buitenkant voor een betere
zichtbaarheid
• Innovatief zakbevestigingssysteem, geeft u de vrijheid om zakken toe te
voegen en te posititioneren zoals u wilt
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp ontworpen voor het eenvoudig
openen en sluiten met één hand
• Verkrijgbaar in drie maten voor een optimale pasvorm
Materiaal: 100% Nylon, 100% Cordura® - Polyamide.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Klaar de klus met deze stabiele gereedschapsriem in een gebogen,
slank design. Reken op versterkte functionaliteit en een ﬂexibel
zakbevestigingssysteem voor extra gemak.
• Gebogen design en zachte padding voor een beter werkcomfort
• Versterkt met een extra zware stof aan de binnenkant voor verbeterde
duurzaamheid
• Innovatief zakbevestigingssysteem, geeft u de vrijheid om zakken toe te
voegen en te posititioneren zoals u wilt
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp ontworpen voor het
eenvoudig openen en sluiten met één hand
• Verkrijgbaar in drie maten voor een optimale pasvorm
Materiaal: 100% Nylon, 100% Polyamide.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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9785 Electrician’s Tool Pouch

9775 Carpenter’s Tool Pouch

Gemaakt voor de elektricien. Extreem slijtvaste lederen gereedschapstas
voor uw essentiële gereedschap. Exclusief ontworpen voor Snickers
Workwear toolbelts.
• Slijtvaste tas gemaakt in dik leer, met dubbele naden en klinknagels voor
extra duurzaamheid
• Speciale versterkte compartimenten en duurzame Nylon lussen voor
makkelijke toegang tot schroevendraaiers, tangen, mes, voltmeter
• Hamerhouder van duurzaam rubber kunststof, geschikt voor de Hultafors
elektricienhamer
• Mes bevestigingsknopen geschikt voor de Hultafors messen
• Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van
de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Leer.
Maten: One size

Gemaakt voor de timmerman. Extreem slijtvaste leren gereedschapstas
voor uw essentiële gereedschap. Exclusief ontworpen voor Snickers
Workwear toolbelts.
• Slijtvaste tas gemaakt in dik leer, met dubbele naden en klinknagels
voor extra duurzaamheid
• Speciale versterkte compartimenten en duurzame nylon lussen voor goed
overzicht en gemakkelijke toegang tot uw gereedschap
• Hamerhouder van duurzaam rubber kunststof
• Pennenvak en mesbevestigingknopen geschikt voor de Hultafors messen
• Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van
de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Leer.
Maten: One size
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9795 Nail & Screw Pouches

9792 Bretels

Altijd binnen handbereik. Extreem slijtvaste leren spijker- en
schroefzakken, exclusief ontworpen voor Snickers Workwear toolbelts.
• Kit met twee slijtvaste zakken gemaakt in dik leer, met dubbele naden en
klinknagels voor extra duurzaamheid
• Handig gebogen design en brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Twee compartimenten en extra lus voor extra gebruiksgemak
• Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van
de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Leer.
Maten: One size

Ontlast het gewicht op je heupen. Slijtvaste maar heel comfortabele
bretels voor Snickers Workwear toolbelts.
• Ergonomisch ontwerp met gevoerde en versterkte schouders voor
een verbeterd werkcomfort en duurzaamheid
• Gemakkelijk aan te passen voor een perfecte pasvorm
• Elastiek in de rug voor extra gemak bij het naar voren buigen
• Aluminium haken voor eenvoudige bevestiging aan de riem
• Kan worden vastgemaakt op twee posities op de band voor een
optimale pasvorm
Materiaal: 100% Nylon.
Maten: One size
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In de serviceversie heeft de
gereedschapstas en hele
reeks vakken en lussen voor
schroevendraaiers, tangen,
mes, voltmeter en ook een
hamerhouder en knoop voor
een mes.

In de craftsmenversie heeft de
gereedschapstas een hele
reeks vakken en lussen voor
verschillende gereedschappen,
zoals een hamerhouder, knopen
voor messen en een pennenvak.

PATENT
INFO

58

PATENT
INFO

9772 Craftsmen Toolbelt

9782 Service Toolbelt

Ontworpen met versterkte functionaliteit en een ﬂexibel
bevestigingssysteem dat duurzame en speciale
gereedschapscompartimenten voor ambachtslieden bevat.
• Versterkte riem met gebogen ontwerp en een innovatief en ﬂexibel
bevestigingssysteem voor zakken
• Zachte bekleding voor extra draagcomfort
• Speciaal gereedschapszakje met compartimenten en lussen,
hamerhouder, bevestigingsknoop voor Hultafors Tools mes en pen
compartiment
• Twee spijker & schroefzakken met schuin design en brede openingen voor
gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te
openen en te sluiten
Materiaal: Riem in 100% Nylon, zakken 100% Polyamide.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Ontworpen met versterkte functionaliteit en een ﬂexibel
bevestigingssysteem dat duurzame en speciale gereedschapzakjes
bevat.
• Versterkte riem met gebogen ontwerp en een innovatief en ﬂexibel buidel
bevestigingssysteem
• Zachte bekleding voor extra draagcomfort
• Speciaal gereedschapszakje met vakken en lussen voor schroevendraaiers,
tangen, mes, hamer en meetlint
• Twee spijker & schroefzakken met schuin design en brede openingen voor
gemakkelijke toegang
• Robuuste en gepatenteerde aluminium gesp is ontworpen om eenvoudig te
openen en te sluiten
Materiaal: Riem in 100% Nylon, zakken 100% Polyamide.
Maten: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)
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0404
0404

9762 Hammer Holder Pouch

9764 Long Tool Pouch

Duurzaam hamerhouder zakje, uniek ontworpen
voor Snickers Workwear toolbelts.
• Hamerhouder in duurzaam rubber plastic
• Compartiment voor uw mes
Materiaal: 100% Polyamide
Maten: 90 x 140 mm

Duurzaam lang gereedschapzakje, uniek ontworpen voor
Snickers Workwear toolbelts.
• Drie duurzame vakken voor speciale gereedschappen en materialen
• Mes bevestigingsknop geschikt voor de Hultafors messen
Materiaal: 100% Polyamide
Maten: 100 x 240 mm

0404

0404

9776 Craftsmen Tool Pouch

9786 Service Tool Pouch

Duurzaam gereedschapszakje voor uw essentiële gereedschappen.
Uniek ontworpen voor Snickers Workwear toolbelts.
• Speciale versterkte vakken en duurzame nylon lussen voor goed overzicht
en gemakkelijke toegang tot uw gereedschap
• Hamerhouder van duurzaam rubber-kunststof
• Pennenvak en mesbevestigingknopen geschikt voor de Hultafors messen
• Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de
gereedschapsriem
Materiaal: 100% Polyamide
Maten: 230 x 240 mm

Duurzaam gereedschaptas voor uw essentiële gereedschappen.
Uniek ontworpen voor Snickers Workwear toolbelts..
• Versterkte compartimenten met duurzame lussen voor gemakkelijke
toegang tot uw schroevendraaiers, tangen, mes en meetlint
• Hamerhouder van duurzaam rubber-kunststof, geschikt voor de
Hultafors elektricienshamer
• Mesbevestigingsknoop geschikt voor Hultafors messen
• Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de
gereedschapsriem
Materiaal: 100% Polyamide
Maten: 270 x 240 mm

9796 Nail & Screw Pouches
Altijd binnen bereik. Duurzame spijker & schroefzakken, uniek ontworpen voor
Snickers Workwear toolbelts.
• Kit met twee duurzame zakjes gemaakt in Polyamide
• Handig gebogen design en de brede openingen voor gemakkelijke toegang
• Twee vakken en extra lus voor extra gebruiksgemak
• Unieke oplossing voor eenvoudige en betrouwbare bevestiging van de gereedschapsriem
Materiaal: 100% Polyamide
Maten: 220 x 220 mm
0404
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4254 Toolvest, Canvas+

0404

1804

5804

9504

Brede schouderbanden spreiden de
belasting voor meer werkcomfort.

Elastische stof op de achterkant
voor meer werkcomfort.

Slijtvaste maar toch extreem
comfortabele Canvas+-stof.

Borstzak met meshouder en
venster voor ID-badge.

Met ingebouwde uitbreiding, waardoor
het gereedschapsvest makkelijk groter
gemaakt kan worden om het over een
jas heen te kunnen dragen.

Verstelbare ergonomische riem
haalt de druk van de schouders af.

Met Cordura® 1000 verstevigde,
slijtvaste holsterpockets op de
voorkant, met gereedschapslussen.

Holsterpockets op de
achterkant die zo geplaatst
zijn dat u er goed bij kunt.
3314 Canvas+ Broek, Pagina: 24
2815 Logo Hoodie, Pagina: 65
8012 A.I.S Fleece Jack, Pagina: 44
4254 Toolvest, Canvas+, Pagina: 60
9585 Power Core Gloves, Pagina: 114
9586 Power Open Gloves, Pagina: 115
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Versterkte ﬂexibiliteit. Dit duurzame Toolvest zorgt ervoor dat uw essentiële gereedschap altijd
binnen handbereik is. Reken op ergonomisch comfort en al de zakken die u nodig heeft met een
uitstekend werkcomfort.
• Brede schouderbanden en stretch stof aan de rug voor een verbeterd werkcomfort en
bewegingsvrijheid
• Cordura® 1000 verstevigde holsterzakken vooraan met gereedschapslussen voor verbeterde
duurzaamheid en makkelijk te bereiken holsterzakken aan de achterkant
• Cordura® verstevigde borstzakken, makkelijk te bereiken GSM vak en ID badgehouder
• Geïntegreerd tussenstuk voor het vergroten van de Toolvest zodat het over een winterjack kan worden
gedragen
• Aanpasbare ergonomische riem neemt druk weg van de schouders
Materiaal: Canvas+. Een extreem comfortabele, voorgewassen stof. 60% Katoen, 40% Polyester,
340 g/m2. 100% Cordura®-Polyamide 500D en 1000D versterkingen.
Maten: XS–XXL

Met Cordura®
verstevigde borstzak
met vakken voor uw
pen en mobiele
telefoon.

REG.
DESIGN

9745 Waterproof Smartphone Pouch

9755 Protective
Smartphone Pouch
– Display box 10 stuks

Hou het veilig. Betrouwbare en duurzame smartphone tas voor
100% waterdichte bescherming van uw telefoon.
• Duurzaam en waterdichte stof met gelaste naden voor 100% waterdichte
bescherming en bescherming tegen stof
• Flexibel ontwerp met ruimte voor uw telefoon, GPS of communicatie-uitrusting
• Toegankelijke beschermende ﬂap met klittenbandsluiting en reﬂecterend logo voor
een betere zichtbaarheid
• Gladde binnenvoering voor een betere bescherming van uw telefoon
• Past aan uw riem of aan de klittebandbevestigers van uw werkbroek
Materiaal: 100% Thermoplastisch Polyurethaan (TPU)
Maten: 85 x 25 x 130 mm

5804

0000

0400

9082 Hamerhouder
Geschikt voor gereedschapslussen aan Snickers broeken en
gereedschapsvesten en het Snickers FlexiPocket systeem.
• Een populaire keuze. Een metalen hamerhouder in een slim en
veilig model. Klaar voor actie
Materiaal: Metaal.
Maten: One size

9736 Hamerhouder
Display box, 10 stuks

REG.
DESIGN

9716 Hamerhouder
Geavanceerde, slijtvaste hamerhouder met ergonomisch design. Gebogen
voor een gemakkelijke toegang en comfortabele positionering van de hamer
tegen het been.
• Ergonomisch gebogen ontwerp voorkomt dat de hamer je been raakt tijdens het
lopen en in de weg zit bij het buigen op je knieën
• Makkelijk te bevestigen aan Snickers gereedschapslussen, broeken, riemen,
Toolvesten en FlexiPocket-systeem
• Iets weg van uw lichaam gedraaid voor gemakkelijke toegang tot de hamer
• Voor bijna alle hamers
• Gemaakt in een slijtvast maar ﬂexibel materiaal om beschadigingen
te voorkomen
Materiaal: Slijtvast Hytrel® van DuPont™ – 100% Thermoplastic Elastomeer (TPE).
Maten: One size

0400

9794 Flexi Holsterzakken
Slim ontworpen losse holsterzak.
• Losse holsterzak die zowel aan klittebandbevestigers als een
normale riem bevestigd kan worden
• Zeer duurzaam Cordura® materiaal voor een lange levensduur
• Een groot vak met kleine buitenvakken
• Trenzen op kritieke plaatsen voor maximale duurzaamheid
Materiaal: 100% Cordura® Polyamide 300 g/m2.
Maten: One size

0400

9700 Flexi Klittenbandbevestiger
De FlexiPocket klittenbandbevestiger maakt het leven eenvoudiger.
Kan aan de riem worden bevestigd.
• Flexibel – kies uit de vele beschikbare accessoires en combineer ze naar
behoefte
• Materiaal: 100% Polyester
• Maten: One size
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BLIJF KOEL EN FRIS
TIJDENS HET WERK
Als je hard aan het werk bent of in een warme omgeving werkt, is
koel en fris blijven niet alleen een kwestie van werkcomfort. Het is
ook van essentieel belang voor de veiligheid op het werk. Het helpt je
geconcentreerd en oplettend te blijven, waardoor het risico afneemt
dat je een onverstandige keuze maakt. Kies daarom als het warm en
vochtig wordt voor onze baanbrekende lijn van extreem sneldrogende
bovenkleding, waarin je de hele dag droog, koel en fris blijft.

37.5® VOOR HET BESTE IN KLIMAATBEHEERSING
Voor het beste comfort en beheersing van je lichaamsklimaat heeft Snickers
Workwear 37.5® technologie verwerkt in verschillende kledingstukken. 37.5® blinkt
uit in ventilerend en vochtafvoerend vermogen. Zo houdt het je warm als het koud
is en koel als het warm is. Stoffen met 37.5® drogen tot vijf keer sneller voor de
beste klimaatbeheersing.

BEWEGINGSVRĲHEID
Ervaar werkkleding die met je meebeweegt en voor jou werkt. De collectie T-shirts, polo's,
sweaters en shirts van Snickers Workwear hebben een ergonomisch design die je optimale
bewegingsvrĳheid en uitzonderlĳk werkcomfort bieden.

EINDELOZE MOGELĲKHEDEN
De bovenkleding van Snickers Workwear bestaat uit een grote variëteit tops, T-shirts en
shirts die aansluiten bĳ verschillende wensen en eisen wanneer het gaat om werkomstandigheden, klimaat en/of plaatsing van bedrĳfslogo's.

MEER DAN HET UITERLĲK
Een tĳdloze uitstraling is slechts het begin. Met onze inspirerende variatie in snit, kwaliteitsstoffen en kleurkeuze kun je rekenen op kleding waar je écht goed in kunt werken.

KWALITEITSMATERIALEN
Al onze kledingsstukken zĳn gemaakt van duurzame materialen met speciﬁeke kwaliteiten.
Sterke maar comfortabele stoffen, stoffen die eenvoudig te onderhouden zĳn, UV-bescherming en geavanceerde ademende stoffen zĳn hiervan slechts een paar voorbeelden.

2519 FlexiWork, 37.5® Technologie T-shirt, Pagina 71

1600

9500

8000 FlexiWork, Stretch Fleece Hoodie
Deze soepele hoodie van stretch ﬂeece biedt superieure bewegingsvrijheid, zodat jij op je
best kunt presteren. Gemaakt van comfortabele stof die elastisch is en je warm houdt. De
binnenkant is geborsteld, voor extra draagcomfort.
• Zeer stretchy ﬂeecestof die je verzekert van optimale bewegingsvrijheid
• Draag deze hoodie als een buitenlaag bij milde temperaturen of als tussenlaag onder een shell
jack als het koud is
• Het gladde oppervlak van de stof maakt het makkelijk om een shell jack aan te trekken, terwijl de
zachte binnenkant je warm en comfortabel houdt
• Duimgaten in de manchetten houden de mouwen op de goede plek
• Twee zakken voor je handen, een borstzak met rit en een verstelbare capuchon
Materiaal: Comfortabel, ﬂexibel en warmhoudende ﬂeece. 96% Polyester en 4% Elastane, 275 g/m2.
Maten: XS-XXXL
0400

0400

1600

8001 FlexiWork, Stretch Fleece Jack
Loop voorop met dit comfortabele jack dat is gemaakt van ﬂexibele stretch stof. Het soepele
stretchmateriaal houdt je warm en zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Het geborstelde
materiaal aan de binnenkant zorgt voor heerlijk warm comfort.
• Zeer stretchy ﬂeecestof die je verzekert van optimale bewegingsvrijheid
• Draag deze hoodie als een buitenlaag bij milde temperaturen of als tussenlaag onder een shell
jack als het koud is
• Het gladde oppervlak van de stof maakt het makkelijk om een shell jack aan te trekken, terwijl de
zachte binnenkant je warm en comfortabel houdt
• Duimgaten in de manchetten houden de mouwen op de goede plek
• Twee zakken voor je handen en een borstzak met rits
Materiaal: Comfortabel, ﬂexibel en warmhoudende ﬂeece. 96% Polyester en 4% Elastane, 275 g/m2.
Maten: XS-XXXL
9500

0400

1804

3204

9504

2816 Zipped Logo Hoodie

1604

64
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Open om te ventileren, dicht om warm te blijven. Geniet van deze stevige en duurzame,
maar toch zachte en comfortabele hoodie. Met duimgrip om de manchetten in positie te
houden.
• Zeer stabiele driedraads stof die zijn vorm behoudt – was na was
• Elastiek trekkoord aan capuchon
• Kangoeroezak om de handen warm te houden
• Voorgewassen voor een comfortabele voorgekrompen pasvorm
• Geribde manchetten en onderboord beschermen tegen een koele bries
Materiaal: Comfortabele, duurzame stof van 80% katoen en 20% Polyester, 330 g/m2.
Voorgewassen.
Maten: XS–XXXL

5887
PATENT
INFO

2824 FlexiWork Camo Hoodie
Ervaar gecamouﬂeerd comfort in deze hoodie van zware kwaliteit. De hoodie is
voorzien van een trekkoord in de capuchon en gepatenteerde MultiPockets™ voor
extra gemak.
• Met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken, perfect voor een bril of GSM.
Met kabelgeleidingssysteem aan de binnenkant voor audiokabels
• Elastisch trekkoord in de capuchon
• Gemaakt van 80% Katoen en 20% Polyester voor comfort en duurzaamheid
• Verstevigde ellebogen voor extra robuustheid
Materiaal: Comfortabele stof van 80% katoen, 20% polyester, 330 g/m2.
Maten: XS–XXXL
9586

0400

1604

3204

9504

2815 Logo Hoodie
Capuchon op of af? De keuze is aan u in deze stevige en duurzame, maar toch zachte
en comfortabele hoodie. Met duimgrip om de manchetten in positie te houden.
• Zeer stabiele driedraads stof die zijn vorm behoudt – was na was
• Elastiek trekkoord aan capuchon
• Kangoeroezak om de handen warm te houden
• Voorgewassen voor een comfortabele voorgekrompen pasvorm
• Geribde manchetten en onderboord beschermen tegen een koele bries
Materiaal: Comfortabele, duurzame stof van 80% katoen en 20% Polyester, 330 g/m2.
Voorgewassen.
Maten: XS–XXXL

1804

PATENT
INFO

2808 Sweatshirt Hoodie met MultiPockets™
Versterk je uitstraling in deze hoge kwaliteits hoodie met verstelbare trekkoorden
in de capuchon. Reken op driedraads geweven stof comfort en een gepatenteerd
MultiPockets™ gemak.
• Met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken, perfect voor een
bril of GSM. Met kabelgeleiding systeem aan de binnenkant voor audio kabels
• Elastisch trekkoord in de capuchon
• Gemaakt van 80% Katoen en 20% Polyester voor comfort en duurzaamheid
• Versterkte ellebogen voor extra stevigheid
• Geavanceerd ontwerp voor eigentijdse pasvorm
Materiaal: Comfortabele, duurzame stof van 80% Katoen/20% Polyester, 330 g/m2. Voorgewassen.
Maten: XS–XXXL

0418
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2800 Hoodie
0400

1800

0900

9500

Robuuste Hoodie met ruime kangoeroezak om de handen op te warmen.
Ideaal voor bedrijfsproﬁlering.
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

5800

2801 Classic Zip Hoodie
0400

0900

1800

5800

Robuuste hoodie met ruime kangaroezakken om de handen op te warmen.
Ideaal voor bedrijfsproﬁlering.
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9500

2806 Dames Zip Hoodie

0400

0900

Eenvoudige zip hoodie met vrouwelijke pasvorm en brede kangoeroezakken
voor verwarming van de handen. Zeer aangenaam om te dragen en ideaal om
uw bedrijf te proﬁleren.
• Speciﬁek ontworpen voor vrouwen voor een moderne en comfortabele pasvorm
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXL

9500
5800

2821 Proﬁle Jack

0900

5800

9500
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Plaats uw logo. Sportieve jas in een aantrekkelijk, eigentijds design met veel
mogelijkheden om uw logo te plaatsen. Gemaakt van klassieke polyester tricot
stof met geborsteld ﬂeece voering voor een zacht werkcomfort.
• Grote ruimtes met weinig naden om eenvoudig uw bedrijfslogo te plaatsen
• Comfortabele hoge kraag beschermt uw nek tegen de elementen
• Elastische rib aan manchetten en onderboord helpen om koude lucht buiten te houden
• Twee makkelijk toegankelijke zakken aan de voorkant
• YKK rits aan de voorzijde voor maximaal comfort
Materiaal: 100% Polyester Tricot, 350 g/m2. Geborsteld ﬂeece aan de binnenkant.
Maten: XS–XXXL

2905 ½-Zip Wollen Sweater
Draag deze zachte en versterkte wollen sweater met halve rits voor een echte
warme en comfortabele tweede laag. Zeer vochtabsorberend en ademend voor
een puur natuurlijk comfort van wol.
• Een volledig natuurlijk, ademende wollen stof voor extreem zachte en comfortabele
warmte in echt koude omstandigheden
• Natuurlijk bestand tegen geurtjes en kan gedragen worden voor lange periodes
zonder wassen
• Absorbeert vocht en verwarmt zelfs in vochtige toestand
• Polyamide versterkte ellebogen en onderarmen voor verbeterde duurzaamheid
• ½ rits en duimgrepen voor extra gemak
Material: 100% natuurlijke wol. 100% Polyamide 190 g/m2 versterkingen.
Maten: XS–XXXL

2800

9800

9500

2607 AllroundWork Rugby Sweater
5104

5804

Een allround klassieker met een moderne twist. Robuuste rugby sweater van
zwaar katoen met een verscheidenheid aan mogelijkheden voor
bedrijfsproﬁlering.
• Verstevigde naden in de nek voor een lange levensduur
• Toegankelijke borstzak perfect voor een smartphone
• Voorzien van knopen om opgerolde mouwen mee vast te zetten voor extra gemak
Material: 100% katoen, 280 g/m2
Maten: XS–XXXL

9558

0458

2820 Logo Sweatshirt
Een standaard voor iedere vakman. Sweater met ronde hals, modern design
en gedrukt Snickers Workwear-logo op de borst. Slijtvaste trots op zijn best.
• Zeer stabiele driedraads stof die zijn vorm behoudt – was na was
• Voorgewassen voor een comfortabele voorgekrompen pasvorm
• Geribde manchetten en onderboord beschermen tegen een koele bries
• Gedrukt neklabel om irritatie te voorkomen
• Geavanceerd ontwerp voor een perfecte pasvorm
Materiaal: Comfortabele, duurzame stof van 80% katoen en 20% Polyester, 330 g/m2.
Voorgewassen.
Maten: XS–XXXL

1804

9504
0400

PATENT
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2812 Sweatshirt met MultiPockets™
0400

1800

5800

9500

Mooi, slijtvast – een moderne favoriet. Ontworpen voor comfort,
ronde hals sweater met een gepatenteerd MultiPockets™ gemak.
• Uitgerust met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken,
perfect voor een GSM, PDA of bril
• De zeer stabiele, driedraads geweven stof behoudt zijn vorm – was na was
• Voorgewassen voor een comfortabele voorgekrompen pasvorm
• Geribde manchetten en boord beschermen tegen koude wind
• Geavanceerd ontwerp met hedendaagse pasvorm
Materiaal: Comfortabele, duurzame stof van 80% Katoen 20% Polyester, 330 g/m2.
Voorgewassen.
Maten: XS–XXXL

1600
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0400

0900

1600

1700

1800

5800

2810 Sweatshirt
Robuust sweatshirt in een grote reeks kleuren.
Ideaal voor bedrijfsproﬁlering.
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9500

2712 Rugby Shirt
Een moderne klassieker, ontworpen om lang mee te gaan. Rugby shirt van
zware maar soepele stof voor zacht werkcomfort. Ideaal voor bedrijfslogo's.
• Grote ruimten met weinig naden om makkelijk bedrijfslogo's te kunnen plaatsen
• Gemaakt van zware maar soepele stof en voorgwassen stof, voor zowel comfort
als duurzaamheid
• Geavanceerd ontwerp, elastische manchetten en zijsplitten voor optimale pasvorm
• Borstzak voor extra gemak
Materiaal: Silicium-gewassen en geborstelde stof van 80% katoen, 20% polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0400

9500

PATENT
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2813 ½ Zip Sweatshirt met MultiPockets™
0400

1600

5800

9500

Een hedendaagse look, moderne pasvorm, robuust comfort en gepatenteerd
MultiPockets™ gemak.
• Uitgerust met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken,
perfect voor een GSM, PDA of bril
• De zeer stabiele, driedraads geweven stof behoudt zijn vorm – was na was
• Voorgewassen voor een comfortabele voorgekrompen pasvorm
• Tricot nek met rits voor extra comfort en gemak
• Geavanceerd ontwerp met hedendaagse pasvorm
Materiaal: Comfortabele, duurzame stof van 80% Katoen 20% Polyester, 330 g/m2.
Voorgewassen.
Maten: XS–XXXL

1800

2818 ½ Zip Sweatshirt
0900

9500

0400
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Robuust en comfortabele ½ zip sweater. Ideaal uw bedrijf te proﬁleren
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
• Tricot nek met rits voor extra comfort en gemak
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

8513 LiteWork, 37.5® Shirt met Lange Mouwen

0400

Duurzaam T-shirt gemaakt van een zachte, comfortabele stof met 37.5®
technologie voor koel werkcomfort. Houdt je droog en geventileerd bij zwaar werk
of in warme omstandigheden.
• Polyester met 37.5® technologie vangt en verdampt vocht voor superieure koel en
droog werkcomfort
• Drukknopen voor een eenvoudige en snelle sluiting
• Twee borstzakken
Materiaal: 77% 37.5® materiaal en 23% katoen, 230g/m2. Met high-tech gepatenteerde
37.5® technologie met miljoenen permanent ingesloten actieve deeltjes.
Maten: XS–XXXL

9500

NIEUW
Lente 2017
8510 8510 Service Shirt, lange mouwen
0400
0

9
9500

1800

Dit shirt is zeer slijtvast en draagt toch zacht en comfortabel op de huid. Het heeft
een aantal subtiele functionaliteiten zoals de verborgen drukknopen die
beschermen tegen krassen bij het werken dichtbij gevoelige oppervlakken. De twee
borstzakken zijn voorzien van pennenvakjes.
• Verborgen drukknoppen voor niet-kras functionaliteit.
• Gemakkelijk te onderhouden stof met een hoge duurzaamheid en kleurvastheid
• Zakken met pen compartimenten
• Makkelijk te combineren met onze Service Line broek
• Dit shirt heeft een klassieke snit en is beschikbaar in dezelfde kleuren als onze Service
Lijn werkbroeken voor eenvoudig matchen en een langurig goede uitstraling.
Materiaal: Easy-care materiaal met 65% Polyester, 35% Katoen 155 g/m2
Maten: XS–XXXL

