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• Zool: Rubber
• Sluiting: Treklussen
• Wijdtematen: XW. 

• Zool: Rubber
• Sluiting: Treklussen
• Wijdtematen: XW. 

• Hoogte: Lang
• Dikte: Medium
• Gewicht gram/paar: 120 gram

• Hoogte: Kort
• Dikte: Medium
• Gewicht gram/paar: 79 gram

• Zool: Rubber
• Sluiting: Veter
• Wijdtematen: W, XW en XXW. 

• Zool: Rubber
• Sluiting: Veter
• Wijdtematen: W, XW en XXW. 

GOLIATH
Volnerf leder, voering: Imitatie bont

ROBUST
Volnerf leder, voering: Imitatie bont

THERMO ML
47% krimpvrij scheerwol, 27% poly-
amide, 16% Pro-Cool (polyester),  
8% Amicor (acryl), 1% Lycra (elastaan), 
1% Bekinox (metaalvezel)

THERMO MS 3 
34% krimpvrij scheerwol, 29% poly-
amide, 23% Pro-Cool (polyester),  
12% Amicor (acryl), 1% Lycra 
(elastaan), 1% Bekinox (metaalvezel)

WALKLINE PWR309 
Volnerf leder, voering: Cool Comfort

WALKLINE PWR312
Volnerf leder, voering: Cool Comfort

Verkrijgbaar in:

 bruin

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart/antraciet

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 39-49 in de maten 39-49
in de maten 35-39 / 39-42 / 
43-46 / 47-50

in de maten 35-39 / 39-42 / 
43-46 / 47-50

in de maten  
W-XW 38-48; XXW 40-46

in de maten  
W-XW 38-48; XXW 40-46

€ 90,60 € 97,90 € 6,15

€ 66,20 € 76,00

STALEN
NEUSBESCHERMING

STALEN
NEUSBESCHERMING

STALEN
NEUSBESCHERMINGNEUSBESCHERMINGNEUSBESCHERMING

STALEN
NEUSBESCHERMING

STALEN
TUSSENZOOL

STALEN
TUSSENZOOL

STALEN
TUSSENZOOL

COMPOSIET
TUSSENZOOL

COMPOSIET
TUSSENZOOL

STALEN
TUSSENZOOL

ANTI-STATISCH ANTI-STATISCH

ANTI-STATISCH ANTI-STATISCH

€ 7,95

• Knokkelbescherming door aangebrachte rubberen strips
• Makkelijk aan- en uittrekken door puller aan het boordje
• Beschermt de hand tegen koude en vocht

HANDSCHOENEN WN-741 COLDSTORE
Palm: 60% nylon / 40% polyurethaan; Handrug: 96% polyester / 4% spandex; Voering: Fleece

Verkrijgbaar in:

high visibility in de maten L - XXL

Ontworpen voor werkzaamheden 
in koude omgevingen. Deze hi-viz 

waterbestendige winterhand-
schoen is breed inzetbaar. De 

basis is gemaakt van synthetisch 
leder met een “Football Serino” 

PU versterking op de handpalm, 
de vingertoppen en tussen duim 

en wijsvinger.

• S3 veiligheidscategorie 
(antistatisch)

• Neus + middenzool: composiet.
• Sluiting: Veter

• Zool: hittebestendig en van
rubber met antislip

• Neus + middenzool: composiet.
• Sluiting: Veter

BICKZ 728 ESD
VEILIGHEIDSSCHOEN  
SNEAKERS
Nubuck leder, voering: textiel

BICKZ 731 ESD
VEILIGHEIDSSCHOEN  
HOOG
Nubuck leder, voering: textiel

Verkrijgbaar in:

donker grijs

Verkrijgbaar in:

donker grijs

in de maten 36 -48 in de maten 36 -48

€ 62,40 € 64,95

PER PAAR

€ 15,95
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BIJ AANKOOP 
VAN EEN PAAR 

BATA SCHOENEN 
UIT DEZE  

BROCHURE  
ONTVANG JE  
EEN GRATIS  

SCHOENENTAS.

