


ONS MERK

®Clique is onze trots en de kern van de promotionele kledingwereld. 
Onze kracht zit hem in het brede assortiment, hoge kwaliteit Basic  

kleding en accessoires maar ook in de nieuwe stijlen geïnspireerd op  
de hedendaagse trends.

Clique is uniek dankzij het uitgebreide kleurenpalet en de ruime  
maatboog. Zo hebben wij alles in huis om u keer op keer te verrassen.

Op het lijf geschreven
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YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

SE 14-218 Swerea IVF

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
The Accord is a legal agreement to improve fire- and building safety 
for the textile industry in Bangladesh. More than 2 million workers are 
affected with the Accord improvements, which makes it one of our most 
important initiatives for social responsibility.

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
amfori BSCI is an initiative for companies that are committed to improve 
working conditions in the global supply chain. The BSCI Code of Conduct 
contains requirements on minimum wage, working hours, prohibition of 
child labour and several other important criteria.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange is an international non-profit organization working for 
the responsible expansion of organic cotton production. While the demand 
for organic cotton is increasing, the available production is not sufficient.

HAND IN HAND
Hand-in-Hand fights poverty with entrepreneurship. In approximately 7 
years - 1,7 million jobs have been created in some of the world’s poorest 
countries. As a result, 5 million people are no longer living in extreme 
poverty and hundreds of thousands of children has been able to attend 
school. New Wave supports Hand-in-Hand with funds to enable three 
villages to participate in the project.

CLEAN SHIPPING INDEX
The Clean Shipping Index aims to impact the shipping companies to use 
cleaner vessels and reduce emissions of greenhouse gases and chemical 
contamination of our seas.

OEKO-TEX STANDARD 100
Means that environmental consideration is taken during the manufactu-
ring process and that the garments do not contain any harmful substances. 
More about Oeko-Tex can be found on www.oeko-tex.com

Corporate Social Responsibility
We have the possibility to contribute and make a difference through our global 

operations. New Wave Group is working with social and environmental sustainabil-
ity under the term CSR (Corporate Social Responsibility). As our customer, you are 

supporting this work.
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Basic, Classic of Premium?
Alle kleding van Clique® is ontwikkeld vanuit één hoofddoel: het moet een goede drager zijn voor uw merk 
en uw boodschap. Dit houdt in dat de kleding gemaakt wordt van een mooi materiaal wat op verschillende 
manieren veredeld kan worden. Het brede kleurenpalet maakt het mogelijk om mooi aan te kunnen sluiten 
bij uw huisstijl. En de ruime maatbogen en verschillende pasvormen voor dames, heren en kinderen zorgen 
ervoor u er voor dat iedereen in uw bedrijf uw merk en uw boodschap met trots kan dragen. Wij bieden ook 
de mogelijkheid tot het samenstellen van volledige outfits in dezelfde kleur, stijl en pasvorm. Om u daarbij nog 
beter te kunnen helpen hebben wij Clique® Basic, Classic en Premium. Deze drie lijnen zijn opgebouwd uit 
verschillende artikelen die voldoen aan de verschillende wensen. Het slimme ontwerp zorgt ervoor dat de kleding 
mooi op elkaar aansluit in zowel uitstraling, kwaliteit en kleur als prijsklasse. Zo kunt u gemakkelijk kiezen wat 
het beste bij uw bedrijf past.

Clique® Basic representeert de kern waar Clique® voor staat: goede 
kwaliteit, een breed assortiment en veel verschillende kleuren voor een 
hele mooie prijs. Veel van de Basic items zijn verkrijgbaar voor dames, 
heren en kinderen met meer dan genoeg ruimte om uw bedrijfslogo 
duidelijk te kunnen presenteren.

Clique® Classic is de beste keuze voor wie meer verwacht van 
kleding. De Classic items hebben een top kwaliteit, mooie pasvorm, 
breed kleurenpalet, ruime maatboog en goede voorraad voor een 
snelle levering. Ook de Classic lijn heeft veel artikelen die leverbaar 
zijn voor dames, heren en kinderen.

Met hoge kwaliteits-artikelen, mooie decoratieve 
details en voorbehandelde materialen is Clique® 
Premium de beste lijn van Clique®.  
Deze lijn is een slimme keuze om het beste uit de 
kleding en uw huisstijl te halen.
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Ons beste lichtgewicht kwaliteits T-shirt,  
verkrijgbaar in heren, dames en junior.