5800

PATENT
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8506 Rip Stop Shirt korte mouwen
0400

0800

3200

Het favoriete lichtgewicht shirt met korte mouwen. Gemaakt van duurzaam maar
toch zachte rip-stop stof, biedt dit shirt u verbluffend comfort gecombineerd
met het gemak van de gepatenteerde MultiPockets™
• Uitgevoerd met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken,
ideaal voor een GSM, PDA of bril
• Lichte maar duurzame rip-stop stof, voorgewassen voor een groter werkcomfort
• Shirt in een geavanceerd ontwerp met eigentijdse pasvorm
• Gedrukt neklabel om irritatie te voorkomen
• Drukknopen voor eenvoudige sluiting en verbeterde duurzaamheid
Materiaal: Zachte en comfortabele voorgewassen rip-stop stof. 80% katoen, 20% polyester,
150 g/m2.
Maten: XS–XXXL

9500

PATENT
INFO

8508 Rip Stop Shirt lange mouwen
0400

3200

0800

Het favoriete lichtgewicht shirt met lange mouwen. Gemaakt van duurzame maar
toch zachte rip-stop stof, biedt dit shirt u een verbluffend werkcomfort
gecombineerd met gepatenteerd MultiPocket™ gemak.
• Uitgevoerd met gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken,
ideaal voor een GSM, PDA of bril
• Lichtgewicht en toch duurzaam rip-stop stof, voorgewassen voor een beter
en zacht werkcomfort
• Shirt met een geavanceerde ontwerp voor eigentijdse pasvorm
• Gedrukt neklabel om irritatie te voorkomen
• Drukknopen voor eenvoudige sluiting en verbeterde duurzaamheid
Materiaal: Zachte en comfortabele voorgewassen rip-stop stof. 80% katoen, 20% polyester,
150 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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8501 RuffWork, Geruit Gevoerd Flanellen Shirt
met Lange Mouwen
0420

9554

Dit warme gevoerde ﬂanellen shirt zit extreem comfortabel en kan gedragen
worden als een jack. Het shirt heeft een tijdloos ontwerp, fantastische
pasvorm en is verstevigd op de ellebogen.
Materiaal: 60% Katoen en 40% Polyester, 165 g/m2. Vulling van 100% Polyester, 60
g/m2. 100% Polyamide Cordura® verstevigingen.
• Stoer maar zacht ﬂanel dat duurzaam is en zeer comfortabel draagt
• Cordura® verstevigingen bij de ellebogen
• Voorgebogen mouwen zorgen voor een goede pasvorm en maximale
bewegingsvrijheid
• Drukknopen voor makkelijk openen en sluiten
Maten: XS-XXXL

5816

8502 RuffWork, Geruit Flanellen Shirt met Lange
Mouwen

2054

Steek de handen uit de mouwen in dit super comfortabele ﬂanellen shirt met
ruiten. Het ontwerp is modern en heeft een fantastische pasvorm, het dikke
materiaal is sterk en heeft een stoere uitstraling.
• Dik, lichtgeborsteld ﬂanel voor superieur draagcomfort en duurzaamheid
• Verstevigde patches op de ellebogen voor extra duurzaamheid
• Twee borstzakken
Materiaal: 60% Katoen (vochtafvoerend en licht geborsteld) en 40% Polyester,
205 g/m2.
Maten: XS-XXXL

9516
5458

8507 AllroundWork, Geruit Comfort Shirt met
Lange Mouwen

1695

5495

2004
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Klassiek geruit ﬂanellen shirt ontworpen voor dagelijks gebruik. Combineert
een modern design met een goede pasvorm.
• Licht geborsteld ﬂanel met lichte mechanische stretch voor extra comfort en
verbeterde bewegingsvrijheid
• Twee borstzakken
Materiaal: 69% Polyester en 31% katoen, 170 g/m2.
Maten: XS-XXXL

NIEUW
Lente 2017
2519 FlexiWork, 37.5® Technologie T-shirt
Voor atleten en vakmensen begint een goed werkklimaat dicht op de huid. Dit
shirt met 37.5® Technologie biedt ultieme klimaatcontrole en vochtafvoer. Het
naadloze ontwerp zorgt voor een fantastisch draagcomfort en de gaas
gedeeltes zorgen voor extra ventilatie bij warme delen van het lichaam. Voor
actieve dagen is dit het T-shirt dat je zoekt.
• 37.5® Technologie garenmix zorgt voor een sneldrogend effect en beschemt tegen
geurtjes
• Gaas onder de armen zorgt voor extra ventilatie
• Naadloos ontwerp voor ultiem draagcomfort
• Reﬂecterende details
Materiaal: Buitenzijde: Polyamide. Binnenkant: 37.5® Polyester. Gewicht: 164 g/m2
Maten: XS–XXL

9500

1600
0400

NIEUW
Lente 2017
2701 AllroundWork, 37.5® Technologie Verstevigd
Polo Shirt
Een polo shirt met uitstraling. Deze polo is verstevigd met ripstop materiaal
voor extreem uithoudingsvermogen en een fantastisch comfort tijdens je
werkdag dankzij 37.5® Technologie. De speciale wafelstructuur van de stof zorgt
voor een goede vochtafvoer waardoor dit een ideal shirt is voor elke actieve
werkdag.
• 37.5 ® Technologie voor draagcomfort en klimaatbeheersing.
• Schouders verstevigd met 37.5 ® Ripstop materiaal voor verbeterde duurzaamheid
• Stof met wafelstructuur voor uitzonderlijke vochtafvoer
• Geribde kraag en manchetten
• Veel ruimte voor bedrijfsproﬁlering
Materiaal: 100 % polyester (37.5® 45 %) 185 g/m2. Versteviging: 77% Polyester,
23 % Katoen, 230 g/m2
Maten: XS–XXXL

0458

9558

NIEUW
Lente 2017
2724 AllroundWork 37.5® Technologie Polo Shirt

1600
00

0400

9500
9
5

Ervaar het draagcomfort van dit polo shirt tijdens je werkdag, ook als je hard
werkt in een warme omgeving. De stof met speciale 37.5 ® wafelstructuur zorgt
voor een goede ventilatie en vochtafvoer, voor het beste in klimaatcontrole.
• 37.5 ® Technologie voor draagcomfort en klimaatbeheersing.
• Stof met wafelstructuur voor uitzonderlijke vochtafvoer
• Geribde kraag en manchetten
• Voorzien van borstzak
Materiaal: 100 % polyester 100 % (37.5® 45 %) 185 g/m2
Maten: XS–XXXL

5800
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NIEUW
Lente 2017
1600

0400

9500

2524 AllroundWork 37.5® Technologie T-shirt

5800

In warme werkomstandigheden biedt dit T-shirt met 37.5 ® technologie het koele
comfort dat je zoekt. De uitstekende ventilatie en vochtafvoer is mogelijk door de
speciale stof met wafelstructuur. Dit T-shirt is ook uitstekend te gebruiken voor
bedrijfsproﬁlering door de hoeveelheid beschikbare ruimte.
• 37.5 ® Stof met wafelstructuur voor ventilatie en vochtafvoer
• Voorzien van een borstzak
• Veel ruimte voor bedrijfsproﬁlering
Materiaal: 100 % Polyester (45 % 37.5 ® Polyester) 185 g/m2
Maten: XS–XXXL

0458

5104

5804

9558

2518 AllroundWork T-shirt
Klaar voor het werk. Dit klassieke t-shirt combineert tijdloze
contrasterende kleuren met het comfort van echt katoen. Ideaal voor
uw bedrijfsproﬁlering.
• Verstevigde naden in de nek voor een lange levensduur
• Lycra in de nek helpt het t-shirt in vorm te houden, was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Material: 100% gekamd katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXXL
1604

1604

5104

5804

9558

2715 AllroundWork Polo Shirt
Een moderne klassieker voor elke dag. Comfortabel polo shirt waarin
contrasterende kleuren gecombineerd worden met genoeg ruimte voor
bedrijfsproﬁlering.
• Geribde boord en manchetten houden het shirt in vorm, was na was
• Verstevigde naden in de nek voor een lange levensduur
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Material: 65% Polyester, 35% katoen 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0458
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0900

5800

9500

2702 Dames Polo Shirt
Aantrekkelijk, robuust polo shirt met vrouwelijke pasvorm.
Ideaal om uw bedrijf te proﬁleren.
• Ontworpen voor een aangesloten, vrouwelijke pasvorm
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Easy-care ﬁnish: behoudt kleur en pasvorm bij wassen op 70°C
Materiaal: 65% Polyester, 35% Katoen 220 g/m2.
Maten: XS–XXL

0400

0400

0900

1700

3200

5800

9500

2708 Poloshirt

1600

Aantrekkelijk, robuust poloshirt verkrijgbaar in een reeks van
kleuren. Ideaal voor bedrijfsproﬁlering.
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Easy-care ﬁnish: behoudt kleur en pasvorm bij wassen op 70°C
• Borstzak voor extra gemak en extra uitstraling
Materiaal: 65% Polyester 35% Katoen, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0400

1600

9500

2711 A.V.S. Poloshirt
Blijf fris in de hitte in dit lichte en stretchy Poloshirt.Hoog functionele ademende stof
verzekert u van betrouwbare vochtafdrijving voor een fris werkcomfort.
Perfect voor proﬁlering.
• Active Vaporize System (A.V.S.) is een geavanceerde textieltechnologie voor extreem ademend
materiaal en vochttransport, voor het behoud van een fris en droog lichaam
• Anti-geur comfort voor een fris werkcomfort in de hitte
• Stretch materiaal en ﬂat-lock naden voor een optimale pasvorm en comfort
Materiaal: 100% ademened A.V.S. Polyester, 140 g/m2 met anti-geur behandeling.
Maten: XS–XXXL
5800
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0700

5800
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2504 T-shirt met MultiPockets™
Een T-shirt van zware kwaliteit compleet met gepatenteerd MultiPockets™
gemak – en zacht, maar duurzaam katoen comfort.
• Uitgerust met gepatenteerd MultiPockets™ gemak, twee handige zijzakken,
perfect voor een GSM, PDA of bril
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Kabellus bij de nek voor hands-free en MP3 kabel vanaf de MultiPockets™
• Lycra in nek behoudt de vorm – was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% Zware Katoen voor extra duurzaamheid, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXL
1600

0400

0700

9500

PATENT
INFO

2710 Poloshirt met MultiPockets™
Een sportieve klassieker met een moderne twist. Dit mooie poloshirt
met raglanmouwen combineert het comfort en robuustheid van zware,
zacht gewassen katoen met een gepatenteerd MultiPockets™ gemak.
• Uitgerust met een gepatenteerd MultiPockets™ gemak, twee handige zijzakken,
perfect voor een GSM, PDA of bril
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Kabellus bij de nek voor hands-free en MP3 kabel vanaf de MultiPockets™
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
• 2-button design en raglanmouwen voor een hedendaagse look
Materiaal: 100% soft-washed, zware katoen voor uitstekend werkcomfort, 240 g/m2.
Maten: XS–XXXL
5800

0400

1600

5800

2508 A.V.S. T-shirt
Een klassieker in droog en fris werkcomfort. Licht en stretchy T-shirt in hoog
functioneel ademende stof voor betrouwbare vochtafdrijving in de hitte. Perfect
voor proﬁlering.
• Active Vaporize System (A.V.S.) is een geavanceerde textieltechnologie voor extreem
ademend materiaal en vochttransport, voor het behoud van een fris en droog lichaam
• Anti-geur comfort voor een fris werkcomfort in de hitte
• Stretch materiaal en ﬂat-lock naden voor een optimale pasvorm en comfort
Materiaal: 100% ademened A.V.S. Polyester, 140 g/m2 met anti-geur behandeling.
Maten: XS–XXXL

9500
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0400

0700

0900

3200

5800

9500

1600

2502 Classic T-shirt
Een comfortabel, klassiek katoenen T-shirt met vele mogelijkheden
om bedrijfslogo’s te plaatsen.
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Lycra in nek behoudt de vorm – was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% Gekamd Katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXXL

1700

0900

0795

9507

2402 T-shirt, lange mouwen
Een stoer, stevig T-shirt met lange mouwen met het comfort van
katoen en vele mogelijkheden om bedrijfslogo’s te plaatsen.
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Lycra in nek behoudt de vorm – was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% Gekamd Katoen, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0400

0400

0900

9500

2516 Dames T-shirt
Zeer aangenaam T-shirt met frisse look en optimale vrouwelijke
pasvorm. Ideaal om uw bedrijf te proﬁleren.
• Ontworpen voor een aangesloten, vrouwelijke pasvorm
• Lycra in de nek behoudt de vorm – was na was
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% gekamd katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXL

5800

SH IRT S
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COMFORT
BEGINT DIRECT
OP JE HUID
Op een koude dag grijp je al snel naar een isolerende jas, maar in
plaats daarvan kun je jezelf beter in laagjes kleden. En dat begint
dicht op de huid met het kiezen van de juiste eerste laag. Dit is de
sleutel naar een droog en geventileerd lichaam gedurende de hele
dag. In onze collectie onderkleding kun je verschillende basislagen
vinden met verschillende capaciteiten als het gaat om warmte en
vochttransport. Daarnaast bieden ze ook het grootst mogelijke
comfort en zijn ze op je lijf geschreven.

WARM EN DROOG, DE HELE DAG DOOR
De ﬁrst-layerkleding van Snickers Workwear is gemaakt van zeer effectieve stoffen die zweet en
vocht van je lichaam wegvoeren en je zo warm en droog houden. Het goede type onderkleding kiezen
is een kwestie van seizoen, weer, werkintensiteit en natuurlijk persoonlijke voorkeuren.

XTR BODY-ENGINEERED ONDERGOED
Onze collectie XTR ondergoed heeft een geavanceerd body-engineered (op het lichaam ontworpen)
design voor de beste combinatie van ventilatie, isolatie en bescherming. De stof is een innovatieve
mix van comfortabel en stretchy wicking polyesters die samen een zeer ademend en sneldrogend
materiaal vormen.

Kwaliteitsmaterialen aan het werk. Lees meer over onze
geavanceerde materialen op snickersworkwear.com
9432 XTR Body Engineered Tee, Pagina 78
9433 XTR First Layer Shorts, Pagina 79

DE PERFECTE
EERSTE LAAG
Geavanceerd op het lichaam
ontworpen stof die transpiratie en
vocht van uw huid afvoert.
Extra isolatie bij
schouders en nieren.

0418

0418

Extra ventilatie in oksel,
op de rug, op de borst en
in het ellebooggedeelte
van de mouw.

Sneldrogende
stretch stof.

REG.
DESIGN
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9430 XTR Body Engineered Long Sleeve T-shirt

9432 XTR Body Engineered T-shirt

Optimaliseer uw lichaamsbewegingen met deze nieuwe generatie ﬁrst
layer. Het ultieme T-shirt met lange mouwen voor droog en fris
draagcomfort, met innovatief design, materiaal en functionaliteit.
• Houdt het lichaam droog en fris met zijn innovatieve en snel drogende stof
dat transpiratie en vocht van de huid afvoert
• Geavanceerd ontwerp en technologie voor de optimale combinatie van
ventilatie, isolatie en bescherming
• Extra ventilatie waar u het meest transpireert – in de oksels, op de rug, op de
borst en daar waar de arm buigt
• Extra ventilatie op belangrijke plaatsen – de schouders en de nieren
• Extra bescherming daar waar het nodig is – op de ellebogen
Materiaal: Een lichte, high-tech en ademende A.V.S. stof van 56% Polyamide,
40% Polypropylene, 4% Elastan 200 g/m2.
Maten: XS–XXL

Voel het verschil in dit ultieme ﬁrst layer T-shirt. Reken op een
cutting-edge design, materiaal en functionaliteit – en ontdek
een nieuw niveau in droog en fris werkcomfort.
• Houdt het lichaam droog en fris met zijn innovatieve en
sneldrogende stretch stof die transpiratie en vocht weg van de
huid transporteert
• T-shirt met geavanceerd design en technologie voor de optimale
combinatie van ventilatie en isolatie
• Extra ventilatie waar het meest transpireert – in de oksels, op de
rug en op de borst
• Extra isolatie voor belangrijke gebieden – de schouders en de
nieren
Materiaal: Een lichte, high-tech en ademende A.V.S. stof met een
uiterst ademende mix van 56% Polyamide, 40% Polypropyleen,
4% Elastan, 200 g/m2.
Maten: XS–XXL

O N D E RG O E D

Extra ventilatie
achter op de rug
en in de holte
achteraan
de knieën.
Geavanceerd op het lichaam
ontworpen stof die transpiratie
en vocht van uw huid afvoert.

Sneldrogende stretch stof.
Extra verdichting
aan achterkant,
dijen en liezen.

0418

REG.
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9433 XTR First Layer Short

Extra verdichting
aan achterkant,
dijen en liezen.

First layer shorts die echt een verschil maken, de hele dag.
Reken op een innovatief design, materiaal en functionaliteit
– geeft u het ultieme in droog en fris werkcomfort.
• Houdt het lichaam droog en fris met zijn innovatieve en
sneldrogende stretch stof die transpiratie en vocht weg van
het huid transporteert
• Korte broek met geavanceerde design en technologie voor de
optimale combinatie van ventilatie en duurzaamheid
• Extra ventilatie aan de achterkant waar u het meest
transpireert
• Extra stevig om belangrijke spieren te ondersteunen en te
activeren – aan de achterzijde, dijen en lies
Materiaal: Een lichte, high-tech en ademende A.V.S. stof met een
uiterst ademende mix van 56% Polyamide, 40% Polypropyleen,
4% Elastan, 200 g/m2.
Maten: XS–XXL

Extra bescherming
op de knieën.

Extra ventilatie
achter op de rug
en in de holte
achteraan
de knieën.

0400
0418

8600
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9431 XTR Body Engineered Long John

9436 2-pack Stretch Short

Een ﬁrst layer revolutie. Ontdek een nieuwe dimensie in droge en frisse
werkomstandigheden met deze nieuwe generatie long johns, met
baanbrekend design, materiaal en functionaliteit.
• Houdt het lichaam droog en fris met zijn innovatieve en snel drogende stof die
transpiratie en vocht van de huid afvoert
• Geavanceerd ontwerp en technologie voor de optimale combinatie van
ventilatie, isolatie en bescherming
• Extra ventilatie waar u het meest transpireert – op de rug en in de knieholtes
• Extra compressie om de spieren te ondersteunen en activeren –
uw rug, dijen en lies
• Extra bescherming daar waar het nodig is – op de knieën
Materiaal: Een lichte, high-tech en ademende A.V.S. stof van 56% Polyamide,
40% Polypropylene, 4% Elastan en anti-geur Bamboe koolstof, 200 g/m2.
Maten: XS–XXL

Voor echt zacht katoenen comfort, draagt u deze shorts van
soepele stretchstof. Maak u op voor een superieure pasvorm
waar dat het belangrijkst is – direct op uw huid.
• Shorts met een superieure pasvorm dankzij het moderne design
en soepele stretch materiaal
• Opmerkelijk zacht katoen voor maximaal comfort
• Tailleband met geborstelde binnenzijde voor meer comfort
• 6-draads, platte naden voor extra duurzaamheid en comfort
Materiaal: 95% Katoen, 5% Elastan, 210 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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Ribconstructie

Cordura®
verstevigde hielen

4&4XFSFB*7'

9206 RuffWork, 2-pak Cordura Wollen
Sokken

Luchtkanalen voor ventilatie

Elastische contructie voor
perfecte pasvorm
Wassymbolen
Gaasconstructie voor ventilatie

Teennaad in familiekleur
Cordura® verstevigde tenen

Linker- en rechtersok

2804

Heavy-duty Cordura® wollen sokken die een fantastische pasvorm
combineren met versteviging. Trek ze aan en ervaar superieure
warmte en duurzaam werkcomfort in veeleisende
werkomstandigheden.
• Merino wol houd je voeten warm en fris, want dit materiaal is van nature
geurbestendig
• Cordura® verstevigde tenen en hiel voor superieure duurzaamheid
• Terry stof aan de binnenkant zorgt voor extra comfort.
• Links- en rechtsgevormd met een speciale rib op de wreef voor een
optimale pasvorm.
• Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste delen van de voet
bieden extra ventilatie en houden de voet droog en comfortabel.
Materiaal: 36% Polyamide, 19% Merino Wol, 19% Acryl, 15% Polypropylene,
7% Cordura® and 4% Elastane
Maten: 37-40, 41-44, 45-48

2804

8687

9217 LiteWork, 37.5 Sokken
Deze sneldrogende sokken houden je voeten koel,
droog en geventileerd wanneer je hard werkt of in
een warme omgeving werkt. Voorzien van 37.5®
technologie en een geavanceerd ontwerp voor een
uitzonderlijk koel werkcomfort.
• Extreem sneldrogende stof in de zool met 37.5®
technologie die vocht vangt en wegvoert voor
superieur koel en droog werkcomfort.
• Verstevigde tenen en hiel voor verbeterde
duurzaamheid.
• Cirkels van zachte terry stof aan beide kanten van de
enkel (op de malleolus) bieden extra bescherming.
• Links- en rechtsgevormd voor optimale pasvorm.
• Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste
delen van de voet bieden extra ventilatie en houden
de voet droog en comfortabel.
Materiaal: 40% Polyamide, 39% 37.5®,
19% Polypropylene and 2% Elastane. Voorzien van hightech, gepatenteerde 37.5® technologie met miljoenen
ingebedde actieve deeltjes.
Maten: 37-40, 41-44, 45-48
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9218 LiteWork, 37.5 Lage
Sokken
Deze sneldrogende sokken houden je voeten koel,
droog en geventileerd wanneer je hard werkt of in
een warme omgeving werkt. Voorzien van 37.5®
technologie en een geavanceerd ontwerp voor
een uitzonderlijk koel werkcomfort.
• Extreem sneldrogende stof in de zool met 37.5®
technologie die vocht vangt en wegvoert voor
superieur koel en droog werkcomfort.
• Verstevigde tenen en hiel voor verbeterde
duurzaamheid.
• Links- en rechtsgevormd voor optimale pasvorm.
• Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste
delen van de voet bieden extra ventilatie en houden
de voet droog en comfortabel.
Materiaal: 44% 37.5®, 43% Polyamide,
11% Polypropylene en 2% Elastane. Voorzien van hightech, gepatenteerde 37.5® technologie met miljoenen
ingebedde actieve deeltjes.
Maten: 37-40, 41-44, 45-48

4&4XFSFB*7'

9219 FlexiWork, 2-pak Camo
Sokken
Camouﬂagesokken met een goede pasvorm,
functionele kenmerken en een opvallend
design. Voor uitstekend werkcomfort.
• Het breiwerk bij de wreef zorgt voor een optimale
pasvorm.
• Verstevigde tenen en hiel voor verbeterde
duurzaamheid.
• Terry stof aan de binnenkant van de zool voor
extra comfort.
Materiaal: 40% Polypropylene, 28% Katoen,
27% Polyamide and 5% Elastane
Maten: 41-44, 45-48

0400

2898

0400
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9213 AllroundWork, 2-pak
Wollen Sokken

9215 AllroundWork, 37.5
Wollen Mid Sokken

9211 AllroundWork, 3-pak
Sokken

Dunne sokken van merino wol die je voeten
warm en comfortabel houden tijdens allerlei
dagelijkse werkzaamheden. De sokken
combineren een fantastische pasvorm met een
grote functionaliteit en comfort. Verpakt per
twee paar sokken.
• Merino wol houd je voeten warm en fris, want dit
materiaal is van nature geurbestendig
• Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste
delen van de voet bieden extra ventilatie en
houden de voet droog en comfortabel.
• Het breiwerk bij de wreef zorgt voor een optimale
pasvorm.
Materiaal: 34% Merino Wol, 34% Acrylic,
31% Polyamide en 1% Elastane
Maten: 41-44, 45-48

Alledaagse high-tech wollen sokken met een
geweldige pasvorm en een geavanceerde
functionaliteit. Met een combinatie van Merino
wol en 37.5® technologie bieden deze sokken
een uitstekende thermoregulatie en comfort
tijdens het dagelijkse werk in koude
omstandigheden.
• Merino wol houd je voeten warm en fris, want dit
materiaal is van nature geurbestendig
• Extreem sneldrogende stof in de zool met 37.5®
technologie die vocht vangt en verdampt voor een
superieur koel en droog werkcomfort
• Versterkte tenen en hielen voor een optimale
duurzaamheid
• Links- en rechtsgevormd voor optimale pasvorm
• Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste
delen van de voet bieden extra ventilatie en
houden de voet droog en comfortabel
Materiaal: 37% Polyamide, 22% 37.5® materiaal,
20% Merino wol, 20% Acryl en 1% elastaan. Met een
high-tech, gepatenteerde 37.5® technologie met
miljoenen permanent ingesloten actieve deeltjes
Maten: 37-40, 41-44, 45-48

Zachte, comfortabele en duurzame basissokken
ontworpen voor dagelijks gebruik. Een
geweldige keuze voor allround werk. Met drie
paar verpakt.
• Luchtkanaaltjes en gaasstructuur bij de warmste
delen van de voet bieden extra ventilatie en
houden de voet droog en comfortabel
• Het breiwerk bij de wreef zorgt voor een optimale
pasvorm.
• Terry stof aan de binnenkant van de zool voor
extra comfort.
Materiaal: 73% Katoen, 26% polyamide en
1% elastaan
Maten: 41-44, 45-48

0418

0418

1804

9202 Mid Sokken, wolmix

9203 Hoge Sokken, wolmix

9210 Hoge Wollen Sokken

Blijf warm en ﬁt in deze ultieme wolmix sokken
voor hardwerkende voeten. Geavanceerd design
met voetbescherming, vochttransport en
anti-bacteriële behandeling verzekeren u van
superieur werk comfort.
• Verdikking bij enkels voor extra bescherming
• Rechts en links apart gevormd en gebreide ribboog
voor optimale pasvorm
• Kanalen in de zool voor vochtafvoer
• Dikkere hiel en tenen voor meer duurzaamheid
en steun
• Anti-bacteriële behandeling
Materiaal: Isolerende Wolmix, 70% Wol, 6% Zijde,
20% Polyamide, 4% Lycra.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Warmte en bescherming bij elke stap. Verbazingwekkende wolmix hoge werksokken. Geavanceerd
design met scheenbescherming en anti-bacteriële
behandeling voor superieur werk comfort.
• Verdikking bij enkels voor extra bescherming
• Rechts en links apart gevormd en gebreide ribboog
voor optimale pasvorm
• Kanalen in de zool voor vochtafvoer
• Dikkere hiel en tenen voor meer duurzaamheid en steun
• Anti-bacteriële behandeling
Materiaal: Isolerende Wolmix, 70% Wol, 6% Zijde,
20% Polyamide, 4% Lycra.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Vergeet koude voeten. Met deze uitstekende dikke
wollen sokken kan dat. Hoog aangezet, dik, zacht,
versterkt en met een superieure wollen badstof
kwaliteit voor extreem warm werkcomfort.
• Hoge schacht voor extra warmte en isolatie
• Gladde teennaad voor optimaal comfort
• Dikkere hiel en tenen voor een betere
duurzaamheid en steun
• Elastisch breisel op boog voor perfecte pasvorm
Materiaal: 84% Merino wol, 12% Lycra, 4% Polyamide.
Maten: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

ONDERGO E D
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WERKKLEDING ONTWORPEN
VOOR VROUWEN
De damescollectie van Snickers Workwear draait om één ding:
compromisloze functionaliteit, werkcomfort en bescherming
ontworpen voor het vrouwelĳke lichaam. Kĳk bĳvoorbeeld naar
onze dameswerkbroek. Deze is lager uitgesneden en heeft een
Twisted Leg™ design en is voorzien van een Snickers Workwear
Gusset™ in het kruis voor een perfecte vrouwelĳke pasvorm en
maximale bewegingsvrĳheid.