Voor het werken op hoogte bieden wij een 
ruim aanbod in valbeveiligingsproducten. Alle 
valbeveiliging items voldoen aan de geldende 
wettelijke veiligheidseisen die vastgelegd zijn 
in EN-normen. Kwaliteit, veiligheid en service 
zijn altijd gewaarborgd.  

Ons assortiment valbeveiliging is enorm  
gevarieerd en uitgebreid. Naast individu-
ele valbeveiliging items zoals harnasgordels,  
veiligheidslijnen, haken en valstopapparaten 
leveren wij ook complete sets in valbeveiliging.

• VERTICAL 2,50 M - Valbeschermings-harnas
met 2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 gespen.
Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het
harnas. (Ref. HAR12).

• Valbeveiligingslsysteem met automatische lijnspanner 
type band 46 mm met energie-absorber

• Beschermend omhulsel. 1 verbindingsstuk AM002 (Ref.
AN102). 1 verbindingsstuk AM002.

• CLASSIC - Valbeschermingsharnas met
1 vast bevestigingspunt (op de rug). 2
gespen, comfortregeling via 2 zijdelingse
beugels aan het harnas

• Valbeveiligingssysteem met vaste energie-
absorber aan getorst koord Ø 12mm,
lengte 2 m. 1 karabijnhaak AM002.

ELARA 140 GT
Kant-en-klare valbeschermingskit. Stalen karabijnhaak, kunststof-
fen carter, polyester riem.

ELARA 160 GT
Kant-en-klare valbeschermingskit. Stalen karabijn-
haak, polyamide lijn, polyester riemen.

€ 80,00€ 39,90

Verkrijgbaar in:

 oranje

Verkrijgbaar in:

 oranje

in de maten S/M/L en XL/XXLin de maten S/M/L en XL/XXL

• Beschermt de schoenen tegen
water, vuil en vlekken.

• Houdt leer ademend.
• Geschikt voor leder, suède,

nubuck, en textiel.

WATERSTOP SPRAY
400 ML

€ 9,95

OP=OP

VALBEVEILIGING
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• Ergonomische bril.
• Sportlook.
• Soepele uiteinden.
• Gewicht : 32 g.

• Accessoire als bescherming tegen extreme
koude, makkelijk te plaatsen en opnieuw uit
te halen.

• Kan gebruikt worden op ons complete
assortiment helmen. Deze helmmuts is
geen PBM.

THUNDER CLEAR
Bril. Polycarbonaatscherm uit een stuk. Veren uit bi-
materie. Neusbrug uit soepel TPE, extra comfort.

WINTER CAP
Helmmuts om binnenin de veiligheidshelm te 
bevestigen. Exterieur: synthetisch leder. Voering: 
namaakbont (100% polyester).

€ 10,25€ 9,95

Verkrijgbaar in:

 kleurloos
Verkrijgbaar in:

 zwart
one size

aanpasbaar

• In hoogte regelbaar, zeer comfortabel.
• Hoog prestatieniveau dank zij de multilagen

technologie aan de binnenzijde van de
schelpen. Met “AIR ROOM”.

MAGNY-COURS
Oorkappen - SNR 32 DB. Oorschelp: ABS, oorkus-
sen: schuim overtrokken met comforttextiel, boog: 
EVA & PVC, metalen buitenbeugel

€ 15,60

Verkrijgbaar in:

 grijs/zwart

one size

• Masker samengesteld uit 4 gevouwen
delen voor een perfecte aansluiting op elk 
type aangezicht.

• Regelbare clip op de neus.
• Schuimboord versterking onder de

neusclip.
• Ventiel met hoge prestaties. Apart verpakt.
• Optionele Dolomietstof test voor een

langere levensduur.

M1304 V
Doos met 10 apart verpakte halfgelaatsmaskers 
FFP3, uit non woven kunststofvezel en ventiel.

Verkrijgbaar in:

 wit

one size

€ 17,20

• In hoogte regelbaar.
• Rechtstreeks te gebruiken op de helm, of 

met de vizierhouder “VISOR HOLDER”.
• Combineerbaar met de helmen ZIRCON,

QUARTZ, GRANITE en BASEBALL 
DIAMOND.