Modern, lichtgewicht T-shirt met comfortabele pasvorm. Zeer breed inzetbaar als 

basis T-shirt in tal van doelgroepen en zeer aantrekkelijk geprijsd. Het dames T-shirt 

is getailleerd en voorzien van zijnaden, het heren T-shirt is rondgebreid en heeft geen 

zijnaden. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt 

zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 

katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 145 g/m2 

Maten: XS–4XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Basic-T 029030 
Basic-T Ladies 029031
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Basic-T L/S 029033 
Basic-T L/S Ladies 029034
Modern, lichtgewicht T-shirt met lange mouwen en een comfortabele pasvorm. Zeer 

breed inzetbaar als basis T-shirt in tal van doelgroepen en zeer aantrekkelijk geprijsd. 

Het dames T-shirt is getailleerd en voorzien van zijnaden, het heren T-shirt is rondge-

breid en heeft geen zijnaden. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 

ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 145 g/m2 

Maten: XS-4XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44
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New Classic-T 029360 
New Classic-T Ladies 029361
Favoriet onder de T-shirts; de New Classic-T. Dit hoogwaardige T-shirt is gemaakt 

van voorgekrompen, gekamd, ringgesponnen katoen. De afwerking met necktape 

en 1x1 rib in de kraag zorgen voor een optimaal draagcomfort. Het dames T-shirt is 

getailleerd en voorzien van zijnaden, het heren T-shirt is rondgebreid en heeft geen 

zijnaden. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt 

zacht en glad aanvoelt. Kortom, het perfecte T-shirt voor degene die op zoek is naar 

nét dat beetje extra.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 11 en 170: 80% polyester, 20% katoen (met 

 zijnaden) / kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% katoen, 

15% viscose / kleur 565 en 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44 

Classic-T 029320
Klassiek T-shirt met moderne, comfortabele pasvorm. Het T-shirt is rondgebreid en 

heeft geen zijnaden. Daarnaast zorgt de hoogwaardige afwerking met necktape en 

1x1 rib in de kraag voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener 

en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% 

viscose). 

Gewicht: 155-160 g/m2 

Maten: XS–6XL
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Modern T-shirt gemaakt van zeer hoogwaardig, voorgekrompen single jersey. De 

professionele afwerking van de zijnaden, het necktape en de 1x1 rib kraag zorgen 

voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 

ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is speciaal ontwikkeld voor 

degene die alleen gaat voor het hoogst haalbare.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 180 g/m2 

Maten: S–XXL (00, 99: S–4XL)

Maten Dames: S/36–XXL/44

Premium-T 029340 
Premium-T Ladies 029341

Premium Fashion-T 029348 
Premium Fashion-T Ladies 029349
Modieus T-shirt gemaakt van zeer hoogwaardig ringgesponnen katoen. De profes-

sionele afwerking van de zijnaden, het necktape en een gemakkelijk te verwijderen 

label geven het T-shirt een mooi, clean design. De behandeling met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is speciaal 

ontwikkeld voor diegene die alleen gaat voor het hoogst haalbare.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 180 g/m2

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34-XXL/44

Modieus T-shirt met V-hals en moderne, nauwsluitende pasvorm. Het T-shirt is hoog-

waardig afgewerkt met een smalle boord van 1x1 rib voor een optimaal draagcom-

fort. Het shirt is rondgebreid en heeft geen zijnaden. De behandelingen met softener 

en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% 

viscose). 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten: XS–XXL (00, 99: XS–4XL)

Fashion-T V-neck 029331
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Modieus dames stretch T-shirt met nauwsluitende pasvorm en een ruime V-hals. 

Het T-shirt is professioneel afgewerkt bij de zijnaden en kraag en voorzien van 

necktape voor optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen 

zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt sluit mooi aan bij de 

Stretch-T voor heren.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 

Gewicht: 170 g/m2 

Maten: S/36–XXL/44

Arden 029318

Modieus dames stretch T-shirt met ronde hals, lange mouwen en nauwsluitende 

pasvorm. Het T-shirt is professioneel afgewerkt met necktape, zijnaden en stretch 

kraag voor optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen 

zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 

Gewicht: 170 g/m2 

Maten: S/36–XXL/44

Carolina L/S 029319

Modieus dames stretch T-shirt met nauwsluitende pasvorm en een ruime ronde 

hals. Het T-shirt is professioneel afgewerkt bij de zijnaden en kraag en voorzien van 

necktape voor optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen 

zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt sluit mooi aan bij de 

Stretch-T voor heren.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan (kleur 95: 80% katoen, 15% viscose, 5% 

elastaan). 