GECERTIFICEERDE KNIEBESCHERMING
Op je knieën werken vergt veel van je lichaam. Daarom zĳn onze werkbroeken en kniebeschermers
voorzien van het KneeGuard™ positioneringssysteem, zodat je de meest geavanceerde gecertiﬁceerde
kniebescherming hebt die er beschikbaar is. Zo kun je jezelf vandaag beschermen en spaar je je
knieën voor morgen. Lees meer over onze baanbrekende kniebeschermers op pagina 32-35.

BEWEGINGSVRIJHEID
De volledige collectie dameskleding heeft
een geavanceerd ontwerp met een moderne
en vrouwelijke pasvorm die voorziet in een
optimale bewegingsvrijheid.

Superieure pasvorm. Elk kledingstuk in onze
damescollectie is speciaal ontworpen voor vrouwen.
Onze geavanceerde dames werkbroek bĳvoorbeeld,
is voorzien van een lagere taille en voorgevormde
tailleband die perfect aansluit bĳ de vrouwelĳke vorm.

2516 Dames T-shirt, pagina 85
3714 Canvas+ Damesbroek met holsterzakken, pagina 84

FUNCTIONALITEIT
AAN HET WERK
Een vrouwelijk ontwerp zonder compromis als het
gaat om functionaliteit. Klittebandbevestiging,
ruime (holster)zakken, een meterzak en een vak
voor de mobiele telefoon zorgen ervoor dat je
alles wat je nodig hebt binnen handbereik houdt.

Contrasterende designdetails. De kleding heeft een
vrouwelijke uitstraling met subtiele roze details en andere
moderne designkenmerken.

EN 14404

PATENT
INFO

4&4XFSFB*7'

3714 Canvas+ Damesbroek met holsterzakken
Geweldige pasvorm, geweldig comfort. Een werkbroek voor vrouwen, de combinatie van een
superieure vrouwelĳke pasvorm met geavanceerde functionaliteit. Gemaakt in Canvas+
stof met Cordura® verstevigingen voor extra duurzaamheid en roze details voor een
moderne, vrouwelĳke look.
• Lage snit voor vrouwen met gevormde tailleband, extreme Twisted Leg™ design en Snickers
Workwear Gusset™ in het kruis voor uitstekend draagcomfort bĳ iedere beweging
• Stevige Cordura® verstevigingen op de knieën en in de holster zakken voor extra duurzaamheid
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure
kniebescherming, en zĳn voorzien van extra stof aan de voorzĳde voor meer comfort
• Makkelĳk toegankelĳke been cargozak met apart vak voor GSM en vier pen/gereedschap vakken
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en
bewegingsvrĳheid
Materiaal: Canvas+. Een uiterst comfortabele en slĳtvaste stof. 60% Katoen, 40% Polyester,
340 g/m2. Met 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 18–22, 32–54, 76–92

0404

9595

4&4XFSFB*7'

6700 Service Broek, Dames

1800

0400

5800

Uitstekend op het werk. Moderne broek met een perfecte pasvorm voor
bewegingsvrijheid en verbazingwekkend werkcomfort. Combineert de juiste
functionaliteit met veel ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de
zakken
• Moderne vrouwelijke snit met gebogen tailleband voor een perfecte pasvorm en
maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zacht en elastische easy-care stof voor superieur
langdurig comfort
• Grote zakken aan de voor- en achterkant en op het dijbeen met smartphone zakje en
eenvoudige toegang tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen
industrieel wassen. Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65%
polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 18–22, 32–54, 76–92

9500

4&4XFSFB*7'

REG.
DESIGN

1201 AllroundWork, Softshell Damesjack
Dit is de ideale jas voor de dagelijkse werkzaamheden het hele jaar door. In dit
damesjack worden een geweldige pasvorm en slijtvast comfort gecombineerd met
geavanceerde functionaliteit. Winddicht en waterafstotend.
Materiaal: Winddicht, waterafstotend en ademend softshell materiaal, 100% Polyester
265 g/m2. Cordura® verstevigingen 100% Polyamide 205 g/m2.
• De voorgebogen mouwen zorgen voor maximale bewegingsvijheid. De achterkant van
de mouwen is verlengd zodat je in elke werkpositie beschermd bent zonder in de weg
te zitten of je prestaties te beïnvloeden.
• Het rugpand is langer waardoor je beter bent beschermd in verschillende
werkhoudingen
• Fleecegevoerde kraag die beschermt tegen de wind en je warm en comfortabel houdt
• Veel ruimte voor proﬁlering
• Reﬂecterende details bieden een verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
Materiaal: Winddicht, waterafstotend en ademend softshell materiaal, 100% Polyester
265 g/m2. Cordura® verstevigingen 100% Polyamide 205 g/m2.
Maten: XS-XXL
0404
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DAMESKLEDING
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2702 Dames Polo Shirt

0400

Aantrekkelijk, robuust polo shirt met vrouwelijke pasvorm.
Ideaal om uw bedrijf te proﬁleren.
• Ontworpen met een aangesloten vrouwelijke pasvorm
• Voor een lange levensduur, verstevigde naden op de schouders en in de nek
• Easy-care ﬁnish: behoudt kleur en pasvorm bij wassen op 70°C
Materiaal: 65% Polyester, 35% Katoen 220 g/m2.
Maten: XS–XXL

0400

0900

9500

2516 Dames T-shirt
Zeer aangenaam T-shirt met frisse look en optimale vrouwelijke pasvorm.
Ideaal voor uw bedrijf te proﬁleren.
• Ontworpen met een aangesloten vrouwelijke pasvorm
• Lycra in de nek houdt het shirt in vorm, was na was
• Voor een lange levensduur, verstevigde naden op de schouders en in de nek
• Gedrukt neklabel voor meer comfort
Materiaal: 100% gekamd katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXL

5800

0400

0900

9500

2806 Dames Zip Hoodie
Eenvoudige zip hoodie met vrouwelijke pasvorm en brede kangoeroezakken
voor verwarming van de handen. Zeer aangenaam om te dragen en ideaal
om uw bedrijf te proﬁleren.
• Ontworpen voor vrouwen met een moderne en comfortabele pasvorm
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor optimale prestaties
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXL
5800

DAMESKLEDING
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VAL OP IN HET DONKER
Onze moderne hoge zichtbaarheidskleding brengt persoonlijke
bescherming naar een hoger niveau. We geven je de Snickers Workwear
functionaliteit die je van ons gewend bent, terwijl je ook op elk moment
optimaal zichtbaar bent.

ZICHTBAAR COMFORT
De ongevoerde High-Vis jassen en broeken
van Snickers workwear zĳn voorzien van
comfortabel katoen aan de binnenzĳde en
vuilafstotend polyester aan de buitenzĳde.
Deze briljante mix zorgt voor meer comfort
en een verminderd risico op transpireren.

EEN ECHTE
LEVENSREDDER
Wĳ nemen persoonlĳke bescherming zeer serieus.
Daarom hebben onze High-Vis jassen, T-shirts,
poloshirts en vesten reﬂecterende strepen rondom,
ook over of om de schouders, zodat je vanuit alle
richtingen zichtbaar bent (ook als je bukt).

DUURZAME STOFFEN VOOR KLEURVASTE BESCHERMING
Onze high visibility kledingstukken zijn gemaakt van stoffen van hoge kwaliteit om te zorgen voor
langdurende bescherming. Dankzij een bepaalde hoeveeldheid duurzame polyester in ieder kledingstuk
behouden ze hun vorm en intense signaalkleur en weerstaan ze vocht, olie en vuil, wasbeurt na wasbeurt.
High-tech materialen aan het werk. Lees meer over de geavanceerde
materialen die we gebruiken op snickersworkwear.com

EN 471 En 471 HIGH VISIBILITY SIGNAALKLEDING. Deze standaard speciﬁceert de eisen aan kleding die de

aanwezigheid van de gebruiker visueel signaleert.

Er zijn 3 verschillende klassen en klasse 3 is de hoogste klasse.
Klasse 3: Totale oppervlakte ﬂuorescerende delen moeten minimaal 0,8 m2 zijn,
en 0,2 m2 moet reﬂecterend materiaal zijn.
Klasse 2: Totale oppervlakte ﬂuorescerende delen moeten minimaal 0,5 m2 zijn,
en 0,13 m2 moet reﬂecterend materiaal zijn.
Klasse 1: Totale oppervlakte ﬂuorescerende delen moeten minimaal 0,14 m2 zijn,
en 0,10 m2 moet reﬂecterend materiaal zijn.
High Visibility kleding met een bedrijfslogo
Als je hoge zichtbaarheidskleding voorziet van bedrijfslogo’s, gelden er speciale vereisten. Te grote logo’s kunnen de
classiﬁcatie van het kledingstuk in gevaar brengen. Voor optimale en veilige uitvoering met bedrijfslogo’s neem je
contact op met Snickers Workwear voor meer informatie. We helpen graag met de beste oplossing om jouw bedrijf op
te laten vallen.
Let op: Hoge zichtbaarheidskleding is niet beschikbaar in speciale maten (zie matentabel) omdat deze kleding niet kan
worden gecertiﬁceerd volgens EN471. Het ﬂuorescerende gedeelte van kleine maten is bijvoorbeeld niet groot genoeg.

EN 20471

EN 20471 High Visibility kleding. In juni 2013, publiceerde de 'Official Journal of the European Union'de
nieuwe standaard EN ISO 20471:2013 ter vervanging van de voorgaande norm EN 471:2004+A1:2007 .
Vanaf oktober 2013 dienen alle CE gemarkeerde High Visibility producten, CE gemarkeerd en gecertiﬁceerd
te zijn volgens EN ISO 20471.
In praktische termen betekent dit dat producenten tijd nodig hebben om alle benodigde documentatie up to date te
krijgen indien zij willen markeren volgens CE en de nieuwe norm. De verwachting is dat dit proces twee jaar duurt. De
meeste Europese instanties geven nu certiﬁcaten uit met vijf jaar geldigheid, waardoor er nog jaren CE gemarkeerde
producten op de markt zijn die voldoen aan de oude normering. Producten die CE gemarkeerd zijn volgens EN 471 en
ISO EN 20471 zullen naast elkaar bestaan en zullen enkel wijzigen als producten hun documentatie updaten naar de
neiuwe normering.
De nieuwe norm is niet heel verschillend van de voorgaande norm en voorzien in het zelfde veiligheidsniveau.
Voor meer informatie over EN20471 bezoek je snickersowkrwear.com.

1683 GORE-TEX® Shell Jack High Visibility, Klasse 3, pagina 93

Twisted Leg™ ontwerp en
Snickers Gusset™ in het kruis
voor een uitstekende
bewegingsvrijheid.

Goed bereikbare
beenzakken, met
vakje voor uw GSM
en pennenvak.

Speciaal ontworpen
meterzak voor meer
bewegingsvrijheid.

Met Cordura® verstevigde
kniestukzakken voor extra
duurzaamheid.

5574

Drie reﬂecterende stroken
op de achterkant van de
broekspijpen voor meer
zichtbaarheid.

KneeGuard™ positioneringssysteem
voor optimale kniebescherming.

EN 20471 EN 14404

PATENT
INFO

3333 Broek High Visibility, Klasse 2

6674

Een heldere innovatie. Geavanceerde werkbroek die hoge zichtbaarheid combineert met een
hedendaags design met ongelimiteerde functionaliteit. Reken op een perfecte pasvorm en een reeks
handige zakken. EN 20471, Klasse 2.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect draagcomfort
met iedere beweging
• Drie reﬂecterende strepen op de achterzijde van de pijpen voor verhoogde zichtbaarheid
• Kniestukzakken voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure kniebescherming,
gecertiﬁceerd volgens de norm EN 14404 en met extra stof aan de voorkant voor meer comfort bij het zitten
of knielen
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier pen/gereedschap vakken
• Doordacht meterzakontwerp met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
Materiaal: Comfortabel katoen aan de binnenkant en vuilafstotend polyester aan de buitenkant. 40% Katoen,
60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorcarbon afwerking. 100% Cordura®-Polyamide knieverstevigingen.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
3233 – met holsterzakken
3333 – zonder holsterzakken

88

HIGH-VISIBILIT Y

EN 20471 EN 14404

3235 Katoenen Broek High Visibility, Klasse 1
Fleur je dag op in comfortabel katoen. Verbazingwekkend hoge zichtbaarheid werkbroek in katoen, met een
geavanceerde snit voor een perfecte pasvorm en superieure verstevigingen voor verbeterde duurzaamheid.
EN20471, Klasse 1.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ en Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect draagcomfort met
iedere beweging
• Reﬂecterende stroken op de broekspijpen voor verhoogde zichtbaarheid
• Cordura® verstevigde kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure
kniebescherming, gecertiﬁceerd volgens de norm EN 14404
• Holsterzakken en makkelijk te bereiken cargo zakken met apart GSM en vakken voor pennen of gereedschap
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
Materiaal: Katoen. Een duurzame, zachte, voorgewassen katoenen stof voor uitmuntend werkcomfort. 100% Katoen
2/2 Twill, 390 g/m2. 60% Polyester, 40% Katoen in de High-Vis delen. 100% Cordura®-Polyamide verstevigingen.
Maten: 42–58, 84–104, 146–154
*Gecertiﬁceerd volgens de nieuwe norm voor waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid EN ISO 20471:2013.
Meer informatie over EN ISO 20471:2013 vindt u op www.snickersworkwear.com

0466

EN 20471 EN 14404

PATENT
INFO

0213 Bodybroek met holsterzakken High Visibility, Klasse 2

6674

Briljante bodybroek met een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design,
superieure kniebescherming en Cordura ® verstevigingen voor extra duurzaamheid.
Toegankelijke holsterzakken voor uw benodigdheden. EN 20471, klasse 2.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ design dat uw volgende beweging anticipeert
• Kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure
kniebescherming, gecertiﬁceerd volgens de norm EN 14404
• Brede, verstelbare schouderbanden met klittenband en stretchstof in de rug voor werkcomfort en
bewegingsvrijheid
• Slijtvaste holsterzakken en eenvoudig toegankelijke borstzakken met GSM vak en plastic
badgehouder
• Doordacht meterzakontwerp met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
Materiaal: Comfortabel katoen aan de binnenkant en vuilafstotend polyester aan de buitenkant.
40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorocarbon afwerking. 100% Cordura ®-Polyamide knie
verstevigingen.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

5574

EN 20471 EN 14404

PATENT
INFO

0113 High Visibility Overall, Klasse 2

6674

5574

Een klassieker om in gezien te worden. Hoge zichtbaarheid overall met geavanceerde snit
met Twisted Leg™ design, superieure kniebescherming en Cordura® verstevigingen voor
extra duurzaamheid. EN 20471, klasse 2.
• Geavanceerde snit met Twisted Leg™ ontwerp dat je volgende zet anticipeert
• Kniestukzakken voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure kniebescherming,
EN 14404 gecertiﬁceerd
• Verstelbare bretels met quick-release gespen en stretch stof in de rug voor optimaal
werkcomfort en bewegingsvrijheid
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en
bewegingsvrijheid
Materiaal: Comfortabel katoen aan de binnenkant en vuilafstotende polyester aan de buitenkant.
40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorcarbon afwerking. 100% Cordura®-Polyamide
knieverstevigingen.
Maten: 44–64, 84–120, 146–162

HIGH-VISIBILIT Y
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7455
EN20471

3833 Broek High Visibility, Klasse 1
Val op met deze hoge zichtbaarheids broek in een hedendaags design. Geavanceerde
snit voor een perfecte pasvorm tijdens intensief werk. Reken op een eersteklas
bescherming en ingebouwde functionaliteit. EN 20471, Klasse 1.
• Revolutionair model met Twisted Leg™-design, waardoor het kniestuk altijd op de juiste
plaats blijft zitten wanneer u knielt
• Twee makkelijk toegankelijke cargozakken op het been met aparte vakken voor GSM en vier
pen/gereedschap vakken
• Beenzakken met aparte klittenbandstroken voor zakken en vak voor GSM om deze
makkelijk te kunnen openen en sluiten
• Twee ruime voor-, en achterzakken
• Donkere kleuren bij de knieën en laag op de pijpen voor een schonere look (vuil is minder
zichtbaar)
Materiaal: Comfortabel katoen aan de binnenkant en vuilafstotend polyester aan de
buitenkant. 40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorcarbon afwerking.
Maten: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

7466

5574
EN20471

3033 Short High Visibility, Klasse 1

6674

90

HIGH-VISIBILIT Y

Bescherming in het kort: val op in de ultieme hoge zichtbaarheid short. Met een
innovatieve snit voor een perfecte pasvorm en een range van handige zakken,
inclusief holsterzakken. EN 20471, Klasse 1.
• Geavanceerde snit met Snickers Workwear Gusset™ in het kruis voor perfect
draagcomfort met iedere beweging
• Makkelijk toegankelijke cargozak op het been met apart vak voor GSM en vier
penvakken
• Doordacht meterzak design met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en
bewegingsvrijheid
• Twee holsterzakken met buitenvakken, ideaal voor klein gereedschap, pennen etc
• Twee ruime voor-, en achterzakken en klittenbandbevestigers
Materiaal: Comfortabel katoen aan de binnenkant en vuilafstotend polyester aan de
buitenkant. 40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorcarbon afwerking.
Maten: 44–62

EN 20471

9153 Vest High Visibility, Klasse 2

6600

Een fel design op het werk. Lichtgewicht maar slijtvaste hoge zichtbaarheidsvest
met rits aan de voorkant en gepatenteerde MultiPockets™. EN 471, klasse 2.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting
goed zichtbaar bent – zelfs wanneer u voorover buigt
• Uitgerust met gepatenteerd MultiPockets™ gemak, twee handige zijzakken,
perfect voor een GSM, PDA of bril
• Grote armgaten voor maximale bewegingsvrijheid en een perfecte pasvorm over een jack
• Makkelijk toegankelijke plastic badgehouder op de borst
• Rits aan de voorzijde voor optimaal gebruiksgemak
Materiaal: 100% duurzaam en comfortabel Polyester, 130g/m2.
Maten: S/M, L/XL, XXL/XXXL

5500

EN20471

4233 Craftsmen Toolvest High Visibility, Klasse 2

5500

6600

Verbeter de veiligheid, zichtbaarheid en veelzijdigheid met dit hoge zichtbaarheids
gereedschapsvest. Beschikt over een reeks gemakkelijk toegankelijke zakken, inclusief
holsterzakken en stretchstof in de rug voor een superieure bewegingsvrijheid.
EN 20471, klasse 2.
• Reﬂecterende banden rondom zodat u vanuit alle richtingen zichtbaar bent
• Brede schouderbanden en elastische stof in de rug voor meer werkcomfort en
bewegingsvrijheid
• Voor en achter holsterzakken en borstzakken met makkelijk bereikbaar GSM vak en een
plastic ID badgehouder
• Geïntegreerd tussenstuk voor het vergroten van het vest met een maat zodat het over een
winterjack kan worden gedragen
• Verstelbare ergonomische riem neemt druk van de schouders weg
Materiaal: Duurzame zachte katoen aan de binnenkant, vuil afwerend Polyester aan de
buitenkant. 40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorcarbon ﬁnish.
Maten: XS–XXXL

EN 20471

1633 High Visibility Jack, Klasse 3

5574

6674

Een levensredder voor harde werkers. Vertrouw op dit hoge zichtbaarheidsjack,
ontworpen om zichtbaar te zijn van uit elke richting.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit alle richtingen
zichtbaar bent - ook van bovenaf als u voorover buigt
• Hoog gesneden voorpand voor eenvoudige toegang tot de broekzakken
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Grote, makkelijk te bereiken borstzakken met beschermende ﬂappen, apart vak voor GSM,
pen en ID badgehouder
• Twee ruime zijzakken voor extra gemak
Materiaal: Comfortabel katoen aan de binnenkant en vuilafstotend polyester aan de buitenkant.
40% Katoen, 60% Polyester, 290 g/m2, ﬂuorcarbon afwerking.
Maten: XS–XXXL

HIGH-VISIBILIT Y
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1973 Waterproof Jack High Visibility, Klasse 3
Zichtbare bescherming tegen alle weersinvloeden, het hele jaar door. Water- en winddicht
high visibility jack dat droog en geventileerd comfort combineert met functionaliteit en
bewegingsvrijheid. EN 343, EN 20471, klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed
zichtbaar bent – zelfs wanneer u voorover buigt
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke werkhouding
en maximale bewegingsvrijheid
• Klimaatregeling in de taille en manchetten - dicht om warm te blijven, open om de ventilatie te
verhogen
• Oprolcapuchon met verborgen rits voor optimale bescherming en zachte kraag voor meer comfort
• Grote zakken aan de voorkant met ritssluiting, gemakkelijk toegankelijke borstzak en doorzichtig
plastic badgehouder
Materiaal: 100% Polyester, 185 g/m2, met membraan en verzegelde naden voor een waterdichte,
winddichte en ademende bescherming. Mesh voering voor extra comfort.
Maten: XS–XXXL
6600

* Gecertiﬁceerd volgens de nieuwe norm voor waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid
EN ISO 20471:2013. Meer informatie over EN ISO 20471:2013 vindt u op www.snickersworkwear.com

6600
EN20471

REG.
DESIGN

1823 Lange Winterjas High Visibility, Klasse 3

5500

92

HIGH-VISIBILIT Y

Blijf langer warm en zichtbaar. Draag deze lichtgewicht maar slijtvaste hoge zichtbaarheids
lange winterjas, met een aangename dubbele quilt en pile voering. Reken op een
betrouwbaar comfort tijdens het werk, zelfs bij het zitten. EN 20471, klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed
zichtbaar bent – zelfs wanneer u voorover buigt
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke werkhouding
en maximale bewegingsvrijheid
• Oprolcapuchon met verborgen rits voor optimale bescherming en zachte kraag voor meer comfort
• Grote zakken om uw handen in te warmen en borstzakken met GSM vak en doorzichtig plastic ID
badgehouder
• Klimaatregeling in de taille en manchetten - dicht om warm te blijven, open om de ventilatie te
verhogen
Materiaal: 100% Polyester, 230 g/m2. Quilt and pile voering.
Maten: XS–XXXL

Geavanceerde zelfstellende
capuchon die de bewegingen van
uw hoofd volgt voor een beter zicht.
Zie 1688 voor meer afbeeldingen.

Geavanceerde 2-laags ademende
GORE-TEX® houdt u droog en geventileerd.

Gazen voering voor
optimale ventilatie.

Handig borstzakje van
doorzichtig plastic voor
ID-badge.

Voorgebogen mouwen
voor maximale bewegingsvrijheid.

Reﬂecterende banden rondom,
ook over de schouders, zodat u
zichtbaar bent uit alle richtingen.

5500

Goed toegankelijke voorzakken
met ritssluitingen.

Verstelbare manchetten
en taille voor optimale ventilatie.

EN 343

EN 471

REG.
DESIGN

1683 GORE-TEX® Shell Jack High Visibility, Klasse 3

6600

Een hoge zichtbaarheids favoriet om de elementen te bestrijden. Slijtvast jack in zeer ademend
2-laags GORE-TEX® materiaal voor uitstekende water- en winddichtheid. Betaalbaar, betrouwbaar en
duurzaam. EN 343 en EN 471, klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed zichtbaar
bent – zelfs wanneer u voorover buigt
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke werkhouding en
maximale bewegingsvrijheid
• Oprolcapuchon met verborgen rits voor optimale bescherming en zachte kraag voor meer comfort
• Makkelijk toegankelijke voorzakken met ritsen en doorzichtig plastic badgehouder
• Klimaatregeling in de taille en manchetten - dicht om warm te blijven, open om de ventilatie te verhogen
Materiaal: Geavanceerd 2-layer ademend GORE-TEX® materiaal, 100% polyester 220 g/m2, ePTFE membraan,
met afgedichte naden en mesh voering voor 100% water-en winddichtheid.
Maten: XS–XXXL

HIGH-VISIBILIT Y
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EN 20471

1213 Soft Shell Jack High Visibility, Klasse 3

5558

6658

Uitstraling in het donker. Moderne hoge zichtbaarheids soft shell jack van 3-layer
elastisch Polyester met een warme ﬂeece voering. Reken op waterafstotend en
ademend comfort. EN 471, Klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting
goed zichtbaar bent – zelfs wanneer u voorover buigt
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Borstzak met rits en handige hands-free voorziening
• Twee ruime zijzakken voor extra gemak en een grote binnenzak, voor tekeningen,
notitieblokken etc
• Verstelbaar elastiekkoordje onderin voor maximale bewegingsvrijheid en om kou
buiten te houden
Materiaal: Winddicht, waterafstotend, ademend en elastisch. Gelamineerde Soft Shell
stof van 100% Polyester 275 g/m2.
Maten: XS–XXXL

EN 343 EN 20471

8233 Regenjack PU High Visibility, Klasse 3

6600

5500

Een baken in regenachtig weer. Volledig waterdichte hoge zichtbaarheids regenjack.
Gemaakt van stretchy PU-gecoate stof met gelaste naden om een 100% droge en
comfortabele werkdag te garanderen. EN 343, EN 471, klasse 3.
• Zachte, heat-sealed 3M reﬂecterende banden rondom en over de schouders en armen, zodat u
goed zichtbaar bent uit alle richtingen - zelfs wanneer u voorover buigt
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen met volledig
waterdichte naden, die beschermen tegen vochtpenetratie voor 100% bescherming
• Verstelbare capuchon voor betrouwbare bescherming en een perfecte pasvorm
• Omgekeerde waterbestendige YKK rits voor extra bescherming
• Twee grote voorzakken en met klittenband verstelbare manchetten
Materiaal: Licht en soepel waterdicht Polyurethaan gecoate 100% Polyester tricot, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL

EN 343 EN 20471

8243 Regenbroek PU High Visibility, Klasse 2

5500

Een baken in regenachtig weer. Volledig waterdichte hoge zichtbaarheids regenbroek.
Gemaakt van stretchy PU-gecoat stof met gelaste naden om een 100% droog en een
comfortabele werkdag te garanderen. EN 343, EN 471, klasse 2.
• Superieure waterdichte technologie, overeenkomstig EN 343 en ontworpen met volledig
waterdichte naden, die beschermen tegen vochtpenetratie voor 100% bescherming
• Zachte 3M reﬂecterende banden
• Twee grote voorzakken
• Elastische taille en klittenband verstelbaar bij de enkels
• Handig ontwerp - gemakkelijk aan te trekken
Materiaal: Licht en soepel waterdicht Polyurethaan gecoat 100% Polyester tricot, 220 g/m2.
Maten: XS–XXXL

6600

EN20471

PATENT
INFO

8063 High Visibility Micro Fleece Jack, Klasse 3

6600

5500
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Warm, zacht en briljant. Draag deze hoge zichtbaarheid ﬂeece jack in comfortabele,
sneldrogende micro-ﬂeece om de gehele dag fris en warm werkcomfort te hebben.
EN 20471, klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed
zichtbaar bent – zelfs wanneer u voorover buigt
• Functionele sneldrogende stof houdt uw lichaam warm, droog en fris gedurende de hele dag
• Het gemak van gepatenteerde MultiPockets [insert trademark symbol], en twee zijzakken perfect
voor een mobiele telefoon of bril
• Twee brede voorzakken, twee binnenzakken en handige plastic ID-badge op de borstzak
• YKK rits aan de voorkant voor optimaal gemak
• Zachte capuchon met verstelbaar koord voor nog meer warmte, comfort en bescherming
Materiaal: 100% Polyester Fleece, 260 g/m2.
Maten: S–XXXL