MAGNY HELMET
Gehoorkap voor op de helm - SNR 32 DB. Metalen 
armen en oorschelpen: ABS, met synthetisch 
schuim gevuld.

€ 14,70

Verkrijgbaar in:

 grijs

one size

• Regelbare ventilatie.
• Twee posities mogelijk (hoog/laag) voor een

beter comfort.
• Badstof zweetband.
• Drie textiel banden met acht

bevestigingspunten.

BOUWHELM DIAMOND5
Geventileerde veiligheidshelm/werfhelm met Rotor® 
sluitsysteem. Polypropyleen. Binnenwerk: Poly-
amide.

€ 15,65

Verkrijgbaar in:

 geel

voor hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm

HELMEN
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AANBIEDING

PBM STARTSET

HELM
OORBESCHERMERS

VEILIGHEIDSBRIL
STOFMASKER

COMPLETE SET  
NU MET GRATIS TAS!

PBM

startset

LOS

€ 15,60

LOS

€ 10,25
LOS

€ 15,65

PER 10 ST.

€ 17,20

setprijs 
€55,-



WAAROM KLEDEN ALS  

EEN AMATEUR WANNEER  

U WERKT ALS EEN PROF?
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PROFILEER UW
WERKKLEDING EN

ZET UW BEDRIJF
OP DE KAART

GET UNITED

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

Met de nieuwe collectie werkkleding van Blåkläder 
zal het imago van uw team van medewerkers ver 
boven iedereen uitsteken. Hiermee zet u uw bedrijf 
echt op de kaart!

KIES UW TEAMKLEUR EN MIX HET 
MET DE PERFECTE PASVORM!

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

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

BESCHIKBARE KLEURCOMBINATIES
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zwart/geel

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Getapete naden.
• Afneembare, verstelbare capuchon met

voering in mesh. Rits in achtervoering voor 
belettering.Print op borst

• Borstzak en voorzakken met rits.
• Reflecterende details op mouwen en

capuchon.
• Inwendige boord verstelbaar met

trekkoord.

• Vaste capuchon.
• Kangoeroezak met telefoonzakje, met rits

afsluitbaar.
• Windvanger aan binnenzijde.

• Stretchpand in rug.
• Met fleece gevoerde kraag
• Binnenzakken. Pennenzakken. Voorzakken 

met rits.
• Ritssluiting, voorzien van kleine, met fleece 

gevoerde kinbeschermer.
• Verlengde achterkant.

• Hoge kraag met rits.
• Kangoeroezak met telefoonzakje, met rits

afsluitbaar.
• Windvanger aan binnenzijde.

• Getapete naden.
• Lichtgewicht voering. Quiltvoering in de

mouwen
• Afneembare en verstelbare capuchon met

voering in mesh. Geprint logo op borst.
Print op mouw. Rits in achtervoering voor 
belettering.

• Borstzakken en voorzakken met rits.
• Reflecterende details op mouwen en

capuchon.
• Inwendige boord verstelbaar met

trekkoord.

• Met fleece gevoerde kraag.
• Binnenzakken. Borstzak en voorzakken met

rits.
• Ritssluiting, voorzien van kleine, met fleece 

gevoerde kinbeschermer.
• Verlengde achterkant. Verstelbaar met

trekkoord.

SHELLJACK BI-COLOUR
4790, 100% polyester, oxford, gelamineerd, wind- 
en waterdicht, ademend, 200 g/m²

HOODIE MET RITS
3363, 100% polyester, geborstelde binnenzijde,  
260 g/m²

SOFTSHELL BODYWARMER
3850, 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece,  
255 g/m²

SERVICE SWEATSHIRT MET RITS
3362, 100% polyester, geborstelde binnenzijde,  
260 g/m²

LICHTGEWICHT WINTERJAS
4890, 100% polyester, oxford, gelamineerd, wind- 
en waterdicht, ademend, 200 g/m²

SOFTSHELL JACK
4950, 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece,  
255 g/m²

€ 78,00

€ 42,00

€ 87,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 49,00
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MATCH ’N COMBINE UNITE 
IS OOK VERKRIJGBAAR IN  

DEZE TEAMKLEURCOMBINATIES

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

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

• Stretchmateriaal in kruis,
op kuiten en kniezakken.
Voorgevormde pijpen.