Gewicht: 170 g/m2 

Maten: S/36–XXL/44 (00, 99: S/36–3XL/46)

Carolina S/S 029317
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Moderne single jersey dames tanktop met langere pasvorm voor een optimaal 

draagcomfort. De tanktop is netjes afgewerkt bij de hals en zijnaden voor een 

verzorgde uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor 

dat de tanktop zacht en glad aanvoelt. Kortom, een tanktop die niet alleen goed te 

dragen is onder kleding, maar ook als toplaag. 

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 

Gewicht: 170 g/m2 

Maten: S/36–XXL/44

Carolina Tanktop 029307
Aantrekkelijke tanktop voor heren gemaakt van hoogwaardig voorgekrompen, 

gekamd katoen. De tanktop is netjes afgewerkt bij de hals en zijnaden voor een 

verzorgde uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor 

dat de tanktop zacht en glad aanvoelt. Kortom, een tanktop die niet alleen goed te 

dragen is onder kleding, maar ook als toplaag.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten: S–XXL

Classic Tanktop 029367

Modieus heren stretch T-shirt met nauwsluitende pasvorm en ronde hals. Het 

T-shirt is netjes afgewerkt bij de hals en zijnaden voor een verzorgde uitstraling. De 

behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad 

aanvoelt. Het T-shirt sluit mooi aan bij de Carolina en Arden voor dames.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan. 

Gewicht: 180 g/m2 

Maten: S–XXL

Stretch-T  029344

Derby-T 029342 
Derby-T Ladies 029343
Modern T-shirt gemaakt van slub katoen voor een eigentijdse en eigenzinnige 

uitstraling. Het T-shirt is afgewerkt met een afgestikte omslag voor een mooie, 

onderscheidende uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 

ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is ideaal voor de doelgroep 

die op zoek is naar een opvallend, eigentijds T-shirt met een knipoog naar een vintage 

look.

Kwaliteit: 100% slub katoen. 

Gewicht: 140 g/m2 

Maten: S–XXL

Maten Dames: XS/34–42/XL
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Super zacht dames T-shirt met een ruime pasvorm en gevouwen mouwtjes voor een 

nonchalante uitstraling. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt bij de naden voor extra 

duurzaamheid en comfort. De behandeling met softener zorgt ervoor dat het T-shirt 

zacht aanvoelt. Een ideaal T-shirt voor iemand die nét even iets anders wil.

Kwaliteit: 60% viscose, 35% polyester, 5% elastaan. 

Gewicht: 210 g/m2 

Maten: XS/34–XXL/44

Katy 029305

Modern T-shirt gemaakt van ringgesponnen slub katoen voor een eigentijdse en 

eigenzinnige uitstraling. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt met necktape, een 

gemakkelijk te verwijderen label en zijnaden. De behandelingen met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Dit T-shirt is ideaal voor 

de doelgroep die op zoek is naar een opvallend, eigentijds T-shirt.

Kwaliteit: 100% slub katoen. 

Gewicht: 140 g/m2 

Maten: XS-XXL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Slub-T Men’s 029352 
Slub-T Ladies 029353
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Neon-T 029345 
Neon-T Ladies 029346
Opvallend T-shirt in verschillende neon kleuren voor een extra in het oog springend 

effect. Het T-shirt is hoogwaardig afgewerkt met necktape, zijnaden en stretch rib in 

de kraag. De behandeling met softener zorgt ervoor dat het T-shirt zacht aanvoelt. 

Kwaliteit: 100% polyester (voelt aan als katoen). 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten: XS–XXL

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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UV50

Spun Dyed 
Bij dit proces wordt 
kleurpigment toegevoegd 
tijdens het spinnen waardoor 
minder stroom en water wordt 
verbruikt. Daarnaast zorgt 
deze milieuvriendelijke techniek 
voor een betere kleurdiepte en 
kleurvastheid.