EN20471

PATENT
INFO

8043 Micro Fleece Jack High Visibility, Klasse 3

5500

Warm, lichtgewicht en goed zichtbaar. Val op in dit hoge zichtbaarheids ﬂeece jack met capuchon in
zacht en snel drogend micro ﬂeece, blijf warm en droog de hele dag lang. EN 471, Klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed zichtbaar bent
– zelfs wanneer u voorover buigt
• Functionele sneldrogende stof houdt uw lichaam warm, droog en fris gedurende de hele dag
• Beschikt verder over handige functies zoals de gepatenteerde MultiPockets™, twee doordachte zijzakken,
ideaal voor mobiele telefoon, PDA of bril
• Zachte capuchon met verstelbaar koord voor meer warmte, comfort en bescherming
• Twee grote voorzakken and 2 binnenzakken voor papieren of een notebook
Materiaal: 100% Polyester Fleece, 260 g/m2.
Maten: S–XXXL

6600

EN20471

PATENT
INFO

8053 Micro Fleece Sweater High visibility, Klasse 3

6600

5500

Een warm en comfortabel licht in het donker. Hoge zichtbaarheids sweater met ronde hals in
zachte en sneldrogend micro ﬂeece, houdt u warm en fris de hele dag lang.
EN 20471, klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed
zichtbaar bent – zelfs wanneer u voorover buigt
• Een zeer functionele, snel drogende stof houdt uw lichaam de hele dag lang warm, droog en fris
• Beschikt verder over handige functies zoals de gepatenteerde MultiPockets™, twee doordachte
zijzakken, ideaal voor mobiele telefoon, PDA of bril
• Draadlus in de nek voor hands-free en MP3 snoer vanaf de MultiPockets™
Materiaal: 100% Polyester Fleece, 260 g/m2.
Maten: S–XXXL

EN 20471

PATENT
INFO

2743 A.V.S. Poloshirt High Visibility, Klasse 2/3

5500

6600

Een sportieve klassieker om in gezien te worden. Geavanceerd hoge zichtbaarheids poloshirt in zeer
functioneel materiaal voor extreem vochttransport in de hitte. EN 471, maat XS-M klasse 2, maat
L-XXXL klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed zichtbaar bent
– zelfs wanneer u voorover buigt
• Beschikt verder over handige functies zoals de gepatenteerde MultiPockets™, twee doordachte zijzakken,
ideaal voor mobiele telefoon, PDA of bril
• Active Vaporize System (A.V.S.) is een geavanceerde textieltechnologie voor extreem ademend materiaal en
vochttransport, voor het behoud van een fris en droog lichaam
• Zachte en rekbare reﬂecterende banden voor meer comfort
• Draadlus in de nek voor hands-free en MP3 snoer vanaf de MultiPockets™
Materiaal: High Tech, lichtgewicht en ademende 100% A.V.S. Active Vaporize System™ Polyester piqué, 150 g/m2.
Maten: XS–XXXL

EN 20471

PATENT
INFO

2543 A.V.S. T-Shirt High Visibility, Klasse 2/3

6600

5500

Blijf droog, fris en zichtbaar. Geavanceerd hoge zichtbaarheid T-shirt in zeer functioneel materiaal voor
extreem vochttransport in de hitte en gepatenteerde MultiPockets™. EN 471, maat XS-M klasse 2,
maat L-XXXL klasse 3.
• Reﬂecterende banden rondom, inclusief over de schouders zodat u vanuit elke richting goed zichtbaar bent
– zelfs wanneer u voorover buigt
• Beschikt verder over handige functies zoals de gepatenteerde MultiPockets™, twee handige zijzakken,
ideaal voor GSM, PDA of bril
• Active Vaporize System (A.V.S.) is een geavanceerde textieltechnologie voor extreem ademend materiaal en
vochttransport, voor het behoud van een fris en droog lichaam
• Zacht en rekbaar reﬂecterende tape voor meer comfort
• Draadlus in de nek voor hands-free en MP3 snoer vanaf de MultiPockets™
Materiaal: High Tech, lichtgewicht en ademende 100% A.V.S. Active Vaporize System Polyester piqué, 150 g/m2.
Maten: XS–XXXL
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SCHILDERSCOLLECTIE
UITZONDERLIJKE VRIJHEID OP HET WERK
De schilderscollectie is ontworpen voor hardwerkende mannen en
vrouwen die alleen het beste verdienen. Dit resulteert in een geavanceerd ergonomisch design en een perfecte pasvorm. De combinatie
van uitstekend comfort en bewegingsvrĳheid met precies de goede
hoeveelheid geïntegreerde functionaliteit is precies wat je nodig hebt
om de klus te klaren. Schilderen wordt een stuk prettiger als je werkdag
veiliger en productiever wordt.

PERFECTE PASVORM,
FANTASTISCH COMFORT
Onze schildersbroek heeft een geavanceerde
ergonomische snit met Twisted Leg™ ontwerp voor
een perfecte pasvorm, voortreffelijk werkcomfort
en optimale bewegingsvrijheid.

GEÏNTEGREERDE
FUNCTIONALITEIT
Je kunt rekenen op precies de juiste functionaliteit
en verstevigingen die een schilder nodig heeft.
Bijvoorbeeld door de slijtvaste 100% polyester lus
voor een schoonmaakdoek, de speciale
plamuurmeszak en de gepatenteerde
mesbevestiging.

De handige lus is gemaakt uit 100% polyester
voor extra duurzaamheid.

GEAVANCEERDE
KNIEBESCHERMING
Bescherm je knieën met de meest geavanceerde
gecertiﬁceerde kniebescherming die er is. De met
polyester verstevigde kniebeschermerzakken zijn
ontworpen voor het gepatenteerde KneeGuard™
positioneringssysteem, dat superieure en duurzame
gecertiﬁceerde kniebescherming biedt en al je
bewegingen volgt.

3775 Dames Schildersbroek met holsterzakken, pagina 98
2806 Dames Schilders Zip Hoodie, pagina 101
2516 Dames Schilders T-shirt, pagina 101
3375 Schildersbroek met holsterzakken, pagina 98
1211 Schilders Soft Shell Jack, pagina 100
2402 Schilders T-shirt lange mouwen, pagina 101
9074 Canvas Cap, pagina 101

Met de plamuurmeszak en gepatenteerde
mesbevestiging voor de messen van Hultafors
heb je altijd alles wat je nodig hebt binnen
handbereik.

EN 14404

PATENT
INFO

REG.
DESIGN

3275, 3375 Schildersbroek met holsterzakken
Deze vooruitstrevende schildersbroek combineert geavanceerd design met precies de juiste
functionaliteit. Reken op een perfecte pasvorm, verbazingwekkend werkcomfort en superieure
gecertiﬁceerde kniebescherming.
• Geavanceerde hedendaagse snit met extreem Twisted Leg™ design voor uitstekend werkcomfort bij
iedere beweging
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met buitenzakken en lussen voor borstels, handschoenen,
opener en essentieel gereedschap
• Met Polyester verstevigde zakken voor kniebeschermers ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure en duurzame gecertiﬁceerde kniebescherming
• Slijtvaste met Polyester verstevigde lus voor doeken, meterzak met gepatenteerde meshouder
voor het Hultafors schildersmes
• Ruime, makkelijk toegankelijke beenzak met vakken voor GSM en pennen
Materiaal: 100% Katoen, 325 g/m2, met 100% Polyester verstevigingen.
Maten: 42–58, 84–104, 146–154
3275 – met holsterzakken
3375 – zonder holsterzakken
0909

EN 14404
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3775 Dames Schildersbroek met holsterzakken
De ultieme schildersbroek voor dames. Combineert een geavanceerde vrouwelijke pasvorm met
precies de juiste functionaliteit, verstevigingen voor verbazingwekkend werkcomfort en
superieure gecertiﬁceerde kniebescherming.
• Lage dames snit met gevormde tailleband en Twisted Leg™ design voor uitstekend werkcomfort bij elke
beweging
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met buitenzakken en lussen voor borstels, handschoenen,
opener en essentiel gereedschap
• Met Polyester verstevigde zakken voor kniebeschermers ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure en duurzame gecertiﬁceerde kniebescherming
• Slijtvaste met Polyester verstevigde lus voor doeken, meterzak met gepatenteerde meshouder voor
het Hultafors schildersmes
• Ruime, makkelijk toegankelijke beenzak met vakken voor GSM en pennen
Materiaal: 100% Katoen, 325 g/m2, met 100% Polyester verstevigingen.
Maten: 18–22, 32–54, 76–92.

0909
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EN 14404 EN 20471

3234 Schildersbroek met holsterzakken, Klasse 1
De favoriet voor schilders met een aangename twist. Verbazingwekkende hoge
zichtbaarheid schildersbroek, met geavanceerd design voor een perfecte pasvorm en
superieure Cordura® verstevigingen voor verbeterde duurzaamheid. EN20471, Klasse 1.
• Geavanceerde hedendaagse snit met extreem Twisted Leg™ design voor uitstekend
werkcomfort bij iedere beweging
• Reﬂecterende stroken op de broekspijpen voor verhoogde zichtbaarheid
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met aparte vakken voor stofborstel, handschoenen,
opener en essentieel gereedschap
• Cordura® verstevigde kniestukzakken ontworpen voor het KneeGuard™
positioneringssysteem voor superieure kniebescherming
• Makkelijk bereikbare beenzak met apart vak voor GSM en plamuurmes/meter met
gepatenteerde meshouder voor het Hultafors schildersmes
Materiaal: Canvas+. Een extreem comfortabele, versterkte stof. 60% Katoen, 40% Polyester,
340 g/m2. 60% Polyester, 40% Katoen in de High-Vis delen. 100% Cordura®-Polyamide
versterkingen.
Maten: 42–58, 84–104, 146–154
*Gecertiﬁceerd volgens de nieuwe norm voor waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid
EN ISO 20471:2013. Meer informatie over EN ISO 20471:2013 vindt u op www.snickersworkwear.com
0966

PATENT
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3075 Schildersshort met holsterzakken
Versla de warmte op het werk met dit schildershort met precies de juiste functionaliteit.
Beschikt over een geavanceerde snit met Twisted Leg™ design, versterkingen en een reeks
zakken, inclusief holsterzakken en GSM vakje.
• Hedendaagse snit met Twisted Leg™ design voor een verhoogd werkcomfort
• Makkelijk toegankelijke holsterzakken met buitenzakken en lussen voor borstels, handschoenen,
opener en essentieel gereedschap
• Gepatenteerde mesbevestiger voor het Hultafors schildersmes
• Speciaal ontworpen meterzak met losse hoek voor verbeterde functionaliteit en bewegingsvrijheid
• Ruime, makkelijk toegankelijke beenzak met vakken voor GSM en pennen
Materiaal: 100% Katoen, 325 g/m2, met 100% Polyester verstevigingen.
Maten: 42–62

0909
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0375 Schilders Bodybroek
De nieuwe generatie bodybroek voor schilders. Reken op een hedendaags design met precies de
juiste funtionaliteit en verstevigingen voor dagelijks werkcomfort en superieure gecertiﬁceerde
kniebescherming.
• Met Polyester verstevigde zakken voor kniebeschermers ontworpen voor het KneeGuard™ positioneringssysteem voor superieure en duurzame gecertiﬁceerde kniebescherming
• Slijtvaste met Polyester verstevigde lus voor doeken, meterzak met gepatenteerde meshouder voor het
Hultafors schildersmes
• Brede, verstelbare schouder banden met klitteband bevestiging en stretch stof in de rug voor werkcomfort en bewegingsvrijheid
• Twee grote makkelijk toegankelijke borstzakken, de linker met telefoon vakje en pennenvakken
• Ruime, makkelijk toegankelijke beenzak, voorzakken en ruime achterzakken
Materiaal: 100% Katoen, 325 g/m2, met 100% Polyester verstevigingen.
Maten: 44–62, 84–116, 146–156

0909
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1211 Schilders Soft Shell Jack
Toon uw vaardigheden in dit waterafstotende Softshell Jack. Elastisch, ademend en met
fleece-voering voor zacht en warm werkcomfort. Een mooie, gekleurde ruimte om uw
bedrijfslogo te plaatsen.
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm verzekeren u van een natuurlijke
werkhouding en maximale bewegingsvrijheid
• Warm werkcomfort met fleece voering en fleece in de kraag
• Makkelijk toegankelijke borstzak met rits, ideaal voor mobiele telefoon en grote zijzakken
voor extra gemak
Materiaal: Windproof, waterafstotend, ademende stretch. 3-layer gelamineerde Soft Shell stof
van 100% Polyester.
Maten: XS–XXXL
0900

REG.
DESIGN

1128 Craftsmen’s Winter Jack, Rip-stop
Voor dagelijkse warmte tijdens het werkt draagt u dit rip-stop winterjack in ergonomisch
en modern design. Waterafstotend, gevoerde binnenkant. Comfortabel, betrouwbaar en
betaalbaar.
• Voorgebogen mouwen en ergonomische pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Hoog gesneden front voor makkelijke toegang tot uw broekzakken en langer rugpand voor meer
bescherming in alle werkhoudingen
• Voorzakken, gemakkelijk toegankelijke borstzak perfect voor GSM en binnenzak met
pennenvakken
• Pluche gevoerde zachte kraag en gladde quilt voering voor optimale isolatie
• Reﬂectieve details voor verhoogde zichtbaarheid
Materiaal: 100% Polyester Rip-stop, 230 g/m2. Waterbestendig. Quilt voering.
Maten: XS–XXXL

0904

2810 Schilders Sweatshirt
Robuust sweatshirt in een reeks aan kleuren. Ideaal voor bedrijfsproﬁlering.
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0900

2800 Schilders Hoodie
Robuuste Hoodie met ruime kangoeroezak om de handen op te warmen. Ideaal voor
bedrijfsproﬁlering.
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor solide prestaties
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXXL
2801 – Schilders Zip Hoodie

0900

100

S CHI L DE R SKL E DIN G

2806 Dames Schilders Zip Hoodie
Eenvoudige zip hoodie met vrouwelijke pasvorm en brede kangoeroezakken
voor verwarming van de handen. Zeer aangenaam om te dragen en ideaal om
uw bedrijf te proﬁleren.
• Ontworpen voor vrouwen met een moderne en comfortabele pasvorm
• Geborstelde binnenkant voor extra comfort
• 2x2 rib met Lycra voor optimale prestaties
Materiaal: 80% Katoen, 20% Polyester, 300 g/m2.
Maten: XS–XXL

0900

2502 Schilders T-shirt
Een comfortabel, klassiek katoenen T-shirt met vele
mogelijkheden om bedrijfslogo’s te plaatsen.
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Lycra in nek behoudt de vorm – was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% Gekamd Katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXXL

0900

2402 Schilders T-shirt lange mouwen
Een stoer, stevig T-shirt met lange mouwen met het comfort van
katoen en vele mogelijkheden om bedrijfslogo’s te plaatsen.
• Voor een lange levensduur, versterkte naden bij schouder en nek
• Lycra in nek behoudt de vorm – was na was
• Gedrukt neklabel voor maximaal comfort
Materiaal: 100% Gekamd Katoen, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXL
0900

2516 Dames Schilders T-shirt

0900

Zeer aangenaam T-shirt met frisse look en optimale vrouwelijke pasvorm.
Ideaal om uw bedrijf te proﬁleren.
• Ontworpen met een aangesloten, vrouwelijke pasvorm
• Lycra in de boord houdt het shirt in vorm, was na was
• Voor een lange levensduur zijn de naden op schouders en in de nek verstevigd
• Gedrukt neklabel voor meer comfort
Materiaal: 100% gekamd katoen, 160 g/m2.
Maten: XS–XXL

9074 Canvas Cap

0900

Petje af met deze kwaliteitspet. Doordacht
ontworpen voor een perfecte pasvorm en ideaal
voor uw bedrijf te proﬁleren.
• Voorgebogen klep
• Makkelijk aan de achterkant verstelbaar voor een
optimale pasvorm
Materiaal: 100% Katoen Canvas 290 g/m2.
Maten: One size

SCHILDERSKL E D ING
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SERVICE VAN TOPKWALITEIT
VERFIJN UW UITSTRALING MET ONZE NIEUWE SERVICELIJN
Uw bedrijf kent veel hectiek. U moet iedere dag optimale prestaties
leveren en altijd een goede indruk maken. Hier draait het allemaal om
bij onze Servicelijn. Een kledinglijn die er speciﬁek voor is bedoeld u
en uw bedrijf service van topkwaliteit te laten leveren die een onvergetelijke indruk maakt op uw klanten. Ongeacht uw branche - transport, distributie, onderhoud, assemblage, lichte industrie of facility
management - onze nieuwe Servicelijn is er klaar voor. Met een combinatie van eigentijds design met een uitstekende pasvorm en optimaal
comfort en de juiste functionaliteit. En uiteraard kan ieder kledingstuk
worden voorzien van uw bedrijfslogo.

MAAK EEN ONVERGETELIJKE
INDRUK
Moderne werkkleding met een perfecte uitstraling
geeft een échte boost aan uw imago. En door uw
bedrijf te proﬁleren, versterkt u deze indruk. Het is
een kwaliteitsstempel dat uw bedrijf helpt op te
vallen. Het zorgt ervoor dat u zich beter onderscheidt
en wordt erkend om de juiste redenen.

COMFORT ONDERWEG
Ieder kledingstuk uit de nieuwe Servicelijn heeft een
moderne snit met een optimale pasvorm. Broeken
met voorgebogen pijpen, jassen met voorgebogen
mouwen en zacht , onderhoudsvriendelijk stretchmateriaal zorgen voor optimale bewegingsvrijheid en
een superieur werkcomfort.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
MATERIAAL
Onze Servicelijn is gemaakt van duurzaam,
vuilafstotend, zacht en onderhoudsvriendelijk
stretchmateriaal voor een superieur langdurig
comfort. Het materiaal is bestand tegen industrieel
wassen en behoudt zijn stretchvermogen, vorm en
kleur.

BEDRĲFSLOGO'S EN
GEPERSONALISEERDE
VERPAKKING
Snickers Workwear biedt uitgebreide mogelĳkheden
voor bedrĳfsproﬁlering. En dankzĳ de gepersonaliseerde verpakking krĳgt iedereen zĳn of haar
kleding in een verpakking met eigen naamlabel. Dit
vereenvoudigt de distributie binnen uw bedrĳf en
garandeert dat iedereen de juiste kleding en de
juiste maat krĳgt.

6801 Service Broek met Kniestukzakken, Pagina 104
1673 Service Jack, Pagina 106
8510 Service Shirt, lange mouwen, Pagina 106
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6801 Service Broek met Kniestukzakken

0404

9595

1818

Maak een goede indruk terwijl je ook wordt beschermd. Deze moderne broek heeft een tijdloos
ontwerp met een uitstekende pasvorm voor dagelijks draagcomfort en geavanceerde
kniebescherming. De functionaliteit is precies goed voor de meest voorkomende werkzaamheden
en er is veel ruimte voor bedrijfsproﬁlering.
• Moderne snit met een iets strakkere pasvorm en voorgebogen broekspijpen voor maximale
bewegingsvrijheid. Gemaakt van duurzame easy-care stof die zacht en stretchy is, voor een langdurig
draagcomfort.
• Grote zakken aan voor- en achterkant, muntenvakje, beenzakken met een vak voor de mobiele telefoon
en handige pennenvakjes, ruime meterzak
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
• Sterke Cordura® verstevigingen bij de knieën voor verbeterde duurzaamheid
• Geavanceerde KneeGuard Pro met harmonicaplooien houden je kniebeschermers in de optimale positie
voor superieure bescherming, comfort en duurzaamheid
Materiaal: Duurzaam vuilafstotende easy-care stretchstof, die stretch vorm en kleur behoudt gedurende
een lange periode. 65% Polyester, 35% Katoen, 260 g/m2. Featuring 100% Cordura®-Polyamide
reinforcements
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

5858

4&4XFSFB*7'

6800 Service Broek

0400

5800

Maak de juiste indruk. Moderne broek met geweldige pasvorm voor superieur comfort op het
werk. Hedendaags design dat de juiste functies combineert met veel ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm en voorgebogen benen voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur langdurig
comfort
• Grote zakken aan voor- en achterkant en op de dijbenen met smartphone zakje en eenvoudige
toegang tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

9500

1800

4&4XFSFB*7'

6900 Service Transport Broek, Klasse 1

0466

9566

1866
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5866

Superieur comfort achter het stuur. Hoge zichtbaarheid broek met een speciale moderne snit voor
extra zitcomfort. Gemaakt van duurzaam, maar toch soepele gemakkelijk te onderhouden stof
voor een lange levensduur. EN 20471, klasse 1.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm en voorgebogen benen voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur langdurig
comfort
• Reﬂecterende stroken op de broekspijpen voor verhoogde zichtbaarheid
• Grote voor-en achterkant en zijbeenzakken met smartphone zakje en eenvoudige toegang tot pen
compartimenten
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen. Stretch,
vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 60% polyester, 40% katoen, 290 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

4&4XFSFB*7'

6400 Service Chino Broek

0400

5800

Plaats je logo erop en draag het met trots. Een must-have in hedendaags design voor een
geweldige pasvorm en comfortabel werken. Gemaakt van duurzaam, maar toch soepele
easy-care stof voor langdurige goede uitstraling.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur langdurig
comfort
• Zakken aan de voorkant, bevestigingslus voor sleutels en discrete achterzakken voor extra gemak
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)

9500

1800

4&4XFSFB*7'

6700 Service Broek, Dames

0400

Uitstekend op het werk. Moderne broek met een perfecte pasvorm voor bewegingsvrijheid en
verbazingwekkend werkcomfort. Combineert de juiste functionaliteit met veel ruimte voor uw
bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Moderne vrouwelijke snit met gebogen tailleband voor een perfecte pasvorm en maximale
bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur langdurig
comfort
• Grote zakken aan voor- en achterkant en op de dijbenen met smartphone zakje en eenvoudige
toegang tot pennenvakken
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 18–22, 32–54, 76–92

5800

9500

1800

4&4XFSFB*7'

6100 Service Short
0400

1800
9500

5800

Indruk maken in de hitte. Draag dit verbazingwekkende short, met een moderne snit voor
superieur koel werkcomfort. Combineert de juiste functies met veel ruimte voor uw bedrijfslogo.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Moderne snit met iets strakkere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur comfort op
lange termijn
• Grote zakken aan voor- en achterkant en op de dijbenen met smartphone zakje en eenvoudige
toegang tot pen compartimenten
• Krasvrij ontwerp met verborgen knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: 44–64 (Let op! Nieuwe 6XXX maattabel, pagina 131)
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8510 Service Shirt, lange mouwen
0400

1800

9500
5800
0

Dit shirt is zeer slijtvast en draagt toch zacht en comfortabel op de huid. Het heeft een
aantal subtiele functionaliteiten zoals de verborgen drukknopen die beschermen tegen
krassen bij het werken dichtbij gevoelige oppervlakken. De twee borstzakken zijn voorzien
van pennenvakjes.
• Verborgen drukknoppen voor niet-kras functionaliteit.
• Gemakkelijk te onderhouden stof met een hoge duurzaamheid en kleurvastheid
• Zakken met pen compartimenten
• Makkelijk te combineren met onze Service Line broek
• Dit shirt heeft een klassieke snit en is beschikbaar in dezelfde kleuren als onze Service Lijn
werkbroeken voor eenvoudig matchen en een langurig goede uitstraling.
Materiaal: Easy-care materiaal met 65% Polyester, 35% Katoen 155 g/m2
Maten: XS-XXXL

4&4XFSFB*7'

1673 Service Jack

0400

5800

9500

Maak een statement met uw bedrijf. Draag deze jas met een modern design, een
geavanceerd comfort, een superieure kwaliteit en bewegingsvrijheid. Perfect voor
proﬁlering, met een design waarmee u er goed uit ziet.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren
• Voorgebogen mouwen en ergonomische snit voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur
langdurig comfort
• Pennenvakken en eenvoudige toegang tot borstzak met rits, ideaal voor uw smartphone
• Krasvrij ontwerp met verborgen ritsen en knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen,
260 g/m2.
Maten: XS–XXXL

1800

4&4XFSFB*7'

4373 Service Vest

0400

5800

9500
1800

Vrijheid en comfort! Bodywarmer in hedendaags design, combineert functionaliteit die u
nodig heeft met uitzonderlijke bewegingsvrijheid. Veel ruimte en mogelijkheden om uw
bedrijf te profileren.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te profileren
• Ergonomische pasvorm en verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
• Gemaakt van duurzaam, maar toch zachte en elastische easy-care stof voor superieur langdurig
comfort
• Borstzak met pennenvakken en eenvoudige toegang tot borstzak met rits, ideaal voor
smartphone
• Krasvrij ontwerp met verborgen ritsen en knopen
Materiaal: Duurzaam, vuilafstotend en elastische easy-care stof, bestand tegen industrieel wassen.
Stretch, vorm en kleur blijft behouden op lange termijn. 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m2.
Maten: XS–XXXL

4&4XFSFB*7'

6073 Service Overall

0400

9500

1800

106

5800

Bescherm uw kleren. Trek deze lichte en toch duurzame overall aan, met hedendaags
design voor een geweldige pasvorm en bewegingsvrijheid. Veel ruimte en mogelijkheden
om uw bedrijf te proﬁleren.
• Eigentijds ontwerp met veel mogelijkheden om uw bedrijf te proﬁleren, ook op de zakken
• Ergonomische snit met voorgebogen mouwen en benen voor maximale bewegingsvrijheid
• Gemaakt van duurzame, maar toch lichte stof voor superieur comfort en langdurige
bescherming
• Zakken aan de voorkant, borstzakken en makkelijk te bereiken pennenvakken voor extra gemak
• Lange 2-weg rits maakt het gemakkelijk om aan en uit te trekken
Materiaal: CoolTwill. Een lichtgewicht en toch duurzaam en vuilafstotend materiaal. 65% polyester,
35% katoen, 200 g/m2.
Maten: XS–XXXL

VERFIJN UW
UITSTRALING
Door professioneel vakwerk te leveren, maakt u de
beste indruk met uw bedrijf. Gecombineerd met
professionele bedrijfsprofilering verdubbelt u de
impact.
Snickers Workwear is u graag van dienst bij het
gehele proces: van bedrukking tot op maat gemaakt
borduurwerk en gepersonaliseerde verpakkingen.
Alles wat nodig is om uw competentie te laten zien.
LOGO’S OP T-SHIRTS
Heat-seal is de beste keuze bij het aanbrengen van logo’s op uw bedrijfs-Tshirts. U kunt rekenen op hoge kwaliteit in alle maten en kleuren.

BORDUURMOTIEVEN VAN HOGE KWALITEIT
Met borduurwerk krijgt u kwaliteit bij iedere steek, maar vergeet niet dat
woorden of symbolen die kleiner zijn dan 5 mm moeilijk leesbaar kunnen zijn.

A.P.S. EN GORE-TEX® LOGO’S
Bij het aanbrengen van logo’s op uw waterdichte kleding is heat-seal dé
manier. Als u liever borduurwerk wilt, tapen we de achterkant van het
borduurmotief af om ervoor te zorgen dat het kledingstuk waterdicht blijft.

FLEECE-LOGO’S
Voor ﬂeece met een bedrijfslogo erop is borduurwerk de beste keuze, omdat
heat-seal lelijke plekken kan maken in de ﬂeece.

REFLECTERENDE STREPEN
We kunnen extra reﬂecterende strepen op uw werkbroek en jacks stikken.
Een voordelige oplossing om uw persoonlijke bescherming te verbeteren.