• Achterzakken, beenzak met
plooi, pennenzak, telefoonzak 
steekzakken.

• Reflecterende details,
verstelbare broekspijp,
kniezakken aangepast aan
kniebeschermer 4027.

• Stretchmateriaal op knieën en
kuiten. Voorgevormde pijpen.

• Achterzakken, knieschermers
zakken, steekzakken,
beenzakken met klep,
pennenzakken, telefoonzak. 

• Reflecterende details,
verstelbare broekspijp,
kniezakken aangepast aan
kniebeschermer 4027.

SERVICE WERKBROEK 
ZONDER SPIJKERZAKKEN
1495, 60% katoen, 40% polyester, 
ripstop, 250 g/m²

SERVICE WERKBROEK 
DENIM
1497, 55% katoen, 15% polyamide,  
30% polyester, denimcoating, COR-
DURA® Denim stretch, 340 g/m²

€ 51,00 € 69,00

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

• Stretchmateriaal in kruis,
op kuiten en kniezakken.
Voorgevormde pijpen.

• Achterzakken, beenzak met
plooi, pennenzak, telefoonzak 
steekzakken.

• Reflecterende details,
verstelbare broekspijp,
kniezakken aangepast aan
kniebeschermer 4027.

SERVICE WERKBROEK 
MET SPIJKERZAKKEN
1496, 60% katoen, 40% polyester, 
ripstop, 250 g/m²

€ 65,00

Verkrijgbaar in de maten 
C44-C62, D84-D124

• Stretchmateriaal in kruis,
op kuiten en kniezakken.
Voorgevormde pijpen.

• Achterzakken, beenzak met
plooi, pennenzak, telefoonzak, 
steekzakken.

• Verlengingsmogelijkheid
onderaan

SERVICE WERKBROEK 
STRETCH
1459, 65% polyester, 35% katoen, 
platbinding, 166 g/m²

€ 52,00

♀
ook verkrijgbaar 
als damesmodel 

7159

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

• Stretchmateriaal in kruis,
op kuiten en kniezakken.
Voorgevormde pijpen.

• Metaalvrije gesp. Verstelbare 
bretels met elastiek.

• Achterzakken, beenzak met
plooi, pennenzak, telefoonzak, 
borstzak met klep in
contrastkleur en pennenzak,
steekzakken, binnenzak met
rits, knieschermers zakken.

• Verstelbare broekspijp,
reflecterende details,
kniezakken aangepast aan
kniebeschermer 4027

BRETELBROEK 
2695, 60% katoen, 40% polyester, 
ripstop, 250 g/m²

€ 72,00
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zwart/geel
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Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Met fleece gevoerde kraag.
• Borstzak en voorzakken met rits
• Verlengde achterkant, elastische boord

onderkant, mouweinde met elastisch band

FLEECEJACK
4730, 100% polyester, microfleece, 260 g/m²

€ 53,00

Onesize

• Aanpasbare lengte. Metalen gesp met
Blåkläder-logo.

• Breedte 40 mm. Lengte 130 cm.

RIEM
4034, Textiel

€ 12,00

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Schouderpartijen in contrastkleur 
• Hoge kraag met rits
• Boord aan mouweinde

SWEATSHIRT 
BI-COLOUR MET HALVE RITS
3353, 100% katoen, french terry, 320 g/m² 

€ 37,00
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VERLENGEN/INKORTEN
Ondanks ons uitgebreide assortiment 
werkbroeken, kunnen ze soms te lang 
of te kort zijn. Blåkläder beschikt over 
een eigen afdeling waar we op 
aanvraag broeken kunnen verlengen of 
inkorten.

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

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

We kunnen nu ook kleinere aantallen 
met persoonsnaam en/of tekst 
aanbieden met onze nieuwe plotter-
machine. Ideaal voor kleine transfers 
op de borst of rug. Kies tussen zwart of 
witte tekst.