HI-VIS-LOGO’S
Het aanbrengen van logo’s op hoge visibiliteitskleding vereist bijzondere
aandacht. Te grote logo’s kunnen de classiﬁcatie van het kledingstuk in
gevaar brengen. Voor optimale en veilige logo’s neemt u contact op met
Snickers Workwear voor meer informatie.
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PASSEND VOOR PRESTATIES
Je handen zĳn je belangrĳkste gereedschap, dus willen we ze alleen
het allerbeste geven. Met onze brede collectie geavanceerde
werkhandschoenen kun je rekenen op de ultieme combinatie van
functionaliteit, duurzaamheid en bescherming die past bĳ jouw
werkzaamheden. Op maat gesneden of liever naadloos? Wat je
voorkeur ook is, onze handschoenen zĳn gemaakt van de beste
materialen die op hoog niveau presteren en maximaal comfort bieden.

VIER FAMILIES – VIER KARAKTERS

Precision. Lichte en ﬂexibele handschoenen
met extra aandacht voor pasvorm en gevoeligheid. Perfect voor precisiewerk. De ﬂexibele
materialen, bescherming van de knokkels,
kussentjes en verstevigingen bieden een
optimale bescherming en gevoeligheid.

Power. Dit zijn de werkpaarden onder de
handschoenen voor zwaar werk zoals laden,
lossen en scheuren. De unieke gebogen vorm
zorgt voor een stevige en veilige grip en de
geavanceerde snit en duurzame materialen
zorgen voor het comfort en de bescherming
zoals je die van ons gewend bent.

Weather. Werkhandschoenen geschikt voor
zware en koude omstandigheden. Geavanceerde materialen zorgen voor een hoge
gevoeligheid, frictie en grip zelfs in natte, koude
en gladde omstandigheden. Deze handschoenen houden je handen warm en beschermd,
ongeacht het weer.

Specialized. Handschoenen geoptimaliseerd
voor speciﬁeke taken. Deze handschoenen zijn
gemaakt van de beste materialen en zijn
voorzien van unieke functies. Elke handschoen
is zo gemaakt dat elke afzonderlijke hand het
maximale ervaart op het gebied van gevoeligheid, bescherming en comfort.

EN 388

abcd

EN 407

EN 511

abcdef

9585 Power Core Gloves, pagina 114

abc

STANDAARDEN
Voor meer informatie over onze
standaarden kijk je op pagina 119.

SPECIALIZED
Ventilatiegaatjes tussen de
wijs- en middelvinger voor
afvoer van de warmte.

Dun, duurzaam materiaal uit één
stuk, van de rug tot de handpalm, voor een uitstekende
vingervaardigheid.

Inzetstuk van Soft Poron®
XRD™ op de duim,
middelvinger en aan de
zij- en bovenkant van de
wijsvinger voor extra
bescherming.

Samengeknepen
vingertoppen voor
een perfecte
vingervaardigheid.

Flexibele
vingertoppen
voor een
ongeëvenaard
comfort.

Chamude® voor een
zachte pasvorm met
een goede ventilatie.

Dun, duurzaam
materiaal uit één stuk
vanaf de handpalm
bedekt het Poron®
XRD™ en geeft een
uitstekende vingervaardigheid.

Kussentjes voor een
comfortabele grip.

Goed aansluitende
manchet van Airprene voor
bescherming, ook tegen
vuil.

Elastische
zachte stof.

Flexibele band met
klittenband voor een
goede, aansluitende
pasvorm.

EN 388

2014
Cat. 2

2121

9595, 9596 Specialized Impact Glove
Beschermt uw vingers tegen verwondingen door stoten. Poron® XRD™ biedt extra bescherming op de
blootgestelde delen en het dunne duurzame materiaal van de handpalm geeft een goede vingergevoeligheid.
Ventilatiegaatjes tussen de wijs- en de middelvinger. Een perfecte combinatie met de Specialized Tool Glove.
EN 388.
• Poron® XRD™ bij de duim, wijsvinger en middelvinger geeft extra impactbescherming
• Samengeknepen vingertoppen en dun polyurethaan op de handpalm en de zijkant van de hand zorgen voor een
uitstekende vingergevoeligheid
• Het polyurethaan beschermt ook tegen vuil en slijtage
• Strakke Airprene manchet met klittenbandsluiting voor meer comfort en bescherming
• Flexibele stof en bij de duim en op de rug van de hand voor meer ﬂexibiliteit en comfort
Materiaal: 54% polyamide, 17% rubber, 16% polyurethaan, 13% polyester.
Maten: 7–11

L 9595–0448

110

SPECIALIZED GLOVES

R 9596–0448

Ventilatiegaatjes voor de
temperatuurregeling.
Vulling en versteviging voor
een betere bescherming.

Samengeknepen
vingertoppen voor een
perfecte vingervaardigheid.

Verstevigingen en
gelvulling voor een
optimale grip op uw
gereedschap.

Kussentjes en een
siliconenpatroon voor een
zachte, perfecte grip.

Siliconenpatroon voor
een perfecte grip.

Gaas voor een
betere ventilatie.

Elastisch gedeelte voor
optimaal comfort en een
grote bewegingsvrijheid.

Siliconenpatroon voor een
perfecte grip.

Kussentjes voor een
comfortabele grip.

Flexibele band met
klittenband voor een
goede, aansluitende
pasvorm.

EN 388

2014
Cat. 2

2121

9597, 9598 Specialized Tool Glove
De ultieme werkhandschoen met gereedschapsgrip. Ondersteunende kussentjes in het gripgedeelte
voor een comfortabele, stevige grip op het gereedschap. De goed geventileerde handpalm met
kussentjes en het elastische gedeelte geven extra comfort. Een perfecte combinatie met de
Specialized Impact Glove. EN 388.
• Strak aansluitende werkhandschoen met ondersteunende gelpadding voor precisiewerk en
geoptimaliseerde gereedschapsgrip
• Ventilerende, duurzame Chamude® handpalm met ventilatiegaatjes en een elastisch gedeelte voor een
uitstekend comfort en veel bewegingsvrijheid
• Siliconenpatroon op de handpalmzijde voor een perfecte grip
• Gaas op de rugzijde voor een goede ventilatie
• Strakke Airprene manchet met klittenbandsluiting voor een perfecte pasvorm en bescherming
Materiaal: 62% polyamide, 16% polyester, 14% polyurethaan, 8% rubber.
Maten: 7–11

L 9597–4804

R 9598–4804

SPECIALIZED GLOVES
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PRECISION
EN 388

Cat. 2

2121

9574 Precision Protect Gloves

4804

Precisie of bescherming? U krijgt beide met deze baanbrekende werkhandschoenen, die een
uitmuntend vingertopgevoel combineert met een indrukwekkend hoog beschermingsniveau.
Comfortabel, ﬂexibel en verstevigd waar dat belangrijk is. EN 388.
• Aansluitende pasvorm voor lichter precisiewerk en een zachte manchet van ventilerend Airprene voor meer
comfort
• Geleidende vingertopzijkant voor eenvoudig gebruik en bediening van smartphones en badstoffen
zweetbandje op de duim voor extra comfort
• Ventilerende, duurzame Chamude® op de handpalmzijde en een elastische rugzijde voor een uitstekend
comfort en veel bewegingsvrijheid
• Vulling op de handpalmzijde, rubberen pads op de duim en verstevigde kussentjes op de knokkels en de
wijsvinger voor extra bescherming
• Siliconenpatroon op de handpalmzijde voor een perfecte grip
Materiaal: 66% polyamide, 17% polyester, 8% rubber, 5% polyurethaan, 4% katoen.
Maten: 7–11

EN 388

Cat. 2

3111

9582 Precision Active Gloves
Betrouwbare, multifunctionele handschoenen. Perfecte pasvorm en grote vingergevoeligheid.
Water- en vuilafstotende handpalmen. EN 388.
• Het duurzame polyurethaan op de handpalmzijde beschermt tegen water en vuil
• Zachte kussentjes op de handpalm voor een comfortabele grip
• De knokkels worden beschermd door zachte kussentjes en duurzaam polyurethaan
• Door de ﬂexibele stof op de rug van de hand en de elastische band bij de pols is de handschoen eenvoudig
aan en uit te trekken
• Kussentjes op de duim voor extra bescherming
Materiaal: 52% polyamide, 40% polyurethaan, 8% polyester.
Maten: 7–11
0448

EN 388

Cat. 2

4121

9323 Precision Flex Comfy Gloves
Strak en comfortabele naadloze werkhandschoen. Ideaal voor precisiewerk.De handpalm is gecoat
met polyurethaan op waterbasis voor uitstekend comfort en grip. EN 388.
• Ventilerende polyamide elastiek op de rug van de hand voor een hoog comfort en bewegingsvrijheid
• De polyurethaan coating is op basis van water en zorgt voor een goede ventilatie en een hoog comfort
• Strakke elastische manchet voor een langdurige elasticiteit en comfortabele pasvorm
• 10 paar/pak
Material: 60% polyamide, 40% polyurethaan op waterbasis.
Maten: 7–11

9323–7448 – 10-paar
9391–7448 – 100-paar

EN 388

Cat. 2

4121

9305 Precision Flex Duty Gloves
Duurzaam en ademende allround werkhandschoenen. Naadloze handschoenen met beter
vingertopgevoel voor volledige controle. De handpalm is gecoat met een Nitril schuimrubber voor
een goede grip. EN 388.
• Ventilerende elastische polyamide op de rug van de hand voor superieur comfort en
bewegingsvrijheid
• De Nitril coating met micro afwerking zorgt voor een verbeterde weerstand en een veilige grip
• Strakke elastische manchet voor een langdurige elasticiteit en comfortabele pasvorm
• Wordt verkocht in pakken van tien paar
Materiaal: 50% Polyamide, 50% Nitril
Maten: 7–12
9305–0404 – 10-paar
9390–0404 – 100-paar
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EN 388

Cat. 2

3131

9321 Precision Flex Light Gloves
Extra dun en strak. Naadloze werkhandschoenen met extra vingertopgevoel voor precisiewerk.
De handpalm is gecoat met polyurethaan voor een veilige grip. EN 388.
• Ventilerende elastische polyamide op de rug van de hand voor superieur comfort en
bewegingsvrijheid
• De micro-poreuze polyurethaan coating is slijtvast en zorgt voor een goede grip en een hoge mate
van comfort
• Strakke elastische manchet voor een langdurige elasticiteit en comfortabele pasvorm
• Wordt verkocht in pakken van tien paar
Materiaal: 30% Polyamide, 70% Polyurethaan
Maten: 7–12

9321–0448 – 10-paar
9389–0448 – 100-paar

EN 388

Cat. 2

4131

9321 Precision Flex Light Gloves
Extra dun en strak. Naadloze werkhandschoenen met extra vingertopgevoel voor precisiewerk.
De handpalm is gecoat met polyurethaan voor een veilige grip. EN 388.
• Ventilerende elastische polyamide op de rug van de hand voor superieur comfort en
bewegingsvrijheid
• De micro-poreuze polyurethaan coating is slijtvast en zorgt voor een goede grip en een hoge mate
van comfort
• Strakke elastische manchet voor een langdurige elasticiteit en comfortabele pasvorm
• Wordt verkocht in pakken van tien paar
Materiaal: 30% Polyamide, 70% Polyurethaan
Maten: 7–12
9321–0909 – 10-paar
9389–0909 – 100-paar

EN 388

2121

9561 Precision Sense Essential Gloves
Werkhandschoenen voor dagelijks gebruik met een comfortabele pasvorm en uitstekend
gevoel in de vingertoppen. Voldoet aan EN 388.
• Ventilerend en duurzaam microvezelmateriaal bij de handpalm voor verbeterd werkcomfort
• Geborsteld zacht materiaal op de rugzijde voor een comfortabel gevoel
• Losse ventilerende pasvorm en een elastische band die het makkelijk maakt de handschoen
aan en uit te trekken
• Het materiaal van de handpalm is uitgebreid en beschermt ook de achterkant van de wijsvinger
Material: 34% Polyamide, 33% Polyurethane, 33% Polyester
Maten: 7–12

4804
EN 388

2121

9565 Precision Sense Leather Gloves
Een betrouwbare handschoen van geitenleer met een uitstekende pasvorm.
Deze handschoen gaat lang mee en is soepel. Voldoet aan EN 388.
• De handpalm is voorzien van soepel geitenleer voor een groot werkcomfort
• De rugzijde van de handschoen is voorzien van elastische katoenen stof voor ventilatie
• Losse ventilerende pasvorm en een elastische band die het makkelijk maakt de
handschoen aan en uit te trekken
• De duim en achterkant van de vingers zijn verstevigd met leer voor een langdurig gebruik.
• Naden rondom de vingers zijn zo geplaatst dat slijtage wordt voorkomen.
Material: 81% Geitenleer, 18% Katoen, 1% Spandex
Size: 7–12

0948
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POWER
Badstoffen zweetbandje
voor extra comfort.

Voering op de duim voor extra
bescherming en comfort.

Voorgevormde vingertoppen
voor een perfecte pasvorm
en behendigheid.
Elastische versteviging
voor de knokkels voor
superieure bescherming.

Antislip versterkte
handpalm voor een
uitstekende grip en
langere levensduur.

Duurzame elastische
stof voor maximaal
comfort.

Treklipje om de handschoen
gemakkelijk aan te krijgen.

Elastische band voor een
comfortabele pasvorm.

0448
EN 388

Cat. 2

3121

9584 Power Tufgrip Gloves
Een krachtige bescherming met een uitstekende pasvorm. Werkhandschoen met harde verstevigingen en
vulling voor een duurzame bescherming en een veilige grip. EN 388.
• Ergonomisch gebogen ontwerp om de stand van de hand te verbeteren bij lastige posities en de grip te
optimaliseren
• Anti-slip, versterkte handpalm, vingers en bovenkant voor een uitstekende grip en langere levensduur
• Flexibele knokkelbescherming voor superieure bescherming
• Badstoffen zweetbandje en vulling op de duim voor extra bescherming en comfort
Materiaal: 53% polyamide, 21% polyurethaan, 14% PVC, 8% katoen, 2% polyester, 2% rubber
Maten: 7–12
Beschikbaar vanaf december.

EN 388

Cat. 2

3111

9585 Power Core Gloves
Werkt overal. Versterkte werkhandschoenen met betrouwbare bescherming voor allround
gebruik. Gebogen ontwerp en verbazingwekkende grip voor meer comfort. EN388.
• Ergonomisch gebogen ontwerp gemodelleerd om weerstand te minimaliseren en grip te
optimaliseren
• Vingertoppen zijn ontworpen voor perfecte nauwkeurigheid en een hoog comfort
• Duurzaam, waterafstotend en smartphone compatibel Polyurethaan materiaal op palmzijde.
Elastische achterzijde voor een uitstekende comfort en bewegingsvrijheid
• Slip-in design met elastische boord en rtreklipje maken het zeer eenvoudig om op de handschoen
aan te doen
• Demping bij palmkant en beschermende versterkte knokkels voor middelgrote en hoge bescherming
Materiaal: Polyamide 50% Polyurethaan 40% Polyester 3%, PVC 5%, Silicium 2%
Maten: 7–12
0448
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EN 388 EN 407

Cat. 2

3331

3XXXXX

9328 Power Flex Cut 3 Gloves
Bent u op zoek naar een snij- en vonkbestendige handschoen die ook comfortabel zit?
Dan is dit de handschoen voor u!. EN 388 en EN 407.
• Perfect tijdens werk met scherpe voorwerpen
• Verbeterde bescherming tegen vlammen en vonken, bijvoorbeeld wanneer u werkt met een slijptol
• Milieuvriendelijke coating op waterbasis, zonder dimetylformamid (DMF)
• Ademende oliebestendige nitrile composiet coating - het micro-oppervlak zorgt voor een goede grip in
natte en olieachtige omstandigheden
• Geschikt voor gebruik met smartphone
Material: 34% Nitrile Rubber, 33% Para Aramid, 20% FR Polyester, 9% Staal, 4% Spandex.
Maten: 7–12
9328–9904 – 10-paar
9386–9904 – 100-paar
EN 388

Cat. 2

3111

9586 Power Open Gloves

0448

Vrij en beschermd. Deze verstevigde vingerloze handschoenen combineren betrouwbare bescherming
met totale controle in de vingertoppen. Kenmerkend gebogen ontwerp en verbazingwekkende grip
voor meer comfort werken. EN 388.
• Ergonomisch gebogen ontwerp gemodelleerd om weerstand te minimaliseren en grip te optimaliseren
• De 2 gesloten vingertoppen zijn ontworpen voor perfecte nauwkeurigheid en een hoog comfort
• Duurzaam, waterafstotend en smartphone compatibel Polyurethaan materiaal op palmzijde.
Elastische achterzijde voor een uitstekende comfort en bewegingsvrijheid
• Slip-in design met elastische boord en treklipje maken het zeer eenvoudig om op de handschoen
aan te doen
• Demping bij palmkant en beschermende versterkte knokkels voor middelgrote en hoge bescherming
Materiaal: Polyamide 50% Polyurethaan 40% Polyester 3%, PVC 5%, Silicium 2%
Maten: 7–12

EN 388

Cat. 2

4543

9326 Power Flex Cut 5 Gloves
Houdt uw handen veilig met deze snijbeschermende handschoenen (klasse 5) met uitzonderlijk
comfort en vingertopgevoel. De handpalm is voorzien van een Polyurethane coating voor een
stevige grip. EN 388.
• Het Polyurethane is microporeus, schuurbestendig en verzekert u van een goede grip en een prettige
pasvorm
• Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
• Wordt verkocht in verpakkingen van tien paar
Materiaal: 40% hppe, 31% Polyamide, 19% Polyurethane, 10% glasvezel
Maten: 7–11

9326–4804 – 10-paar
9387–4804 – 100-paar

EN 388

Cat. 2

4121

9327 Power Flex Guard Gloves
Sterk en beschermend. Naadloze werkhandschoenen met gedipte palm en vingers. Waterdicht
en duurzame nitriel coating beschermt de hand van ruwe en natte omstandigheden. Zorgt voor
een perfecte grip. EN 388.
• Dubbelgecoat tot aan de knokkels voor slijtvaste en waterdichte eigenschap
• De bovenste coating heeft een micro-afwerking en biedt een goede grip in natte en vettige
omstandigheden
• Ventilerende stof op de rug van de handschoen voor extra comfort
• Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
• Verkocht in verpakkingen van tien paar
Materiaal: Nitril 65%, 25% Polyamide, 10% Polyurethaan.
Maten: 7–11
9327–0404 – 10-paar
9388–0404 – 100-paar
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WEATHER
Waterdicht en luchtdoorlatend
membraan houdt uw handen droog.
Samengeknepen
vingertoppen voor een
optimale pasvorm.

Elastische versteviging op
de knokkels voor een
uitstekende bescherming.

Chamude® tussen de
vingers voor een
beter comfort.

Reflecterende
bies voor betere
zichtbaarheid.

Zachte voering voor
betrouwbare warmte
en comfort.

Robuust handpalmmateriaal voor een betere
grip en duurzaamheid.

Manchet en bovenzijde van
de hand van flexibele stof
voor een comfortabele
pasvorm.

Treklipje om de handschoen
gemakkelijk te kunnen
aantrekken.
0404

Cat. 2

EN 388

EN 511

3121

14X

9583 Weather Tufgrip Gloves
Waterdicht, gevoerd en extreme bescherming met een uitstekende pasvorm. Werkhandschoenen met harde
verstevigingen en voering voor bescherming en een veilige grip. EN 388. EN 511.
• Ergonomisch gebogen ontwerp om de stand van de hand te verbeteren bij lastige posities en de grip te optimaliseren
• Non-slip versterkte handpalm, vingers en bovenkant voor een uitstekende grip en langere levensduur
• Verstevigde en gevoerde knokkel met reflecterend detail voor betere zichtbaarheid en bescherming
• Hipora® waterdicht membraan (Kolon Industries) houdt de handen droog
• Geborstelde binnenvoering voor een zacht en comfortabel gevoel
Materiaal: 39% polyamide, 27% polyester, 16% polyurethaan, 12% PVC, 6% rubber
Maten: 7–12
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Cat. 2

EN 388

EN 511

3111

141

9579 Weather Dry Gloves

0404

De handschoenen bij slecht weer. Het duurzame polyurethaan op de handpalm en de
waterdichte voering maken dit tot een perfecte handschoenen voor slecht weer. Werk
veiliger in het donker met reﬂecterende knokkels. EN 388, EN 511.
• Polyurethaan op de handpalm met opgenaaide stukken en kussentjes geeft een zeer goede grip en
veel duurzaamheid
• Hipora® waterproof voering houdt de handen droog
• Naden met waterafstotend garen voor een uitzonderlijk goede waterdichtheid
• Opgevulde, reﬂecterende knokkels voor bescherming en een goede zichtbaarheid
• Zachte neopreen manchet met klitten bandsluiting voor een perfecte pasvorm
Materiaal: 35% polyamide, 27% polyester, 20% polyurethaan, 8% rubber, 5% reﬂ ecterend garen, 5%
polyethyleen.
Maten: 7–11

Cat. 2

EN 388

EN 511

3111

241

9576 Weather Arctic Dry Gloves

0404

Werkhandschoenen die geoptimaliseerd zijn voor een zeer koud klimaat. Het slijtvaste
materiaal op de palm in combinatie met het waterproof Hipora® membraan en Thinsulate™
isolatie zorgen voor een comfortabele en duurzame winterhandschoen. EN 388. EN 511.
• Thinsulate™ isolatie van 3M houdt de handen warm
• Het waterproof Hipora® membraan van Kolon Industries houdt de handen droog
• Ergonomisch gebogen ontwerp met verstevigde palm en kussen
• De afneembare elastische veiligheids polsband zorgt ervoor dat u de handschoen niet verliest
• Reﬂectieve details op de vingertoppen voor verbeterde zichtbaarheid
Material: 45% Polyamide, 32% Polyester, 18% PU, 5% PE.
Maten: 7–11

Cat. 2

EN 388

EN 511

3111

120

9578 Weather Essential Gloves
Zachte maar beschermende geïsoleerde werkhandschoenen. Waterafstotende materialen en een
dunne Thinsulate™ voering maken dit een lichtgewicht, ﬂexibele winterhandschoen. EN 388, EN 511.
• Waterafstotende stof op de handpalmen met zachte kussentjes voor een comfortabele grip
• Water- en winddichte rugzijde met een zacht kussentje ter bescherming van de knokkels
• Naden met waterafstotend garen voor een uitzonderlijk goede waterdichtheid
• Reﬂecterende vingertoppen voor een goede zichtbaarheid
• Door de elastische band bij de pols is de handschoen eenvoudig aan en uit te trekken
Materiaal: 45% polyamide, 30% polyester, 22% polyurethaan, 3% reﬂecterend garen.
Maten: 7–11
4804

Cat. 2

EN 388

EN 511

2222

X3X

9319 Weather Flex Sense Gloves
Geïsoleerde werkhandschoenen voor precisiewerk. Naadloze handschoenen met gekamde
binnenkant voor veel comfort. Dunnere winterhandschoenen met glad latexschuim voor een
uitstekende vingergevoeligheid. EN 388, EN 511.
• Gekamde binnenkant van de voering
• Handpalm gecoat met latexschuim voor een superzachte, goede grip
• De rugzijde van de handen is niet gecoat voor een betere ventilatie
• Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
Materiaal: 53% latex, 25% acryl, 22% polyamide.
Maten: 9–11

9319–0404 – 10-paar
9393–0404 – 100-paar
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Cat. 2

EN 388

EN 511

2242

X3X

9313 Weather Flex Grip Gloves
Duurzame allround winterwerkhandschoenen. Naadloze handschoenen met gekamde
binnenkant voor een goede isolatie en veel comfort. Voor de helft gecoat met latex met
grip-patroon voor een uitstekende grip. EN 388, EN 511.
• Gekamde voering binnenin voor een goede isolatie
• De rugzijde van de hand is niet gecoat voor een betere ventilatie
• Het latex-gedeelte heeft een grip-patroon voor een fantastische grip in natte en droge
omstandigheden
• Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
Materiaal: 55% acryl, 45% latex.
Maten: 9–11

9313–0404 – 10-paar
9392–0404 – 100-paar

Cat. 2

EN 388

EN 511

3543

X2X

9317 Weather Flex Cut 5 Gloves
Houdt uw handen beschermd en warm. Hoge snijbescherming (niveau 5) met een uitstekend
comfort en goede isolatie. Naadloze werkhandschoenen met gekamde binnenkant. Voor de helft
gecoat met latex met grip-patroon voor een uitstekende grip. EN 388, EN 511.
• Gekamde binnenkant in de voering voor een goede isolatie
• De latex coating heeft een grip-patroon voor een fantastische grip in natte en droge omstandigheden
• De rugzijde van de handen is niet gecoat voor een betere ventilatie
• Strakke elastische manchet voor een comfortabele pasvorm
Materiaal: 36% latex, 20% acryl, 20% hppe, 12% polyamide, 10% glasvezel, 2% spandex.
Maten: 9–11

9317–4804 – 10-paar
9394–4804 – 100-paar

Cat. 2

EN 388

EN 511

3342

120

9325 Weather Flex Guard Gloves
Stevige en beschermende winterwerkhandschoenen. Naadloze handschoenen met palm en
knokkel bescherming. Waterdicht en duurzaam PVC-schuim coating beschermt de handen in
ruwe en natte omstandigheden en zorgt voor een perfecte grip. EN 388, EN511.
• Terry geborstelde binnenvoering voor goede isolatie
• Achterkanten zijn niet gecoat voor een verbeterde ventilatie
• Waterdicht en schuur resistent PVC-schuim coating stoot olie en vet af en zorgt voor een
uitstekende grip
Materiaal: 40% acryl, 40% PVC (Bevat DEHP), 20% Polyamide
Maten: 7–11

9325–0404 – 10-paar
9395–0404 – 100-paar

9399 Repair Hand Cream
Houd uw belangrijkste gereedschap in vorm met deze herstellende lotion voor na
het werk. Herstelt en voedt zelfs de droogste handen en maakt ze weer soepel en
zacht.
• Voedt droge, ruwe handen en nagelriemen en maakt ze zacht en soepel
• Hydrateert en verzacht droge, ruwe handen en voorkomt kloven
• Bevat gehydrolyseerde keratine dat de huid verzacht en elastischer maakt
• Vrij van chemische conserveringsmiddelen
• 100 ml, met klikdop

9399 – 10 paar
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MEER
DAN
STANDAARD
De handschoenen van Snickers Workwear voldoen aan de Europese
vereisten voor beschermingsmiddelen. Hieronder kunt u lezen welke
classiﬁcaties gelden voor onze handschoenen.

EN 388

abcd

EN 388 Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico’s
Deze standaard is van toepassing op alle
het aantal cycli dat nodig is tot er een gat
soorten beschermende handschoenen met
ontstaat. De hoogste bescherming is 4,
betrekking tot fysieke en mechanische
wat gelijk is aan 8000 cycli.
gevolgen van schuren/slijtage, messneden,
b. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal
scheuren en doorsteken. Bescherming tegen
cycli dat nodig is om door de testhandmechanische risico’s wordt aangegeven met
schoen heen te snijden met een rond mes
een pictogram gevolgd door vier cijfers
dat met een constante snelheid draait.
(prestatieniveaus), die de testprestaties bij een
Het resultaat wordt vergeleken met een
speciﬁek risico aanduiden. De prestatieniveaus
referentiemateriaal om een index te
gaan van 1–5, waarbij 4 of 5 het beste
verkrijgen. De hoogste bescherming is 5,
resultaat is.
wat gelijk is aan een index van 20.
c. Scheurweerstand: gebaseerd op de
a. Weerstand: tegen schuren/slijtage is
kracht die nodig is om de testhandschoen
gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is
te scheuren. De scheurweerstand wordt
om door de testhandschoen te schuren. De
gedeﬁnieerd als de benodigde kracht om
slijtvastheidswaarde wordt gemeten door
een scheur te maken in een rechthoekig
Prestatieniveau
a. Slijtvastheid (cycli)
b. Snijweerstand (factor)

EN 407

abcdef

abc

0

1

2

3

4

5

<100

100

500

2000

8000

–

<1,2

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

c. Scheurweerstand (newton)

<10

10

25

50

75

–

d. Doorsteekweerstand (newton)

<20

20

60

100

150

–

EN 407
Deze norm speciﬁceert de thermische
weerstand van veiligheidshandschoenen tegen
hitte en/of vuur. Snickers Workwear heeft
handschoenen die weerstand bieden tegen
ontvlambaarheid.
a. Weerstand tegen ontvlambaarheid
(prestatieniveau 0 – 4)
b. Weerstand tegen contacthitte
(prestatieniveau 0 – 4)
c. Weerstand tegen geleidingshitte
(prestatieniveau 0 – 4)
d. Weerstand tegen stralingshitte
(prestatieniveau 0 – 4)
e. Weerstand tegen kleine spatten
gesmolten metaal (prestatieniveau 0 – 4)
f. Weerstand tegen grote spatten
gesmolten metaal (prestatieniveau 0 – 4)
Handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand.
X=prestatieniveau niet getest.

EN 511

specimen die het specimen in de lengte
doormidden scheurt. Het specimen moet
helemaal doorgescheurd zijn. De hoogste
bescherming is 4, wat gelijk is aan 75 Newton.
d. Doorsteekweerstand: gebaseerd op de
kracht die nodig is om de proefhandschoen
te doorboren met een punt van standaardgrootte en met standaardsnelheid
(10 cm/min). De hoogste bescherming
is 4, wat gelijk is aan
150 Newton.
Dit zijn de vereisten voor ieder prestatieniveau.
Het prestatieniveau wordt weergegeven naast
het pictogram.

Weerstand tegen ontvlambaarheid:
gebaseerd op de tijd die het materiaal blijft
branden en gloeien nadat de ontstekingsbron
is verwijderd. De naden van de handschoen
mogen na een ontstekingstijd van 15 seconden
niet loskomen.
Weerstand tegen contacthitte: gebaseerd
op het temperatuurbereik (100-500°C) waarbij
de drager gedurende minstens 15 seconden
geen pijn voelt. Als een EN-niveau van 3 of
hoger wordt behaald, moet het product
minstens een EN-niveau van 3 in de
ontvlambaarheidstest halen. Anders wordt
het maximumniveau voor contacthitte als
niveau 2 aangeduid.
Weerstand tegen geleidingshitte:
gebaseerd op de tijd waarin de handschoen
de hitteoverdracht van een vlam kan vertragen.
Er mag alleen een prestatieniveau worden
vermeld als de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest
heeft behaald.

EN 511 Handschoenen die beschermen tegen kou
Deze norm heeft betrekking op handschoenen die de handen moeten
beschermen tegen geleidings- en contactkou tot -50°C. Bescherming
tegen kou wordt uitgedrukt met een pictogram gevolgd door een reeks
van 3 prestatieniveaus die verband houden met speciﬁeke beschermende
eigenschappen. De hoogste bescherming is 4. Het testen van de
doorlaatbaarheid van water is optioneel.
a. Weerstand tegen geleidingskou:
Prestatieniveau 0–4. Gebaseerd op de thermische isolatieeigenschappen van de handschoen die worden verkregen door
de overdracht van kou via geleiding te meten.

Weerstand tegen stralingshitte: gebaseerd
op de tijd waarin de handschoen de hitteoverdracht kan vertragen wanneer deze aan een
bron van stralingswarmte is blootgesteld.
Er mag alleen een prestatieniveau worden
vermeld als de handschoen een prestatieniveau van 3 of 4 in de ontvlambaarheidstest
heeft behaald.
Weerstand tegen kleine spatten gesmolten
metaal: het aantal druppels gesmolten metaal
dat nodig is om de handschoen tot een bepaald
niveau op te warmen. Er mag alleen een
prestatieniveau worden vermeld als de
handschoen een prestatieniveau van 3 of 4
in de ontvlambaarheidstest heeft behaald.
Weerstand tegen grote spatten gesmolten
metaal: het gewicht van het gesmolten metaal
dat nodig is om vlekjes of gaatjes te
veroorzaken in een namaakhuid die direct
achter de handschoen is aangebracht. Als de
metalen druppels op het materiaal van de
handschoen blijven kleven of als dat ontbrandt,
heeft de handschoen de test niet doorstaan.

b. Weerstand tegen contactkou:
Prestatieniveau 0–4. Gebaseerd op de thermische weerstand van
het materiaal van de handschoen bij blootstelling aan contact met
een koud voorwerp.
c. Doorlaatbaarheid van water: 0 of 1.
0 = binnengedrongen water na 30 minuten blootstelling.
1 = geen binnengedrongen water.
X = prestatieniveau niet getest.
Alle handschoenen moeten ook ten minste prestatieniveau 1 hebben
voor slijtvastheid en scheurweerstand volgens EN 388.

HANDSCH OE NE N
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9007 RuffWork, Pilotenmuts, Pagina 122

9800

2800

0400
9500
9500

9007 RuffWork, Pilotenmuts

9023 AllroundWork, Schippersmuts

Trotseer de kou met deze heavy-duty pilotenmuts die is ontworpen voor zwaar werk in
een steenkoude omgeving. De muts isoleert door middel van polyester in de voering en
de voering van (technisch) bont zorgt voor optimale warmte en extra comfort.
• Extreem sterk en zachte Dobby Pro+ stof zorgt voor uitstekende duurzaamheid en draagcomfort
• Oorﬂappen die omhoog gevouwen kunnen worden voor temperatuurregulatie en beter
hoorvermogen
• Snel en eenvoudig te verstellen
• Klep voor extra bescherming
• Veel ruimte voor bedrijfsproﬁlering
Materiaal: Heavy-duty en extreem comfortabele Polyamide-verstevigde Dobby Pro+ stof,
47% Polyamide en 53% Katoen, 310 g/m2. Padding van 100% Polyester, 200 g/m2 en
voering van 100% Polyamide
Maten: S/M, L/XL

Casual wollen schippersmuts die je perfect staat op de steiger
maar ook in je vrije tijd. Een combinatie van een comfortabele
pasvorm met een eigentijdse vintage look. De ultieme keuze voor
stijl en comfort in allerlei alledaagse omgevingen.
• Materiaal met 50% wol zorgt voor warmte en comfort in koude
omstandigheden
• Klassiek old-school label aan de voorzijde
• Casual ontwerp voor dagelijks gebruik
Materiaal: 50% Wol en 50% Acryl
Maten: One size

5100

0400

5800

9500

2800

0400

9014 AllroundWork
Cotton Beanie

9017 AllroundWork Cotton
Printed Beanie

Klaar voor uw logo. Zacht en comfortabel katoen
beanie perfect voor proﬁlering. Houdt uw hoofd
warm en uw bedrijf in de kijker.
• Zacht en rekbare stof voor een optimale pasvorm
en comfort
• Strak design voor gemakkelijk uw bedrijf te
proﬁleren
• Hedendaags design voor een stijvolle uitstraling
Materiaal: 100% katoen
Maten: One size

Zacht en comfortabel katoen met Snickers
Workwear afdruk.
• Zacht en rekbare stof voor een optimale
pasvorm en comfort
• Hedendaags design voor een chique uitstraling met
groot Snickers Workwear logo
Materiaal: 100% katoen
Maten: One size

1804

0418

9518

Wees slim – blijf warm en zichtbaar. Deze
WINDSTOPPER® beanie heeft een reﬂecterende
striping en een zachte ﬂeece voering om uw hoofd
warm en zichtbaar te houden – altijd.
• Gemaakt van geavanceerd 2-layer ademend
WINDSTOPPER® materiaal voor uitstekende wind
bescherming
• Reﬂecterende band in stof
• Gebreide wolmix voor extra warmte op koude dagen
• Gevoerd met zachte micro ﬂeece voor extra
draagcomfort
Materiaal: Geavanceerd ademend 100% winddicht
2-layer GORE WINDSTOPPER® materiaal, 30% wol en
70% Acryl.
Maten: One size

AC C E S SO IR E S

5158

9504

9555

9015 Reversible Beanie
Omkeerbare warmte bovenop. Zacht en
comfortabele, omkeerbare muts met
hedendaagse oversized ontwerp voor een
meer relaxte look.
• Eigentijds ’oversized’ design met Snickers
Workwear symbool gebreid in stof
• Licht, zacht en rekbaar materiaal voor een
optimale pasvorm en comfort
• Omkeerbaar design met Snickers Workwear
symbool gebreid in stof
Materiaal: 100% Acrylic
Maten: One size

6658

9093 2-layer WINDSTOPPER®
Beanie
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6658

1600

0400

9084 Logo Beanie
Warm waar het nodig is. 80% van onze
lichaamswarmte verdwijnt door het hoofd. Dus
bescherm uzelf met deze zachte en comfortabele
beanie.
• Heerlijke ﬂeece voering voor warm werkcomfort op
kille dagen
• Zachte stretch stof voor optimale pasvorm en
comfort
• Hedendaags design met Snickers Workwear logo
Materiaal: 100% Acryl met 100% Polyester Fleece
voering.
Maten: One size

0418

9088 Multifunctionele
Headwear
Balaclava, hoofdband, muts, halsverwarmer?
Draag deze sneldrogende multifunctionele
headwear op de manier die jij wilt. Reken op
aanpasbare warmte en bescherming bovenaan.
• Glad, elastisch, snel drogende stof voor een
comfortabele warmte en bescherming
• Kan worden gedragen onder een helm voor
superieure warmte en comfort
• Houdt lang haar op zijn plaats voor een betere
veiligheid
Materiaal: 100% stretch Polyester, 130 g/m2.
Maten: One Size

0400
5400
0900

0400

5800

9500

9500

0400

9008 AllroundWork, Shell Cap

9013 LiteWork, Cap

9074 Canvas Cap

Wind- en waterafstotende pet ontworpen voor
dagelijkse werkzaamheden in regenachtig en guur
weer. Eenvoudig in een zak op te bergen, zodat je je
snel aan de weersomstandigheden kunt aanpassen.
Uitstekende pasvorm en slijtvast.
• Zachte ﬂeecevoering voor warmte en comfort
• Flexibel koord in de zonneklep waarmee je het makkelijk
maakt hem in je zak op te bergen
• Koord aan de achterkant voor een perfecte pasvorm
• Veel ruimte voor proﬁlering
Materiaal: Wind- en waterafstotende outdoor stof,
100% Polyamide. Polar ﬂeece in 100% polyester.
Maten: S/M, L/XL

Hou het hoofd koel in de warmte. Super
lichtgewicht cap geïnpireerd door de sport met
gaas voor superieure ventilatie en comfort. Maak
de pet nat voor een extra verkoelend effect.
• Lichtgewicht en duurzaam rip-stop materiaal voor
verkoeling op warme werkdagen
• Voorzien van gaas voor extra ventilatie
• Deze pet kan nat gemaakt worden met water voor
nog meer verkoeling
• Veel ruimte voor bedrijfsproﬁlering
• Eenvoudig verstelbaar aan de achterkant voor een
optimale pasvorm
Materiaal: 100% Polyester.
Maten: One size

Petje af met deze kwaliteitspet. Doordacht
ontworpen voor een perfecte pasvorm en ideaal
voor uw bedrijf te proﬁleren.
• Voorgebogen klep
• Makkelijk aan de achterkant verstelbaar voor een
optimale pasvorm
Materiaal: 100% Katoen Canvas 290 g/m2.
Maten: One size

9609 Waterproof Duffel Bag
Omkleden? Bewaar je reservekleding schoon en droog in deze high-tech en
duurzame 100% waterproof Duffel Bag. Bied makkelijk toegang en handige
oplossingen voor onderweg.
• Makkelijk “roll-to-close” ontwerp met clips voor 100% waterproof transport
• Houd natte kleding en schoenen gescheiden van uw droge en schone kleding in een
speciaal binnenvak
• Waterproof ID-houder en makkelijk toegang tot kleinere spullen in een waterproof
buitengedeelte met rits
• Superieur draagcomfort dankzij de ergonomische asymmetrische schouderband
• Comfortabel en gemakkelijk draagband met neopreen soft-grip sluiting
Materiaal: 55% PVC 35% Polyester 10% Polyamide
Maten: 40 Liters

0600

9610 Waterproof Backpack
High-tech en duurzame 100% waterproof rugzak
houdt je kleding droog als je onderweg bent.
• Makkelijk “roll-to-close” ontwerp met clips voor 100%
waterproof transport
• Superieur draagcomfort dankzij ingebouwde
rugsteun en ergonomisch gevoerde schouderbanden
• Waterproof ID-houder en makkelijk toegang tot
kleinere spullen in een waterproof buitengedeelte
met rits
• Makkelijk toegankelijke buitencompartiment voor
ﬂesje water of frisdrank
• Comfortabel en gemakkelijk draagband met
neopreen soft-grip sluiting
Materiaal: 55% PVC 35% Polyester 10% Polyamide
Maten: 30 Liters

0400

9760 Badgehouder
Handige badgehouder die uw identiteitskaart
stevig op z’n plaats houdt. Eenvoudig en snel met
een clip te bevestigen, waar u maar wilt. Draag het
met trots.
• Eenvoudig en snel met een clip te bevestigen, waar u
maar wilt
• Inclusief afsluiting aan de bovenkant ter
bescherming tegen water en vuil
• Kan probleemloos tegen temperaturen tot wel – 18°C
• UV-behandeld
Materiaal: 50% Polyamide/ 50% PVS.
Maten: One size

0600

AC CES SOIR E S
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0400
0400

9759 ID Kaarthouder

9018 LiteWork, Riem

Draag uw identiteit, met trots. Slijtvaste
ID-kaart houder die kan worden gedragen om
de nek of aan een kledingstuk voor een
gemakkelijke toegang.
• Verwijderbare en afneembare nekband met
auto-release gesp voor een betere veiligheid
• Draaibare clip voor een gemakkelijke bevestiging
aan kleding en zakken
• Van robuust ABS-kunststof voor meer
duurzaamheid
Materiaal: 100% ABS plastic, polyester koord.
Maten: One size

Deze lichtgewicht riem is de ideale aanvulling
op uw LiteWork werkbroek, korte broek of
pirates. De riem is dun, elastisch en voorzien
van een makkelijk verstelbare buckle voor een
optimale pasvorm.
• 40 mm brede elastische riem die zich vormt naar
uw lichaam
• Lichtgewicht materiaal voor extra comfort bij
werken in een warme omgeving
• Slijtvaste en krasvrije plastic buckle die snel en
eenvoudig sluit
Material: Elastisch materiaal van 95% Polyester en
5% Elastane.
Maten: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

0406

9005 Riem met Snickers
Workwear logo
Elastische riem met een opvallende buckle in een
antieke zilveren ﬁnish en een Snickers Workwear
print. Ontworpen voor comfort tijdens het werk met
een tijdloze uitstraling.
• 40 mm brede elastische riem voegt zich naar
uw lichaam
• Snel en eenvoudig sluitsysteem
• Gesp met een antieke zilveren ﬁnish van absolute
topkwaliteit met het Snickers Workwear logo
Material: Comfortabele elastische stof van
95% Polyester/5% Elasthan.
Maten: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

0400
0400

1800

9025 Ergonomische Riem

9026 Ergonomische riem

Ervaar deze elastische riem van absolute
topkwaliteit en voorzien van onderscheidende
gesp in geschutbrons. Ontworpen voor
comfort tijdens het werk en eigentijdse ﬂair.
• 40 mm brede elastische riem voegt zich naar
uw lichaam
• Snel en eenvoudig sluitsysteem
• Gesp van geschutbrons van absolute
topkwaliteit met het Snickers Workwear-logo
• Discreet maar eigentijds “Snickers Workwear”
op de riem gegraveerd
Materiaal: Comfortabele elastische stof van
95% Polyester/5% Elasthan.
Maten: One size

De innovatieve gesp sluiting zegt alles. Dit is
de ultieme duurzame riem waar u in elke
situatie op kunt rekenen.
• Snel en eenvoudig sluitsysteem
• Stevig en ruige webbing voor extra
duurzaamheid
• Gesp van geschutbrons van absolute
topkwaliteit met het Snickers Workwearsymbool
Materiaal: 100% Polyester weefsel.
Maten: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

0400

9033 Snickers Workwear
Logo Riem
Een must voor de Snickers Workwear vakman.
Slijtvaste riem met anti-kras gesp.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
• Anti-kras kunststof gesp met Snickers
Workwear symbool
• Snel en makkelijk sluitsysteem
• 40 mm brede riem met uitgesproken Snickers
Workwear logo’s
• Stevig weefsel voor extra duurzaamheid
• Verkrijgbaar in drie kleuren, inclusief hoge
zichtsbaarheids details
Materiaal: 100% Polyester weefsel
Maten: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

1300
0400

0418

124

9034 Leren Riem

9050 Elastische Bretels

Buckle-up in deze slijtvaste klassieke leren
riem van topkwaliteit, met een stevige gesp
voor een lange levensduur. Verkrijgbaar in
drie maten voor een optimale pasvorm.
• Eco-vriendelijk behandeld hoogwaardig leer,
geen chroom bewerking
• 4 mm dik en 45 mm breed voor extra sterkte
en duurzaamheid
• Stevige gesp met stalen pen voor verbeterde
duurzaamheid
• Ideaal als u werkt in een omgeving met hitte en
vuur
• Verkrijgbaar in 3 maten voor een optimale
pasvorm
Materiaal: 100% leer.
Maten: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

Totaal elastisch. Deze betrouwbare bretels zijn
voorzien van brede banden om het gewicht gelijk
te verdelen en werkcomfort te waarborgen.
• Extra brede elastische banden voor comfort,
ondersteuning en optimale pasvorm
• Brede en stevige clips voor zekere bevestiging
• Makkelijk in lengte te verstellen
Materiaal: 90% Polyester 10% Lycra.
Maten: One size

AC C E S SO IR E S

6600

0400

9500

9044 Bretels
Flexibele basisbretels. Gestroomlijnd design
en langdurige betrouwbaarheid.
• Met vier bevestigingspunten – of minder, als u
de duurzame D-ringen bij de bretels gebruikt
• Kan aan de zijkant van de broek worden
vastgemaakt met klittenbandlussen
• Houdt de broek omhoog zonder de
bewegingsvrijheid te belemmeren
Materiaal: Polyester 66%/Rubber 34%.
Maten: One size

INDERKLEDIN

KINDERKLEDING
DIE TEGEN EEN
STOOTJE KAN
Een vak leren kost tijd en een goed begin is het halve werk. Snickers Workwear
kinderkleding is slijtvast en opgewassen tegen de ruwste spelletjes terwijl de
kleding ook functioneel is voor alle eerste stappen in het leven van een leerling.

NIEUW
Lente 2017

7503 FlexiWork, Junior Camo Hoodie
In de bomen klimmen, ballen achternagaan of gezelling op de
bank zitten met je favoriete boek – deze knusse, warme
sweater met capuchon is een echte must-have. De volledige
rits aan de voorkant zorgt voor een eenvoudige ventilatie,
terwijl de elleboogversterkingen duurzaamheid bieden tegen
scheuren en slijtage tijdens het spelen.
• Sweater met kap, rits en camo details
• Duurzame en warme stof
• Versterkingen aan de ellebogen voor extra robuustheid
Materiaal: 80% Katoen 20% Polyester, 330 g/m2. Mogelijkheid
voor borduring en camouﬂage applicatie.
Maten: 98-140 (2-10 years)

9586

NIEUW
Lente 2017

7505 FlexiWork, Junior Camo Broek
Jong geleerd is oud gedaan. Deze junior werkbroek is
gemaakt om in te spelen en is speciaal ontworpen voor
kinderen van 2-10 jaar. Gemaakt van comfortabel en slijtvast
ripstop materiaal en voorzien van veel zakjes en vakjes om
gereedschap en gevonden schatten in mee te dragen.
• Dubbel aanpasbare taille voor een optimale pasvorm en
draagcomfort
• Verstevigde knieën en enkels bieden een verbeterde
bescherming en duurzaamheid
• Reﬂecterende details voor een coole uitstraling en meer
zichtbaarheid en veiligheid
• Afneembare holsterzakken
• De beenlengte is met 1 maat te verlengen waardoor deze broek
langer gedragen kan worden
Materiaal: Lichtgewicht en slijtvast Cordura® stretch en ripstop
materiaal. 88% Cordura®, 12% Elastan, 275 g/m2. 65% polyester
35% katoen, 200 g/m2. Voorzien van 100% Cordura®-Polyamide
verstevigingen.
Maten: 98-140

8604
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9558

7500 RuffWork, Junior Jack met Fleecevacht
Lekker warm en comfortabel jack met een modern ontwerp. Verstevigde
ellebogen en een heerlijk zachte ﬂeecevacht aan de binnenkant zorgen
ervoor dat ook de jongste klussers ongestoord kunnen spelen.
• Zachte voering van ﬂeecevacht bij de romp en in de zakken voor heerlijk
warm draagcomfort
• Verstevigingen op de ellebogen
• Elastische ribstof bij de manchetten en de zoom houdt de kou buiten
• Drukknopen voor makkelijk openen en sluiten
• Hedendaags artwork op de borst en groot Snickers Workwear logo op de rug
Materiaal: Comfrotabel en duurzaam materiaal van 80% Katoen en 20%
Polyester, 300 g/m2. Gevoerd met 100% Polyester Fleecevacht. Ripstop
verstevigingen van 65% Polyester en 35% Katoen.
Maten: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140

5866

7506 Junior Soft Shell Jack
Ga de strijd aan tegen de klimaten in deze junior softshell jas, klaar
voor intense outdoor actie. Slijtvast, waterafstotend en ademend
voor een glimlach tijdens intensieve activiteiten.
• Voorgebogen mouwen en ergonomische snit voor maximale
bewegingsvrijheid
• Afneembare capuchon met reflecterende details voor meer veiligheid
en comfort
• Zakken met rits voor het veilig opbergen van sleutels en spullen
Materiaal: Waterafstotend, ademend en rekbaar gelamineerde Soft Shell
stof van 100% polyester, 285 g/m2.
Maten: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140

KINDERKLEDING

127

LOGO’S OP T-SHIRTS
Heat-seal is de beste keuze bij het aanbrengen van
logo’s op je bedrijfs-T-shirts. Je kunt rekenen op hoge
kwaliteit in alle maten en kleuren.

BORDUURMOTIEVEN
VAN HOGE KWALITEIT
Met borduurwerk krijgt u kwaliteit bij iedere steek,
maar vergeet niet dat woorden of symbolen die kleiner
zijn dan 5 mm moeilijk leesbaar kunnen zijn.

128

SHOW JE LOGO
Als je het goed doet, betaalt bedrĳfsproﬁlering zich terug. Het fungeert als
een kwaliteitsstempel en het zegt veel over jou en je bedrĳf. Het helpt je
bedrĳf op te vallen, waardoor je je beter kunt onderscheiden en herkend
wordt om de juiste redenen. Met Snickers Workwear weet je zeker dat je
met experts samenwerkt, experts die een assortiment van services met
toegevoegde waarde bieden. Zoals hulp bĳ het kiezen van de juiste kleuren, op maat gemaakt borduurwerk en gepersonaliseerde verpakkingen,
om een paar voorbeelden te noemen. Neem vandaag nog contact op voor
meer inspiratie.

Ons borduurwerk biedt kwaliteit met iedere steek.
Het laat je werkkleding er beter uitzien en op alle
juiste manieren opvallen - voor een lange periode.

Met onze geavanceerde heat-seal techniek krijg je
opvallende opdrukken van hoge kwaliteit in de maten
en kleuren van je keuze.

Bij Snickers Workwear gebruiken we alleen garens van
hoge kwaliteit om ervoor te zorgen dat je logo gedurende
een lange tijd blijft opvallen.

Voor de allerbeste bedrijfsproﬁlering kun je gerust contact
opnemen met onze experts. Zij weten wat het beste werkt
en kunnen een voordelige oplossing vinden die bij jou en je
bedrijf past.

PERSOONLĲKE VERPAKKING
Wanneer je kleding bestelt voor al je werknemers,
hebben we de perfecte service: persoonlĳk verpakt.
Dit betekent dat iedereen al zĳn/haar kleding krĳgt
in een verpakking met zĳn/haar naam erop. Dit vereenvoudigt de distributie binnen het bedrĳf en garandeert dat iedereen de juiste kleding en de juiste
maten krĳgt. Eenvoudig, handig en persoonlĳk.

6700 Service Broek, Dames, pagina 105
2516 Dames T-shirt, pagina 85
9074 Canvas Cap, pagina 123

GOED METEN – VOOR DE JUISTE PASVORM
Volg onze meettips hieronder zorgvuldig op om zeker te weten dat u de juiste maat kiest.
Snickers Workwear heeft alle standaardmaten op voorraad om snel te kunnen leveren (zie het
speciﬁeke kledingstuk voor de standaardmaten). We hebben ook speciale maten – de levering
kan dan iets langer duren, maar het is zeker de moeite waard. Afwĳkende maten zĳn te bestellen
met een toeslag van 15%.

DE BESTE MANIER OM PERFECT PASSENDE
KLEDING TE KRIJGEN, IS ECHT PASSEN!

Vind de ju
iste m
Gebruik on aat!
ze
matengen
e
snickerswo rator op
rkwear.com

BELANGRIJKE MEETTIPS
1. Vraag iemand anders om uw maten op te nemen.
2. Neem uw maten op met strakke onderkleding aan.
3. Meet dicht tegen/om uw lichaam, maar zonder het meetlint zo strak aan te trekken dat het in uw lichaam ”snijdt”.
4. Zorg er bij het meten van de binnenkant van uw been voor dat het meetlint goed strak staat.

A. Lichaamslengte
Bovenkant van het hoofd tot de voetzool

B. Borst
Borstbreedte, horizontaal op het breedste punt.

C. Taille
Taillemaat, horizontaal
gemeten op de hoogte
waarop de broek gedragen
wordt.

B

D. Heupen
Heupbreedte, horizontaal op het breedste punt.

E. Binnenbeen

C

Kruis tot de voetzool. Een zeer belangrĳke maat
die ervoor zorgt dat de kniebeschermers op de
juiste hoogte komen te zitten.

8488
100104

170182

7985

Ieder CE-gemarkeerd
kledingstuk moet voorzien
zijn van een label met een
pictogram die de maat en
lichaamsmaten weergeeft
van de persoon voor wie
het kledingstuk bedoeld is.
Dit betekent dus dat u
altijd in het kledingstuk
kunt kijken voor de maat.

D

A
E

M A AT 5 0
HEREN

9431 XTR Body Engineered Long Johns, pagina 79
9432 XTR Body Engineered Tee, pagina 78
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OVERIGE / MA AT TABEL

DE JUISTE MAAT KIEZEN
1. Kies hieronder de juiste maattabel:
3X
3
X X X voor broeken uit de 3-serie
6X
6
X X X voor broeken uit de 6-serie
2. Zoek uw maten op in de tabel en kies de bijbehorende maat.
3. Om zeker te weten dat de broek echt goed zit, kunt u deze het beste echt passen!