TRANSFERS
Transfers zijn een goedkope 
oplossing om je bedrijfslogo 
te laten zien. Deze zijn 
eenvoudig aan te brengen 
en werken ook goed op 
waterdichte kledingstukken 
waarbij borduurwerk niet 
wordt aanbevolen.

MATCH ’N COMBINE UNITE 
IS OOK VERKRIJGBAAR IN  

DEZE TEAMKLEURCOMBINATIES
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IN ALLE VESTIGINGEN GRATIS PAS-SESSIES

ÉÉN AANSPREEKPUNT

ONLINE KLEDING MANAGEMENTSYSTEEM

DE KRACHT VAN ONS KLEDINGMANAGEMENTSYSTEEM

• Voor optimale aansturing en versterking van bedrijfskleding en pbm’s.
• Vereenvoudiging van interne processen:

- inzicht in verstrekte bedrijfskleding en pbm’s;
- signaleren van periodieke keuringen;
- kostenbesparing.

Vraag er naar bij een van onze bedrijfskleding specialisten via kleding@polvobv.nl of 
tel: +31 88 76 51 290.

Eén aanspreekpunt met de u bekende contactpersoon die alles voor u regelt. Polvo 
heeft de expertise in huis en beschikt over de faciliteiten om u ook op dit gebied 
compleet te ontzorgen.

In alle Polvo vestigingen is een uitgebreid kledingassortiment voor u beschikbaar en 
kunnen we u passessies aanbieden om de juiste werkkleding te kiezen. Uiteraard 
bieden wij u ook passessies op uw gewenste locatie. U vindt onze vestigingen op 
www.polvobv/bedrijven.
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€

ADVIES VAN ECHTE KLEDINGSPECIALISTEN

BUDGETBEHEER

BEDRUKKING IN HUIS

DE KRACHT VAN ONS KLEDINGMANAGEMENTSYSTEEM

Polvo beschikt over een eigen afdeling met meerdere kledingpersen en transfers op 
voorraad, waardoor de levertijden extreem versneld worden.

Binnen Polvo zijn werkkledingspecialisten werkzaam met jarenlange ervaring, die 
alle valkuilen kennen en u optimaal bij uw keuze binnen uw budget kunnen adviseren.

Budgetbeheer is geïntegreerd in het online kledingmanagementsysteem. U kunt 
online bestellen binnen uw eigen gestelde budget met uw eigen autorisatie modules.

ALLE WERKKLEDING LEVERBAAR

Alle A-merken jassen, handschoenen, laarzen, broeken, sweaters en jacks zijn 
leverbaar.



14 WorkwearPromagazine Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.14 WorkwearPromagazine Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.14 WorkwearPromagazine Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

ENKELE UNITE-
AANBIEDINGEN

• Werkbroek van CORDURA® Denim stretch
met laag kruis en slim-fit broekspijpen.

• Normale pasvorm, laag op de heup te
dragen, stretchdelen in het kruis en op de
kuiten.

• Knieën en functionele zakken zijn Cordura®

1000 versterkt, spijkerzakken met rits.

WERKBROEK BAGGY
STRETCH X1900 JEANS
1999-1141, 55% katoen, 15% polyamide, 30% po-
lyester, denimcoating, CORDURA® Denim stretch, 
340 g/m² 

Verkrijgbaar in:

marineblauw/zwart    zwart

Verkrijgbaar in de maten C42-C64, 
C146-C156. D84-D128

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 103,00

• Dry is onze meest veelzijdige onderlaag,
aanbevolen temperatuur +15 °C tot + 0 °C.

• Houd u droog tijdens lichamelijk werk.

• Het verspreide reflecterende garen maakt
u vanuit alle richtingen zichtbaar

LANGE ONDERBROEK
1849-1732, 55% polyester, 38% polyamide, 7% ela-
stan, rondgebreid plat tricot, ademend, 170 g/m²

REFLECTERENDE GEBREIDE 
BEANIE
2027, 97% acryl, 3% polyester, 2x2 ribgebreid, 
reflecterend, 380 g/m²

Verkrijgbaar in:

 grijs/zwart

Verkrijgbaar in:

grijs mêllee

Verkrijgbaar in de maten S/M, L/XL, XXL/3XL

Onesize

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 46,50

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 14,00

• Dry is onze meest veelzijdige onderlaag,
aanbevolen temperatuur +15 °C tot + 0 °C.