ALLE MATEN ZIJN LICHAAMSMATEN.
3XXX

HEREN BROEKEN (Productnummers 3XXX)

C

UW TAILLE

D

UW HEUPEN

E

UW BINNENBEEN
LENGTE

CM

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

152

INCH *

(28")

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

CM

92

96

100

104

108

112

116

120

128

136

144

152

160

168

INCH

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(46")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

(63")

UW MAAT

CM

INCH*

Extra Korte Lichaamslengte

70

(28")

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

Korte Lichaamslengte

76

(30")

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

Normale Lichaamslengte

82

(32")

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Lange Lichaamslengte

88

(35")

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

Extra Lange Lichaamslengte

94

(37")

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

Let op! Bovenstaande maten gelden niet voor de artikelen 3234, 3275, 3375, 3378, 3888. Zie catalogus of neem contact op met onze customer service voor meer
informatie. KORTE BROEKEN zijn verkrijgbaar in Normale lengte. PIRATES zijn verkrijgbaar in korte en normale lichaamslengtes.
(* Dichtstbijzijnde overeenkomstige jeansmaat)

6XXX HEREN BROEKEN (Productnummers 6XXX)
C
D

E

UW TAILLE
UW HEUPEN
UW BINNENBEEN
LENGTE

CM

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

152

INCH*

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

CM

92

96

100

104

108

112

116

120

128

136

144

152

160

168

INCH

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(46")

(47")

(50")

(54")

(57")

(60")

(63")

(66")

UW MAAT

CM

INCH*

Extra Korte Lichaamslengte

70

(28")

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

536

540

Korte Lichaamslengte

76

(30")

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

636

640

Normale Lichaamslengte

82

(32")

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Lange Lichaamslengte

88

(35")

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

Extra Lange Lichaamslengte

94

(37")

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

Let op! KORTE BROEKEN zijn verkrijgbaar in Normale lengte. PIRATES zijn verkrijgbaar in korte en normale lichaamslengtes.
(* Dichtstbijzijnde overeenkomstige jeansmaat)

HEREN BODYBROEKEN
BELANGRIJK: Het is belangrijk dat u uw volledige taillemaat (C) neemt bij het kiezen van een bodybroek..
Het is mogelijk dat u een grotere maat nodig heeft voor een bodybroek dan voor een broek die in de taille valt, om voldoende ruimte te bieden aan uw buik.

C

UW TAILLE

A

UW LICHAAMSLENGTE

CM

CM

72

76

80

84

88

92

96

100

104

112

120

128

136

144

INCH

(28")

(30")

(31")

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

UW MAAT

INCH

Extra Korte Lichaamslengte

146–158

(5')

180

184

188

192

196

200

204

208

212

216

220

224

228

232

Korte Lichaamslengte

158–170

(5'4")

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

Normale Lichaamslengte

170–182

(5'8")

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

Lange Lichaamslengte

182–194

(6'2")

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

Extra Lange Lichaamslengte

194–206

(6'6")

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

= De omkaderde maten zijn vaak uit voorraad leverbaar. In onze prijslijst staat per artikel vermeld welke maten nog meer
leverbaar zijn en welke condities daar voor gelden. Voor meer informatie neemt u contact op met onze Customer Service.
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ALLE MATEN ZIJN LICHAAMSMATEN.
HERENBROEKEN (Ondergoed, regenkleding)
C

UW TAILLE

E

UW BINNENBEEN
LENGTE

CM

INCH

Normale Lichaamslengte

82

(32")

CM

72

80

88

96

104

120

136

INCH

(28")

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

UW MAAT
XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

CM

84

92

100

108

116

132

148

INCH

(33")

(36")

(39")

(43")

(46")

(52")

(58")

CM

72

80

88

96

104

120

136

INCH

(28")

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

Overeenkomstige maten

HEREN JACKS, SHIRTS
B

UW BORSTOMVANG

C

UW TAILLE

A

UW LICHAAMSLENGTE

CM

UW MAAT

INCH

Korte Lichaamslengte

158–170

(5'4")

XS - Short

S - Short

M - Short

L - Short

XL - Short

XXL - Short

XXXL - S

Normale Lichaamslengte

170–182

(5'8")

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Lange Lichaamslengte

182–194

(6'2")

XS - Long

S - Long

M - Long

L - Long

XL - Long

XXL - Long

XXXL - L

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58

60/62

64/66

Overeenkomstige maten, normaal

Let op! BOVENKLEDING, FLEECE en VESTEN zijn beschikbaar in Normale lengte.

KINDEREN
A

MAAT/LENGTE

98

104

110

116

122

128

134

140

LEEFTIJD

2–3

3–4

4–5

5–6

6–7

7–8

8–9

9–10

B

Uw Borstomvang

55

56

57

58

61

64

67

70

C

Uw Taille

52

53

54

55

56,5

58

59,5

61

D

Uw Heupen

57

59

61

63

66

69

72

75

E

Uw Binnenbeen Lengte

40

43,5

47,5

51

55

58,5

62

65,5

S

M

L

56–58

58–60

60–62

HOOFDDEKSELS
UW MAAT
De maat van het hoofd gemeten in cm
op het breedste punt.

CM

HANDSCHOENEN
Kies altijd handschoenen met de juiste vingerlengte. Pas ze om de juiste te vinden.

UW MAAT

7

8

9

10

11

1

Handomtrek

MM

178

203

229

254

279

2

Handlengte

MM

171

182

192

204

215

Minimumlengte van de handschoen*

MM

230

240

250

260

270

2

* Als de handschoen is gemaakt voor een speciﬁeke toepassing, is het mogelijk om af te wijken van de
vereisten voor de minimum-handschoenlengte als dit in de gebruiksaanwijzing staat.

1
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B

A. Lichaamslengte
Bovenkant van het hoofd tot de voetzool

C

B. Borst
Borstbreedte, horizontaal op het breedste punt.

D

C. Taille
Taillebreedte, horizontaal ter hoogte
van de navel. Belangrĳke maat voor
bodybroeken en overalls.

D. Heupen
Heupbreedte, horizontaal op het breedste punt.

A

E. Binnenbeen
Kruis tot de voetzool. Een zeer belangrĳke maat
die ervoor zorgt dat de kniebeschermers op de
juiste hoogte komen te zitten.

E

DAMES BROEKEN
C
D

E

UW TAILLE
UW HEUPEN
UW BINNENBEEN
LENGTE

CM

60

64

68

72

76

80

84

88

96

104

112

120

INCH

(24")

(25")

(27")

(28")

(30")

(31")

(33")

(35")

(38")

(41")

(44")

(47")

CM

84

88

92

96

100

104

108

112

120

128

136

144

INCH

(33")

(35")

(36")

(38")

(39")

(41")

(43")

(44")

(47")

(50")

(54")

(57")

UW MAAT

CM

INCH

Extra Korte Lichaamslengte

67

(26")

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Korte Lichaamslengte

73

(29")

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Normale Lichaamslengte

79

(31")

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Lange Lichaamslengte

85

(33")

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

Extra Lange Lichaamslengte

91

(36")

164

168

172

176

180

184

188

192

196

200

204

208

DAMES JACKS, SHIRTS
B

UW BORSTOMVANG

CM

80

88

96

104

120

136

INCH

(31")

(35")

(38")

(41")

(47")

(54")

CM

64

72

80

88

104

120

INCH

(25")

(28")

(31")

(35")

(41")

(47")

XL - Short

XXL - Short

C

UW TAILLE

A

UW LICHAAMSLENGTE

CM

INCH

Korte Lichaamslengte

152–164

(5'2")

Normale Lichaamslengte

164–176

(5'6")

XS

S

M

L

XL

XXL

Lange Lichaamslengte

176–188

(6')

XS - Long

S - Long

M - Long

L - Long

XL - Long

XXL - Long

32/34

36/38

40/42

44/46

48/50

52/54

Overeenkomstige maten, normaal

UW MAAT
XS - Short

S - Short

M - Short

L - Short

Let op! BOVENKLEDING is beschikbaar in Normale lengte.
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3714 Canvas+ Damesbroek
met holsterzakken
Pagina: 25, 84

6305 RuffWork Denim
Werkbroek
Pagina: 22

0312 Bodybroek,
DuraTwill
Pagina: 26

BROEKEN
0404

9595

3211 CoolTwill Broek
met holsterzakken
Pagina: 25

0404

1818

9595

3212 DuraTwill Broek
met holsterzakken
Pagina: 23

6504

6200 AllroundWork,
Werkbroek+ met
holsterzakken, Pagina: 15

0404

5151

5858

9595

6201 AllroundWork,
Werkbroek met holsterzakken, Pagina: 15

6307 LiteWork 37.5®
Werkbroek
Pagina: 19

0404

2004

9504

0404

1604

1704

3204

7404

9595

1818

6073 Service Overall
Pagina: 31, 106

0400

1800

5800

9500

6400 Service Chino Broek
Pagina: 31, 105

PIRATES
0404

1604

1704

3204

7404

9595

1818

3213 Rip-Stop Broek
Pagina: 24

0404

1804

5804

9504

3214 Canvas+ Broek
met holsterzakken
Pagina: 24

0404

0909

1212

2004

5804

9595

1818

3215 Comfort Cotton Broek
met holsterzakken
Pagina: 25

0404

5151

5858

9595

6202 RuffWork, Werkbroek+
met holsterzakken
Pagina: 21

0404

5104

5804

9504

6203 RuffWork, Werkbroek
met holsterzakken
Pagina: 21

0404

5104

5804

9504

6204 RuffWork Denim,
Werkbroek+ met
holsterzakken, Pagina: 22

0404

9595

6504

3223 Rip-stop Vloerleggerbroek
Pagina: 32

6205 RuffWork Denim
Werkbroek met holsterzakken, Pagina: 22

0400

1800

5800

9500

6700 Service Broek, Dames
Pagina: 31, 84, 105

0400

1800

5800

9500

0404

2004

6800 Service Broek
Pagina: 30, 104

0400

1800

5800

9500

3923 Pirate broek met
holsterzakken, Rip-stop
Pagina: 28

6801 Service Broek met
Kniestukzakken
Pagina: 30, 104

6103 LiteWork, 37.5® Pirate
Werkbroek+ met
holsterzakken, Pagina: 27

0404

2004

5404

9504

6905 FlexiWork, Work Pirate
Werkbroek+ met
holsterzakken, Pagina: 27

0400

1800

0404

8604

5800

9500

8704

9504

6900 Service Transport
Broek, Klasse 1
Pagina: 30, 104

SHORTS
0404

1804

5804

6504

3311 CoolTwill Broek
Pagina: 25

0404

1818

6215 RuffWork Katoen,
Werkbroek+ met
holsterzakken, Pagina: 22

9504

9595

0404

3312 DuraTwill Broek
Pagina: 23

0404

1604

1704

3204

7404

9595

1818

3313 Rip-Stop Werkbroek
Pagina: 24

6206 LiteWork, 37.5®
Werkbroek+ met
holsterzakken, Pagina: 19

0404

2004

9504

0466

1866

5866

9566

6902 FlexiWork, Werkbroek+
met holsterzakken
Pagina: 17

0404

1604

8604

8704

9504

6903 FlexiWork, Werkbroek+
Pagina: 17

0404

1604

8604

8704

9504

6207 LiteWork, 37.5®
Werkbroek met holsterzakken, Pagina: 19

3014 Canvas+ Short
Pagina: 28

0404

3023 Shorts met
holsterzakken, Rip-Stop
Pagina: 29

0404

1804

3204

9504

2004

3123 Shorts, Rip-Stop
Pagina: 29

BODYBROEKEN
0404

1804

5804

9504

0404

9504

3314 Canvas+ Broek
Pagina: 24

0404

1212

1818

2004

5804

9595

3689 XTR Arctic Winter Hose
Pagina: 39

0404

134

INDEX

2004

6301 AllroundWork,
Werkbroek
Pagina: 15

0404

5151

5858

9595

6303 RuffWork, Werkbroek
Pagina: 21

0212 Bodybroek met
holsterzakken, DuraTwill
Pagina: 26

1704

7404

9595

0214 Bodybroek met holsterzakken, Canvas+ Pagina: 26

0404

5104

0404

5804

9504

9595

1818

0404

1804

3204

9504

2004

6100 Service Shorts
Pagina: 29, 105

0400

1800

5800

9500

6101 LiteWork, 37.5® Korte
broek+ met holsterzakken
Pagina: 28

0404

2004

5404

9504

6102 LiteWork, 37.5® Korte
broek
Pagina: 28

1100 AllroundWork, 37.5®
Isolerend Jack
Pagina: 40

4511 Profiling Soft Shell
Vest
Pagina: 45

SLECHT WEER
0404

2004

5404

9504

6104 RuffWork Denim,
Werkshorts+ met
holsterzakken, Pagina: 29

6504

6904 FlexiWork, Werkshorts+
met holsterzakken
Pagina: 29

0404

8604

8704

9504

0404

5804

9504

1604

0400

5800

9500

1128 Craftsmen’s Winter
Jack, Rip-stop
Pagina: 40

0418

0904

1604

1804

3204

9518

1178 Waterproof
Winter Jack
Pagina: 40

4528 Winter Vest,
Rip-stop
Pagina: 45

0418

1604

3204

9504

9504

0404

2832 RuffWork, Jack met
Fleecevacht
Pagina: 44

0404

1804

0400

3204

9518

9558

1300 FlexiWork, Stretch
Waterproof Shell Jack
Pagina: 48

1198 XTR A.P.S.
Waterproof Winter Jack
Pagina: 39

1303 AllroundWork,
Waterdicht Shell Jack
Pagina: 50

1604

9504

0400

5804

6901 AllroundWork,
Waterproof Shell Broek
Pagina: 50

KNIEBESCHERMERS

FLEECE
0404

0400

9110 Kniebeschermers
Pagina: 35

0604

9111 Service
Kniebeschermers
Pagina: 35

0800

9112 D3O Lite™
Kniebeschermers
Pagina: 35

1211 Profiling Soft Shell
Jack
Pagina: 42

0400

0900

5800

9500

1604

5804

9504

1804

5104

1201 AllroundWork,
Softshell Damesjack
Pagina: 41

0404

1400

9118 Vloerleggers
Kniebeschermers
Pagina: 3, 35

0408

1512 DuraTwill Jack
Pagina: 42

7404

9119 D3O® LITE
Vloerleggers
Kniebeschermers
Pagina: 32, 34

0414

9191 XTR D3O®
Kniebeschermers
Pagina: 34

1673 Service Jack
Pagina: 42, 106

0400

1800

5800

9500

1688 GORE-TEX® Shell
Jack
Pagina: 49

0418

1200 AllroundWork,
Softshell Jack
Pagina: 41

0404

8010 Windproof
Fleece Jack
Pagina: 44

1889 XTR Arctic
Winterparka
Pagina: 39

0400

8012 A.I.S Fleece Jack
Pagina: 44

0400

1600

5800

9500

8013 A.I.S 1/2 Zip
Pullover
Pagina: 44

0400

1600

5800

9500

8014 A.I.S. Fleece Vest
Pagina: 45

0400

1600

5800

9500

8015 Body Mapping A.I.S.
Fleece Jack
Pagina: 43

1888 XTR GORE-TEX® Shell
Jack
Pagina: 49

0404

2604

1988 GORE -TEX®
Winterjack
Pagina: 49

0404

3888 XTR GORE-TEX®
Shield Broek
Pagina: 48

0404

8200 Regenjack PU
Pagina: 51

0400

0404

9435 Body Mapping ½
Zip Micro Fleece Pullover
Pagina: 43

9500

8201 Regenbroek PU
Pagina: 51

0400

0405

0400

0404

1900 LiteWork, Windbreaker
Jas
Pagina: 41

9438 Body Mapping Micro
Fleece Jack
Pagina: 43

9500

8378 Set Regenkleding
Pagina: 51

JACKS
0404

0400

5400

1101 RuffWork, 37.5®
Isolerende Parka
Pagina: 38

0400

4373 Service Vest
Pagina: 45, 106

0404

0400

1800

9504

5800

9500

INDEX
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GEREEDSCHAPSDRAGERS

9775 Carpenter’s Tool
Pouch
Pagina: 57

0404

4254 Toolvest, Canvas+
Pagina: 60

9796 Nail & Screw Pouches
Pagina: 61

0404

2715 AllroundWork Polo Shirt
Pagina: 72

0458

1604

5804

9558

5104

2519 FlexiWork, 37.5®
Technologie T-shirt
Pagina: 71

9776 Craftsmen Tool Pouch
Pagina: 59

T-SHIRTS
0404

1804

5804

9504

9082 Flexi Hamerhouder
Pagina: 61

0400

9700 Flexi Velcro
Fasteners
Pagina: 61

0400

9736 Hammer Holder
– Display Box 10 stuks
Pagina: 61

0400

9745 Waterproof
Smartphone Pouch
Pagina: 61

0400

1600

0404

9780 XTR Electrician’s
Toolbelt
Pagina: 55

0404

9781 Electrician’s
Toolbelt
Pagina: 56

0404

9782 Service Toolbelt
Pagina: 58

0404

9785 Electrician’s Tool
Pouch
Pagina: 57

9500

2402 T-shirt
lange mouwen
Pagina: 75, 101

0400

0795

0900

9507

2701 AllroundWork, 37.5®
Technologie Verstevigd Polo
Shirt, Pagina: 71

0458

2502 Classic T-shirt
Pagina: 75, 101

0400

0700

0900

1600

1700

3200

5800

9500

2504 T-shirt met
MultiPockets™
Pagina: 74

0400

0700

5800

9500

9558

2724 AllroundWork 37.5®
Technologie Polo Shirt
Pagina: 71

0400

1600

5800

9500

2524 AllroundWork 37.5®
Technologie T-shirt
Pagina: 72

1600

5800

1600

0400

9500

2508 A.V.S. T-shirt
Pagina: 74

SHIRTS
5804

9755 Protective Smart–
phone Pouch - Display box
10 stuks, Pagina: 61

5804

9762 Hammer Holder Pouch
Pagina: 59

0404

9764 Long Tool Pouch
Pagina: 59

0404

9770 XTR Carpenter’s
Toolbelt
Pagina: 55

0404

9771 Carpenter’s
Toolbelt
Pagina: 56

0404

9772 Craftsmen Toolbelt
Pagina: 58

0404

136

INDEX

0404

9786 Service Tool Pouch
Pagina: 59

0404

9790 XTR Toolbelt
Pagina: 57

0404

9791 Toolbelt
Pagina: 57

0404

9792 Bretels
Pagina: 57

0404

9794 Flexi
Holsterzakken
Pagina: 61

0400

9795 Nail & Screw
Pouches
Pagina: 57

0404

0400

1600

5800

9500

2516 Dames T-shirt
Pagina: 75, 85, 101

0400

0900

5800

9500

0400

1604

5804

9558

0900

5800

9500

9500

0900

1600

8510 Service Shirt, lange
mouwen
Pagina: 69, 106

3200

5800

9500

1700

2710 Poloshirt met
MultiPockets™
Pagina: 74

5800

9500

8513 LiteWork, 37.5® Shirt
met Lange Mouwen
Pagina: 69

0400

0400

0700

0800

9500

2708 Poloshirt
Pagina: 73

0400

8508 Rip Stop Shirt
lange Mouwen
Pagina: 69

0400

5104

2702 Dames Polo Shirt
Pagina: 73, 85

0400

0800

9500

2518 AllroundWork T-shirt
Pagina: 72

0458

8506 Rip Stop Shirt
korte mouwen
Pagina: 69

2711 A.V.S. Poloshirt
Pagina: 73

0400

1800

9500

5800

8501 RuffWork, Geruit
Gevoerd Flanellen Shirt met
Lange Mouwen, Pagina: 70

5816

0420

9554

8502 RuffWork, Geruit
Flanellen Shirt met Lange
Mouwen, Pagina: 70

0400

1600

5458

5800

9500

9516

2054

136

8507 AllroundWork, Geruit
Comfort Shirt met Lange
Mouwen, Pagina: 70

2816 Zipped Logo Hoodie
Pagina: 64

9210 Hoge Wollen Sokken
Pagina: 81

DAMES
5495

2004

1695

0400

1604

3204

9504

1804

2818 ½ Zip Sweatshirt
Pagina: 68

1804

9217 LiteWork, 37.5 Sokken
Pagina: 80

2516 Dames T-shirt
Pagina: 75, 85

SWEATSHIRTS

2607 AllroundWork Rugby
Sweater
Pagina: 67

0458

5104

5804

9558

9500

9500

1800

0900

5800

9500

0900

5800

9500

2804

0400

0900

5800

9500

9219 FlexiWork, 2-pak
Camo Sokken
Pagina: 80

8687

9213 AllroundWork, 2-pak
Wollen Sokken
Pagina: 81

9586

1800

9800

0418

9500

0400

0900

5800

9500

2806 Dames Zip Hoodie
Pagina: 66, 85

0400

0900

5800

9500

3714 Canvas+ Damesbroek
met holsterzakken
Pagina: 24, 84

3775 Dames Schilders
Broek met holsterzakken
Pagina: 98

0909

9211 AllroundWork, 3-pak
Sokken
Pagina: 81

9504

0400

8001 FlexiWork, Stretch
Fleece Jack
Pagina: 64

0404

9215 AllroundWork, 37.5
Wollen Mid Sokken
Pagina: 81

2898

1604

2808 Sweatshirt Hoodie
Pagina: 65

5800

2702 Dames Polo Shirt
Pagina: 73, 85

9500

8000 FlexiWork, Stretch
Fleece Hoodie
Pagina: 64

0404

0900

9595

0400

2905 ½-Zip Wollen Sweater
Pagina: 67

2800

0400

0404

5887

2806 Dames Zip Hoodie
Pagina: 66, 85, 101

0400

2804

9218 LiteWork, 37.5 Lage
Sokken
Pagina: 80

1804

2824 FlexiWork Camo Hoodie
Pagina: 65

2801 Classic Zip Hoodie
Pagina: 66

0400

9500

9504

2800 Hoodie
Pagina: 66, 100

5800

5800

2820 Logo Sweatshirt
Pagina: 67

2821 Profile Jack
Pagina: 66

0400

0900

0900

0400

2712 Rugby Shirt
Pagina: 68

0400

0400

9430 XTR Body
Engineered LS T-shirt
Pagina: 78

9504

1604

6700 Service Broek,
Dames
Pagina: 31, 84, 105

0400

1800

5800

9500

1201 AllroundWork, Softshell
Damesjack
Pagina: 41, 84

0404

0418

2810 Sweatshirt
Pagina: 68, 100

9431 XTR Body
Engineered Long Johns
Pagina: 79

SOKKEN /ONDERGOED
0400

0900

1600

1800

5800

9500

2812 Sweatshirt met
MultiPockets™
Pagina: 67

0400

1600

5800

9500

1600

5800

9500

1604

3204

9504

9432 XTR Body
Engineered Tee
Pagina: 78

0113 High Visibility Overall,
Klasse 2
Pagina: 89

5574

0418

9203 Hoge Sokken,
Wolmix
Pagina: 81

6674

0418

9433 XTR First Layer
Shorts
Pagina: 79

0213 Bodybroek met
holsterzakken High
Visibility, Class 2, Pagina: 89

5574

1800

0418

2815 Logo Hoodie
Pagina: 65

0400

0418

9202 Sokken, Wolmix
Pagina: 81

1800

2813 ½ Zip Sweatshirt
met MultiPockets™
Pagina: 68

0400

HIGH VISIBILITY

1700

9206 RuffWork, 2-pak
Cordura Wollen Sokken
Pagina: 80

6674

0418

9436 2-pack stretch
shorts
Pagina: 79

1213 Soft Shell Jack High
Visibility, Klasse 3
Pagina: 94

5558

1804

9804

0400

8600

6658

INDEX
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1633 High Visibility Jack,
Klasse 3
Pagina: 91

5574

6674

1683 GORE-TEX® Shell
Jack High Visibility,
Klasse 3, Pagina: 93

5500

6600

1823 Winter Long Jack
High Visibility, Klasse 3
Pagina: 92

5500

6600

1973 Waterproof Jack
High Visibility, Klasse 3
Pagina: 92

5500

6600

2543 A.V.S. T-Shirt High
Visibility, Klasse 2/3
Pagina: 95

5500

6600

2743 A.V.S. Polo Shirt
High Visibility, Klasse 2/3
Pagina: 95

8043 Micro Fleece Jack
High Visibility, Klasse 3
Pagina: 95

2516 Dames T-shirt
Pagina: 101

5500

6600

0900

8053 Micro Fleece
Sweater High visibility,
Klasse 3, Pagina: 95

2800 Schilders Hoodie
Pagina: 100

5500

6600

0900

8063 High Visibility Micro
Fleece Jack, Klasse 3
Pagina: 94

2806 Dames Zip Hoodie
Pagina: 101

5500

0900

6600

8233 Regen Jack PU High
Visibility, Klasse 3
Pagina: 94

2810 Schilders Sweatshirt
Pagina: 100

5500

0900

6600

8243 Regenbroek PU High
Visibility, Klasse 2
Pagina: 94

3075 Schilders Short met
holsterzakken
Pagina: 99

5500

6600

0909

9153 Vest High Visibility,
Klasse 2
Pagina: 91

5500

5500

6600

6600

3234 Schildersbroek met
holsterzakken, Klasse 1
Pagina: 99

0966

3033 Shorts High
Visibility, Klasse 1
Pagina: 90

3275 Schildersbroek
met holsterzakken
Pagina: 98

6073 Service Overall
Pagina: 31, 106

0400

1800

5800

9500

6100 Service Short
Pagina: 29, 105

0400

1800

5800

9500

6400 Service Chino Broek
Pagina: 31, 105

0400

1800

5800

9500

6700 Service Broek, Dames
Pagina: 31, 84, 105

0400

1800

5800

9500

6800 Service Broek
Pagina: 30, 104

0400

1800

5800

9500

6900 Service Transport
Broek, Klasse 1
Pagina: 30, 104

0466

1866

5866

9566

8510 Service Shirt, lange
mouwen
Pagina: 69. 106

SCHILDERS
5574

6674

3233 High Visibility Broek
met holsterzakken,
Klasse 2. Pagina: 88

0909

0375 Schilders Bodybroek
Pagina: 99

3375 Schildersbroek
Pagina: 98

5574

6674

3235 Katoenen Broek
High Visibility, Klasse 1,
Pagina: 89

0909

1128 Craftsmen’s Winter
Jack, Rip-stop
Pagina: 100

0909

0400

1800

5800

9500

6801 Service Broek met
Kniestukzakken
Pagina: 30, 104

0400

1800

5800

9500

3775 Dames Schildersbroek met holsterzakken
Pagina: 98

HANDSCHOEN
0466

3333 Broek High
Visibility, Klasse 2
Pagina: 88

0904

0909

1211 Profiling Soft Shell
Jack
Pagina: 100

SERVICE LINE

9305 – 10 paar
9390 – 100 paar
Precision Flex Duty
Gloves
Pagina: 112

5574

6674

3833 Broek High
Visibility, Klasse 1
Pagina: 90

7455

7466

4233 CraftsmenToolvest
High Visibility, Klasse 2
Pagina: 91

0900

2502 Schilders T-shirt
Pagina: 101

5500

6600
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0404

0900

2402 Schilders T-shirt
lange mouwen
Pagina: 101

0900

1673 Service Jack
Pagina: 42, 106

0400

1800

5800

9500

4373 Service Vest
Pagina: 45, 106

0400

1800

5800

9500

9313 – 10 paar
9392 – 100 paar
Weather Flex Grip Gloves
Pagina: 118

0404

9317 – 10 paar
9394 – 100 paar
Weather Flex Cut 5 Gloves
Pagina: 118

4804

9319 – 10 paar
9393 – 100 paar
Weather Flex Sense
Gloves, 10 stuks
Pagina: 117

0404

4804

9321 – 10 paar
9389 – 100 paar
Precision Flex Light
Gloves
Pagina: 113

0448

9578
Weather Essential Gloves,
5 paar
Pagina: 117

0909

9323 – 10 paar
9391 – 100 par
Precision Flex Comfy
Gloves
Pagina: 112

7448

9325 – 10 paar
9395 – 100 paar
Weather Flex Guard
Gloves
Pagina: 118

2857 Flame Retardant
Sweatshirt

0400

9579
Weather Dry Gloves,
5 paar
Pagina: 117

0404

3257 Flame Retardant
Broek met holsterzakken

0400

9582
Precision Active Gloves,
5 paar
Pagina: 112

4804

5158

6658

9504

9555

9017 AllroundWork Cotton
Printed Beanie
Pagina: 122

0400

3357 Flame
Retardant Broek

0400

9583
Weather Tufgrip Gloves,
5 paar
Pagina: 116

9015 Reversible Beanie
Pagina: 122

9018 LiteWork, Riem
Pagina: 124

0400

6057 Flame Retardant
Las Overall

9025 Ergonomische riem
Pagina: 124

0400

0404

9326 – 10 paar
9387 – 100 paar
Power Flex Cut 5 Gloves
Pagina: 115

4804

9327 – 10 paar
9388 – 100 paar
Power Flex Guard Gloves
Pagina: 115

0404

0400

9584
Power Tufgrip Gloves,
5 paar
Pagina: 114

0448

9500

9257 Flame Retardant
Sokken

0400

9585
Power Core Gloves,
5 paar
Pagina: 114

1800

9026 Vaste riem
Pagina: 124

0400

9417 Flame Retardant
T-shirt

9033 Riem
Pagina: 124

0400

0404

9328 – 10 paar
9386 – 100 paar
Power Flex Cut 3
Gloves
Pagina: 115

0448

0400

9586
Power Open Gloves,
5 paar
Pagina: 115

6600

9437 Flame Retardant
Shorts

9034 Leren Riem
Pagina: 124

0400

9904

9399 Repair Hand Cream,
100 ml, 10 stuks
Pagina: 118

0448

0400

9595, 9596
Specialized Impact Glove,
5 stuks
Pagina: 110

0448

9561 Precision Sense
Essential Gloves
Pagina: 113

4804

1300

9447 Flame Retardant
Long Johns

0400

9044 Bretels
Pagina: 124

0400

9050 Elastische bretels
Pagina: 124

9597, 9598
Specialized Tool Glove,
5 stuks
Pagina: 111

ACCESSORIES

4804

0418

9005
Pagina: 124

9565 Precision Sense
Leather Gloves
Pagina: 113

9074 Canvas Cap
Pagina: 123

ANTI-FLAME
0948

9574
Precision Protect Gloves
Pagina: 112

0406

1157 Flame Retardant
Winter Jack

9013 LiteWork, Cap
Pagina: 123

0400

4804

9576
Weather Arctic Dry Gloves
Pagina: 117

0404

0400

1557 Flame
Retardant Jack

0400

0400

0900

5800

9500

9008 AllroundWork, Shell
Cap
Pagina: 123

5400

9500

0400

9014 AllroundWork Cotton
Beanie
Pagina: 122

0400

5100

1600

5800

9500

2800

9084 Logo Beanie
Pagina: 122

0400

INDEX
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9088 Multifunctionele
Headwear
Pagina: 122

KINDERKLEDING
0418

9023 AllroundWork,
Schippersmuts
Pagina: 122

9500

7503 FlexiWork, Junior
Camo Hoodie
Pagina: 126

9800

9586

2800

9093 WINDSTOPPER®
Beanie
Pagina: 122

0418

1804

9518

6618

9007 RuffWork,
Pilotenmuts
Pagina: 122

7505 FlexiWork, Junior
Camo Broek
Pagina: 126

8604

7500 RuffWork, Junior
Jack met Fleecevacht
Pagina: 127

0400

9500

9609 Waterproof
Duffel Bag
Pagina: 123

9558

7506 Junior Soft Shell
Jack
Pagina: 127

0600

5866

9610 Waterproof
Backpack
Pagina: 123

0600

9759 ID Kaarthouder
Pagina: 124

0400

9760 Badgehouder
Pagina: 123

0400

140
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SNICKERS WORKWEAR IN EUROPA
HOOFDKANTOOR, ZWEDEN
Box 745
182 53 DANDERYD
info@snickersworkwear.com
Tel. +46 (0)8 92 51 00
Fax. +46 (0)8 92 51 98

GRIEKENLAND
A & D Nikolopouloi o.e
11 Koritsas Street
17778 Tavros, ATHENS
Tel. +30 210 345 56 09
Fax. +30 210 345 56 42

NOORWEGEN
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel. +47 23 06 88 80
Fax. +47 22 16 49 80

OOSTENRIJK
Snickers Workwear Austria GmbH
Gierstergasse 6
1120 WIEN
Tel. +43 (0) 1 8101 728
Fax. +43 (0) 1 8101 814

HONGARIJE
KLÍMA-EXPRESS KFT
H-1104. BUDAPEST
Bodza u. 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
Tel: +36 1 260 3950
Fax: +36 1 262 0758

POLEN
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel. +48 22 29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

BELGIË
Hultafors Group Belgium NV/SA
Antwerpsesteenweg 285
2800 MECHELEN
Tel. +32 (0)15 44 65 30
Fax. +32 (0)15 44 65 39
KROATIË
Morlak d.o.o.
Lindlarska 19
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
www.morlak-doo.hr
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210
TSJECHIË & SLOWAKIJE
AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61
193 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: 00420 281 926 244
Fax: 00420 281 926 244
info@profi-odevy.cz
www.profi-odevy.cz
DENEMARKEN
Hultafors Group Denmark A/S
Energivej 37
2750 BALLERUP
Tel. +45 44 86 06 00
Fax. +45 44 86 06 06
ESTLAND
Tamrex Ohutuse OÜ
Laki 5
10621 TALLINN
www.tamrex.ee
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901
FINLAND
Hultafors Group Finland Oy
Konalantie 47 E
00390 Helsinki
Tel. +358- (0)20 741 0130
Fax. +358- (0)20 741 0148
FRANKRIJK
Snickers Workwear France SARL
59 Rue des Petits Champs
75001 PARIS
Tel. +33 (0)1 53 40 89 90
Fax +33 (0)1 53 40 89 89
DUITSLAND
Hultafors Group Germany GmbH
Im Meisenfeld 26
32602 VLOTHO
Tel. +49 (0) 5228 957 0
Fax. +49 (0) 5228 957 290

HONGARIJE
Saftey Systems Hungária Ktf.
H-1149 Budapest
Mogyoródi út 32
www.svedmunkaruha.hu
www.sshshop.hu
Tel. +36 1 784 7079
Fax. +36 1 799 4294
IERLAND
Hultafors Group Ireland
Unit B5, Calmount Business Park
DUBLIN 12
info@hultaforsgroup.ie
www.hultaforsgroup.ie
Tel. +353 (0)1 409 8400
Fax. +353 (0)1 409 8499
IJSLAND
HAGI ehf
Stórhöfði 37
110 REYKJAVÍK
www.hagi.is
Tel. +354 414 3700
Fax. +354 414 3720
info@hagi.is
ITALIË
Hultafors Group Italy Srl
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@hultaforsgroup.it
Tel. +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669
LETLAND
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr: +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267
LITHUANIA
UAB Tamrex
Savanorių pr. 191
LT-02300 Vilnius
www.tamrex.lt
Tel. +370 52671799
Fax. +370 52100040
NEDERLAND
Hultafors Group Netherlands BV
Wilmersdorf 26
7327 AC APELDOORN
Tel. +31 (0)55 599 98 60
Fax. +31 (0)55 599 98 70

Snickers Workwear Product Development behoudt zich het recht voor
om verbeteringen en alternatieven voor producten, productreeksen en
materiaal te maken zonder aankondiging vooraf en op lopende basis.
De inhoud van deze publicatie valt onder copyright en mag niet
worden gekopieerd of gereproduceerd.
Hultafors Group AB is gecertificeerd volgens ISO 9001 en 14001.
Deze standaarden bevestigen onze inzet en prestaties op het gebied
van Kwaliteit en Milieu.
CONCEPT, PRODUCTIE EN REPRO: VALENTIN&BYHR.
FOTOGRAFIE: ROB VANSTONE
PRODUCTFOTO’S: BSMART
PRINT: FALKENBERGS TRYCKERI.

PORTUGAL
Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel. +351 211 554 561
Fax. +351 211 305 520
RUSLAND
Finnpack Russia
197110, Saint Petersburg
Pionerskaya, 34
Tel. +7 812 240 06 75
Fax. +7 812 240 06 71
www.finnpack.ru
SLOVENIË
BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 Komenda
www.delovnaoblacila.si
Tel. +386 183 13 156
Fax. +386 183 15 630
SPANJE
AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
www.at-snickersworkwear.es
Tel. +34 91 633 44 50
Fax. +34 91 632 07 15
ZWEDEN
Hultafors Group Sverige AB
Box 38
SE – 517 21 BOLLEBYGD
Tel. +46 33 723 74 00
Fax. +46 33 723 74 10
ZWITSERLAND
Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 LANGENTHAL
Tel. +41 (0)62 923 62 81
Fax. +41 (0)62 923 62 85
GROOT-BRITTANNIË
Snickers Workwear Ltd
Unit N3, Gate 4,
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS
www.snickersworkwear.co.uk
Tel. +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

HIGH-TECH MATERIALEN AAN HET WERK

OEKO-TEX®

Poron® XRD®

®

Poron® XRD® Extreme Impact Protection. Flexibel en lichtgewicht
schokabsorberend schuimrubber. De kracht van de impact
wordt verdeeld over een groter oppervlak, wat resulteert in
minder stress voor de drager. Poron® XRD® is een handelsmerk
van Rogers Corporation.

Het OEKO-TEX -label geeft de extra voordelen aan van geteste
veiligheid voor huidvriendelijke kleding en ander textiel.
De International OEKO-TEX® Association is een onafhankelijk
testinstituut dat textiel test op schadelijke stoffen volgens
OEKO-TEX® Standard 100 voor textielproducten van alle types
die geen enkel risico vormen voor de gezondheid.

Hipora®

dri release®

Hipora® is een waterdicht en luchtdoorlatend membraan dat voor
handschoenen wordt gebruikt. Het houdt uw handen droog en
warm. Hipora® is een handelsmerk van Kolon Industries.

drirelease® houdt u koel, droog en fris. drirelease® voert vocht af
door het van de huid naar de buitenzijde van het materiaal te
verplaatsen waar het sneller kan verdampen.

CORDURA®

Thinsulate™

Coolmax®

Een extreem robuust en duurzaam
materiaal dat wordt gebruikt voor het
verstevigen van zakken, knieën en
mouwen. Daarnaast is het materiaal
water- en vuilafstotend, onderhoudsvriendelijk en vormvast.
Het is een high-tech materiaal dat
bestaat uit polyamide vezels met een
luchtige structuur die voldoen aan de
hoogste normen van kracht en duurzaamheid. CORDURA® is een handelsmerk van INVISTA Inc.

Thinsulate™-isolatie heeft uitstekende
isolerende eigenschappen in tegenstelling tot het gewicht. De ﬁjne
Thinsulate™-vezels houden luchtmoleculen vast tussen uw lichaam en de
buitenlucht. Hoe meer lucht er wordt
vasthouden, hoe beter u beschermd
bent tegen de koude buitenlucht.
Thinsulate™ is luchtdoorlatend, vochtbestendig en mag in de wasmachine.
Thinsulate™ is een handelsmerk van
3M™.

Coolmax®-materialen zijn ontwikkeld om
vocht van het lichaam weg te voeren
en om de droogtijd van de stof te verbeteren, zodat u langer koel en droog
blijft. De Coolmax®-vezel is een speciaal
ontwikkelde polyester vezel met een
groter oppervlak. De vezel vormt een
transportsysteem dat vocht van de huid
afvoert naar de buitenste laag van de
stof waar het zich vervolgens verspreidt
en snel droogt.
De prestaties van Coolmax® zijn inherent
aan de vezelstructuur zelf en de
prestaties blijven was na was optimaal.
Coolmax® is een handelsmerk van
INVISTA Inc.

APS

AVS

AIS

Een 3-laagse constructie voor het
buitensluiten van wind, water en vuil
en het tegelijkertijd handhaven van
een uitstekende ventilatie.

Ademend vermogen terwijl uw lichaam
droog blijft: zweet en vocht wordt van uw
huid afgevoerd.

Een lichtgewicht, zachte micro-ﬂeece
stof. Een ideale middelste laag voor
activiteiten buitenshuis vanwege de
goede isolerende en vochtafvoerende
eigenschappen.

transpiratie

wind

sneeuw
en regen

transpiratie

stof met
vuilafstotende
afwerklaag

vocht

stof
stof

A.P.S.
membraan
binnenvoering
transpiratie

huid
lichaamswarmte
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MATERIA AL

huid

huid
lichaamswarmte

Volledige
winddichtheid

WINDSTOPPER®
WINDSTOPPER®-materialen combineren totale
windbestendigheid met optimale ventilatie om
u heerlijk warm te houden. De winddichtheid
beschermt de warmte van uw lichaam tegen
de afkoelende effecten van weer en de wind.
De optimale ventilatie voorkomt oververhitting

en de vorming van transpiratie door ervoor te
zorgen dat vocht snel kan ontsnappen. Een
duurzame waterafstotende afwerking zorgt voor
extra bescherming tegen de weersinvloeden.
WINDSTOPPER® is een handelsmerk van
W. L. Gore & Associates, Inc.

Licht extern
materiaal

WINDSTOPPER®
membraan
Huidgevoelige
binnenlaag
Maximaal
ademend vermogen

Stootkracht

D3O®
Slimme D3O®-materialen zijn experts op het
gebied van bescherming en schokdemping.
De unieke polymeersamenstelling bevat een
chemisch vervaardigde dilatant die energie
absorbeert. De moleculen zweven vrij rond in
normale omstandigheden, maar bij een botsing
grijpen ze in elkaar vast om energie op te nemen
en af te geven voordat ze weer terugkeren naar
hun ﬂexibele status. Dit unieke kenmerk biedt
meer bescherming en een veelzijdig en ﬂexibel

materiaal dat kan worden geproduceerd voor
een groot aantal toepassingen die bescherming
tegen stoten bieden. Let op: D3O® wordt niet
”hard”.
Snickers Workwear past verschillende D3O®gradaties toe die speciaal zijn afgestemd op een
groot temperatuurbereik. Voor een verbeterde
demping, comfort op de lange termijn en superieure bescherming op belangrijke ondergronden.

Stof
buitenkant

Voering
binnenkant

Overgebrachte
kracht

Schokabsorptie

Wind/Regen

GORE-TEX®

Extern materiaal

Technische kleding met GORE-TEX® is extreem
duurzaam, waterdicht en houdt u gegarandeerd
de hele dag heerlijk droog. Het GORE-TEX®membraan telt ruim 1,4 miljard poriën per vierkante cm en de poriën zijn 20.000 keer kleiner
dan een waterdruppel, maar 700 keer groter dan
een waterdampmolecuul. Dit voorkomt dat er

water doorheen komt en ondersteunt tegelijkertijd het natuurlijke afkoelingsproces door transpiratievocht af te voeren. Speciale GORE-SEAM®tape garandeert dat alle naden 100% waterdicht
zijn. GORE-TEX® is een handelsmerk van
W. L. Gore & Associates, Inc.

GORE-TEX®
membraan
Voering

Waterdamp
transpiratie

37.5®
In stoffen met 37.5-technologie, houden
permanent in de vezel geïntegreerde
gepatenteerde actieve deeltjes vocht vast
en voeren dit ook af. Deze actieve deeltjes
maken de vezeloppervlakte niet alleen
800% groter, deze zorgen ook voor het
afvoeren van vocht van het lichaam. Door
actief te reageren op lichaamswarmte,
gebruiken deze deeltjes deze energie van

het lichaam om de beweging van het vocht
te versnellen en de omzetting van water
naar waterdamp te bevorderen, wat resulteert in een snellere droogtijd. Hoe warmer
het wordt, des sterker het vermogen om
vocht af te voeren wordt, wat ervoor zorgt
dat de kleding droger blijft. 37.5™ is een
handelsmerk van Cocona, Inc.

Waterdamp

Stof

Microklimaat
Huid
Lichaamswarmte

MATERIA AL
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KOKOSNOTEN
& VULKANISCH
ZAND VERBETEREN
DE PRESTATIES
VAN VAKMENSEN
Topatleten kunnen al langer genieten van de
voordelen van ’performance wear’. Nu kunnen
vakmensen dat ook, want Snickers Workwear is een
van de eerste producenten die 37.5® technologie
introduceert in haar kleding.
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4ELKE ATLEET ZAL je vertellen
dat wanneer het op kleding aankomt,
prestaties en comfort nauw verwant zijn.
Gregory W. Haggquist, Ph.D, grondlegger
en hoofd technologie bij stoffenfabricant
37.5® stelt dat de prestaties van een atleet
tot wel 26% kunnen verbeteren door het
gebruik van geavanceerde technologie.
Nu kan ook een nieuwe werkkledingcollectie gebaseerd op 37.5® technologie de
prestaties van vakmensen verbeteren. De
naam 37.5® stamt af van de vochtigheidsgraad van het microklimaat dicht bij de
huid en de gemiddelde ideale lichaamstemperatuur van de mens.
“In het begin waren we vooral gefocust
op stoffen die geurtjes elimineren door
middel van actieve koolstof, maar tijdens
ons onderzoek kwamen we erachter dat dit
ook uitstekende temperatuur regulerende
eigenschappen heeft”, zegt Haggquist.
Haggquist ontdekte dat de inbedding
van actieve koolstof in de stof de conversie van vloeistof naar damp versnelde.
Hierdoor koel je af wanneer het warm
is, en blijf je warm als het koud is. In
tegenstelling tot standaard stoffen met
vochtmanagement gaat het bij 37.5® om
het voorkomen van zweten.
“Het probleem met stoffen die vocht
opnemen is dat zij het probleem oplossen
nadat het probleem is ontstaan; je zweet
en daarna beginnen ze te werken,” zegt
hij. “Maar dat is te laat. Je moet een stof
hebben die voor je gaat zweten weet wat je
lichaam nodig heeft.”
De actieve deeltjes, afkomstig van
vulkanisch zand en geactiveerde koolstof
van de schil van kokosnoten, die diep in
de vezels ingebed zijn zorgen voor een
kortere droogtijd en een efficiëntere afkoeling van het lichaam. De microscopische
koosltofdeeltjes kunnen zowel de infrarode lichtenergie die het lichaam afgeeft

zowel absorberen als vrijgeven, waardoor
de huid snel kan opwarmen of afkoelen
wanneer het nodig is.
“We begonnen met outdoor kleding,
breidden uit naar lifestyle- en sportkleding
en nu ook werkkleding,” zegt Haggquist.
“Hoe comfortabeler de vakman is, des te
productiever hij is, waardoor het risico op
fouten en ongelukken vermindert.”
Henry Lundberg, R&D manager bij
Snickers Workwear, zegt dat het allemaal
draait om het verbeteren van de werkervaring en het vergroten van het comfort.
“Deze technologie past met zijn
superieure absorptie uitstekend bij onze
werkkleding. We hebben meerdere
vergelijkbare technieken getest, maar er
was geen die zo goed presteerde als 37.5®.”
Volgens Lundberg is een toenemend
aantal vakmensen op zoek naar kleding
met verkoelende eigenschappen, ventilatie
en vochtabsorptie.
“De toevoeging van 37.5® aan ons assortiment is een direct antwoord op de vraag
van onze gebruikers, vooral uit gebieden
waar vaak in een warme omgeving wordt
gewerkt, zoals midden Europa,” zegt hij.
Snickers Workwear deed zowel
labtests als praktijktests met gebruikers en
37.5® voor werd besloten om de technologie in de collectie op te nemen.
“We kregen zeer positieve feedback van
onze gebruikers, die vooral erg te spreken waren over het comfort van de stof in
warmere werkomgevingen,” aldus Lundberg.
“Deze baanbrekende state-of-theart technologie sluit goed aan bij onze
strategie om de beste werkkleding op de
markt te brengen. Het heeft unieke eigenschappen en het voelt goed om één van de
eerste te zijn die deze werkkleding” voor
iedereen beschikbaar maakt. Q

`HOE COMFORTABELER
DE VAKMAN IS, DES TE
PRODUCTIEVER HIJ IS,
WAARDOOR HET RISICO OP
FOUTEN EN ONGELUKKEN
VERMINDERTa

Vochtdamp

37.5® Technologie
MICROKLIMAAT
Huid
Lichaamswarmte
37.5® technologie met actieve deeltjes vangt
vocht en geeft dit vrij voor een optimale
vochtigheidsgraad in je microklimaat.

HOE HET WERKT:
4 De 37.5® technologie bedt actieve
deeltjes permanent in de vezel om
vochtdamp te vangen en vrij te geven.
Deze deeltjes vergroten het vezeloppervlak met 800% en verwijderen hierdoor
vocht als geen ander. Door actief op
lichaamswarmte te reageren (de deeltjes
gebruiken de infrarood energie van het
lichaam om vocht om te zetten in damp)
wordt de droogtijd aanzienlijk versneld.
Hoe warmer de drager wordt, des te
sterker het effect werkt en de kleding
comfortabeler draagt.

DE VOORDELEN VAN
37.5® TECHNOLOGIE:
4 Je kunt beter presteren omdat je
lichaam een ideale lichaamstemperatuur
behoudt.
4 Stoffen met 37.5® drogen tot wel vijf

keer sneller dan andere vochtmanagement stoffen.
4 De actieve deeltjes zitten permanent

ingebed in de stof, ze zullen er nooit
uitwassen of verminderen.
4 De stof is gemaakt van natuurlijke

materialen.

2519 FlexiWork, 37.5® Technologie T-shirt, pagina 71

145

KLEURCODES

SYMBOLEN
Deze symbolen helpen u het juiste kledingstuk te vinden. Ze worden gebruikt
als richtlijnen bij de productbeschrijvingen in deze brochure. De volgende
beschrijvingen zijn van toepassing:
Waterdicht

CE-symbolen
04 Zwart

05 Oranje

06 Geel

Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PPE) (89/686 EEG). In
alle kledingstukken vindt u de
afzonderlijke classiﬁcatie.

Windbescherming

EN 343 Bescherming tegen
slecht weer (zie pagina 47)

Knokkelbescherming

EN 471 Hoge zichtbaarheidskleding
(zie pagina 87)

Vingerbescherming

EN 20471 Hoge zichtbaarheidskleding (zie pagina 87)

Bescherming voor de duim

EN 388 Handschoenen die
beschermen tegen mechanische
risico’s (zie pagina 119)

Comfortabel leer

EN 511 Handschoenen die tegen
kou beschermen (zie pagina 119)

Geïsoleerd

EN 407 Handschoenen bieden
bescherming tegen thermische
gevaren (zie pagina 119)

Oliebeveiliging

Hittebescherming

EN 343

EN 471

07 Lichtgrijs

08 Aluminiumgrijs

09 Wit
EN 20471

EN 388

EN 511

12 Bruin

14 Zand

16 Chilirood
EN 407

EN 14404

EN 14404 kniebeschermingsstandaard (zie pagina 33)

Wasvoorschriften
Handwas

Innovatie
17 Oceaanblauw

26 Mosterdgeel

48 Steengrijs

18 Grijs

28 Gemeleerd grijs

51 Petrol

20 Khaki

32 Olijfgroen

Flexi Attachment System

Wassen op maximaal 40°C

MultiPocket™

Wassen op maximaal 60°C

Mobiele telefoon

Wassen op maximaal 70°C

KneeGuard™

Niet bleken

Mechanical Air Flow™

Mag niet in de droogtrommel

UV-bescherming

Mag in de droogtrommel matige
temp.
Vlak laten drogen

54 Wolkenblauw

Symbolen handschoenen
Precisie – Lichte, ﬂexibele
handschoenen met de nadruk op
vingergevoeligheid en pasvorm

Niet strijken

Strijken op maximaal 110°C

55 High-Vis oranje

58 Staalgrijs

Kracht – Op zwaar werk berekende
handschoenen met de nadruk op
comfort, bescherming en grip

65 Denim

Strijken op maximaal 120°C

Strijken op maximaal 150°C

Geleidend materiaal voor
eenvoudig gebruik van
smartphones
Snijbescherming
66 High-Vis geel

74 Grijs

Niet chemisch reinigen

Chemisch reinigen

86 Camo blauw

Patent en Registered Community Design (RCD)

87 Camo grijs

95 Navy

98 Gemeleerd antraciet

Innovatie en productontwikkeling vormen het hart van Snickers Workwear.
Als resultaat van die gerichte aandacht hebben veel van onze geavanceerde
producten of oplossingen geregistreerde patenten. Veel producten vallen ook
onder het Registered Community Design. In deze catalogus zijn producten met
een Registered Community Design of met functies die onder patent-aanvragen
of patenten vallen gemarkeerd met de onderstaande symbolen. Bezoek
snickersworkwear.com voor meer informatie.
PATENT
INFO
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KLEUREN/SYMBOLEN

Dit product is gepatenteerd of
heeft een patentaanvraag in
geselecteerde landen zowel in
Europa als wereldwijd.

REG.
DESIGN

Dit product heeft een Registered
Community Design (RCD) of
nationale ontwerpregistratie.

HULTAFORS GROUP
IN EVERY WAY, A PARTNER TO RELY ON.

EEN UNIEKE PRODUCTFAMILIE
HULTAFORS GROUP biedt een dynamisch assortiment topmerken aan waar u op kunt
vertrouwen – of u nu een dealer of een vakman bent. Elk merk binnen de groep is verenigd door een gemeenschappelĳke passie: om vakmensen in de voorhoede te houden op gebied van functionaliteit, veiligheid, bescherming en de algehele productiviteit.
Ieder merk staat voor expertise op zĳn eigen gebied
en brengt ongeëvenaarde kennis en inzichten in de
unieke problemen waar vakmensen tegenaan lopen
op hun werk. Daardoor kunnen wĳ tegemoetkomen
aan, of zelfs vooruitlopen op, hun altĳd veranderende
behoeften door innovatieve, geavanceerde producten
te ontwerpen die hun werkdag veiliger, eenvoudiger en
productiever maken.
Met onze uitmuntende expertise in merkgedreven productcategorieën binnen de sectoren van industrie en

bouw, bieden wĳ onze eindgebruikers een best-in-class
ervaring. Door het gebruik van onze hoogwaardige producten maar ook door het genieten van onze merken
die ontstaan zĳn door hun behoeften, kunnen professionals elke dag trots uit hun werk halen.
Hultafors Group bestaat uit Snickers Workwear, Wibe
Ladders, Hultafors Tools, Solid Gear, Toe Guard en Dunderdon – zes leidende merken die samen een unieke
productfamilie voor de professionele vakman vormen.

Snickers Workwear

Hultafors

Wibe Ladders

– INVENTING WORKWEAR.

– TOOLS TO RELY ON.

– SAFETY IN EVERY STEP.

Snickers Workwear is één van de leidende merken
in de werkkledingindustrie in Europa en is vertegenwoordigd in meer dan 20 landen. Snickers Workwear biedt geavanceerde werkkleding voor de professionele vakman die alleen het beste wil op gebied
van veiligheid, bescherming en functionaliteit.

Hultafors tools biedt innovatief handgereedschap
met de best mogelĳke functionaliteit, precisie en
betrouwbaarheid. Gereedschap waar u op kunt
vertrouwen, in elke situatie.

Wibe Ladders biedt innovatieve ladders en steigers
die professionales helpen veilig en efficiënt te werken. Een betrouwbare oplossing voor elke taak.

Solid Gear

Dunderdon

Toe Guard

– ONE STEP AHEAD.

– THE PRODUCT MAKES THE BRAND.

– SAFETY WITHOUT COMPROMISE.

Solid Gear staat voor veiligheidsschoenen voor
professionele vakmensen. Volhardend in hetincorrect hyphenation naar perfectie wanneer elk
detail belangrĳk is. Ervaar de ware passie van de
schoenmaker.

Biedt een eerlĳk, tĳdloos en casual concept. Dunderdon Workwear staat voor innovatie, de hoogste graad in vakmanschap en boet nooit in op het
gebied stĳl en pasvorm.

Toe Guard staat voor veiligheid zonder compromis
en een tĳdloos ontwerp. Ons doel is om betaalbare
veiligheidsschoenen van hoge kwaliteit te leveren.

hultaforsgroup.nl
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