• Houd u droog tijdens lichamelijk werk.

ONDERHEMD
ZIPNECK
49699-9699, 55% polyester, 38% polyamide, 7% 
elastan, rondgebreid plat tricot, 170 g/m²

Verkrijgbaar in:

 grijs/zwart

Verkrijgbaar in de maten S/M, L/XL, XXL/3XL

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 69,00

• Voelt zacht op de huid en houdt het
lichaam warm en droog.

• Het kabel gebreide weefsel zorgt voor een
luchtlaag tussen het lichaam en de kleding
waardoor de isolatie verbetert.

• Bruikbaar in alle seizoenen, +10°C tot -10°C.

TECHNISCHE  
ONDERKLEDINGSET LIGHT
6810, 100% polyester, ribgebreid, ademend, 170 g/m² 

Verkrijgbaar in:

 grijs

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 28,30
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• Vaste gevoerde capuchon met trekkoord.
• Kangoeroezak met afsluitbare binnenzak.
• Ophanglus in de kraag.
• Klassieke pasvorm.

• Functionele en comfortabele werkbroek 
met eenvoudig te bereiken zakken.

• Kniebeschermerszakken van CORDURA®

stretch en voorgevormde broekspijpen voor 
optimale pasvorm.

• Functionele en comfortabele werkbroek 
met eenvoudig te bereiken zakken.

• Kniebeschermerszakken van CORDURA®

stretch en voorgevormde broekspijpen voor 
optimale pasvorm.

HOODED SWEATSHIRT
3396, 80% katoen, 20% polyester, badstof met 
geborstelde binnenzijde, 360 g/m² 

WERKBROEK 
MET SPIJKERZAKKEN
1555, 65% polyester, 35% katoen, twill, 300 g/m² 

WERKBROEK 
ZONDER SPIJKERZAKKEN
1556, 65% polyester, 35% katoen, twill, 300 g/m²

Verkrijgbaar in:

 zwartVerkrijgbaar in:

 zwart/grijs

Verkrijgbaar in:

 zwart/grijs Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL
Verkrijgbaar in de maten C42-C64, 
C146-C156. D84-D128

Verkrijgbaar in de maten C42-C64, 
C146-C156. D84-D128

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 63,95
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 57,50
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 37,50
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AANBIEDING

NAJAAR/WINTER
2018

VEILIGHEIDSHELM

BIJ AFNAME VAN 40 STUKS 
GRATIS EIGEN LOGO BEDRUKKING!*

PER 40 STUKS

€650,-
INCL GRATIS 2 KLEUREN

BEDRUKKING

uw eigen 
logo hier

   unieke
helmaanbieding!

A
lle

 p
rij

ze
n 

zi
jn

 v
er

m
el

d 
in

 e
ur

o’
s 

en
 e

xc
l. 

bt
w

. A
lle

 a
an

b
ie

di
ng

en
, p

rij
ze

n 
en

 b
es

ch
ik

b
aa

rh
ei

d 
va

n 
p

ro
du

ct
en

 u
it 

d
ez

e 
fo

ld
er

 z
ijn

 
on

d
er

 v
oo

rb
eh

ou
d 

en
 z

ol
an

g 
d

e 
vo

or
ra

d 
st

re
ks

t. 
A

fb
ee

ld
in

ge
n 

ku
nn

en
 a

fw
ijk

en
 v

an
 d

e 
w

er
ke

lijk
he

id
. D

ru
k-

 e
n/

of
 z

et
fo

ut
en

 
zi

jn
 u

itd
ru

kk
el

ijk
 v

oo
rb

eh
ou

d
en

. L
oo

p
tij

dt
/m

 3
1-

12
-2

0
18

.

* bedrukking in 2 kleuren

Verkrijgbaar in:

wit, art nr. 3249803

blauw, art nr. 3249804

geel, art nr. 3249805

rood, art nr. 3249806

groen, art nr. 3249984