Sportief basis T-shirt met een moderne pasvorm. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt 

met zijnaden, necktape en een gemakkelijk te verwijderen label. Daarnaast is het 

T-shirt geverfd door middel van Spun Dyed, een milieuvriendelijke methode waarbij 

minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. Het T-shirt is een gegaran-

deerde bestseller dankzij het merkloze ontwerp, de sterke prijs-/kwaliteitverhouding 

en de duurzame verfmethode.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 135 g/m2 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Basic Active-T 029038 
Basic Active-T Ladies 029039
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Sportief, luchtig T-shirt met contrasterende details gemaakt van ademend materiaal 

voor een optimaal draagcomfort, ook tijdens de meest intensieve inspanningen. Het 

T-shirt is professioneel afgewerkt met necktape, contrasterende flatlock naden op de 

schouders en contrasterende piping. De behandelingen met softener en enzymen 

zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt is perfect inzetbaar in 

zowel werk- als sportgerelateerde doelgroepen waarbij intensieve inspanningen een 

alledaagse uitdaging vormen.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 150 g/m2 

Maten: XS–XXL

Ice Sport-T 029336

Ice-T 029334 
Ice-T Ladies 029335
Sportief, luchtig T-shirt gemaakt van ademend materiaal voor een optimaal draag-

comfort, ook tijdens de meest intensieve inspanningen. Het T-shirt is professioneel 

afgewerkt met necktape en aparte panelen op de schouders. De behandelingen 

met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het 

T-shirt is perfect inzetbaar in zowel werk- als sportgerelateerde doelgroepen waarbij 

intensieve inspanningen een alledaagse uitdaging vormen. 

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 150 g/m2 

Maten: S–XXL (00, 99: S–4XL)

Maten Dames: S/36–XXL/44  (00, 99: S/36–3XL/46)

Sportief basis T-shirt met een moderne pasvorm. Het T-shirt is zorgvuldig afgewerkt 

met zijnaden en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat het T-shirt 

zacht aanvoelt. Het T-shirt is perfect inzetbaar in zowel werk- als sportgerelateerde 

doelgroepen waarbij intensieve inspanningen een alledaagse uitdaging vormen.

Kwaliteit: 100% polyester interlock / polyester mesh. 

Gewicht: 135 g/m2 

Maten: S–3XL

Maten Dames: S/36–XXL/44

Premium Active-T 029338 
Premium Active-T Ladies 029339
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Raglan-T 029326
Opvallend T-shirt met contrasterende raglan mouwen voor een sterk onderschei-

dend vermogen en een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. Het T-shirt heeft een 

hoog onderscheidend vermogen en is daarmee aantrekkelijk voor een zeer divers 

aantal doelgroepen. 

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen. 

Gewicht: 140 g/m2 

Maten: XS–XXL

Nome 029314
Opvallend single jersey T-shirt met contrasterende details voor een sterk onderschei-

dend vermogen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het 

T-shirt zacht en glad aanvoelt. De subtiele contrasterende details geven het T-shirt 

een subtiele doch onderscheidende uitstraling die bij meerdere doelgroepen goed in 

de smaak valt.

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen. 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten: XS–XXL
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Eigentijds T-shirt met lange mouwen en knoopsluiting voor een unieke uitstraling. Het 

T-shirt is gemaakt van hoogwaardig garen voor een optimaal draagcomfort en een 

fraai onderscheidend vermogen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 

ervoor dat het T-shirt zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 60% katoen, 40% polyester (kleur 07: 100% katoen). 

Gewicht: 150 g/m2 

Maten: S–XXL

Maten Dames: S/36–XL/42 

Orlando 029430 
Orlando Ladies 029431

Klassieke coltrui gemaakt van single jersey voor een optimaal draagcomfort. De 

trui is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de col en onderaan de mouwen. De 

behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de trui zacht en glad 

aanvoelt.

Kwaliteit: 100% ringgesponnen, gekamd katoen 

Gewicht: 195 g/m2 

Maten: S–XXL

Elgin 029411

Klassieke coltrui gemaakt van single jersey voor een optimaal draagcomfort. De trui 

is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de col. De behandelingen met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat de trui zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% ringgesponnen, gekamd katoen. 

Gewicht: 195 g/m2 

Maten: 36/S–44/XXL

Ezel 029460
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Basic Polo 028230 
Basic Polo Ladies 028231
Aantrekkelijke basis polo piqué met een goede pasvorm, uitermate geschikt voor 

alledaags gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, ton sur 

ton knopen, zijsplitjes en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de 

polo zacht aanvoelt. De polo is perfect in te zetten in tal van doelgroepen dankzij de 

goede pasvorm, sterke prijs-/kwaliteitverhouding en het brede kleurenpalet.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% 

katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS–4XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Basic Polo Pocket 028255
Aantrekkelijke basis polo met borstzak en een goede pasvorm, uitermate geschikt 

voor alledaags gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, 

ton sur ton knopen, zijsplitjes en necktape. De behandelingen met softener zorgt 

ervoor dat de polo zacht aanvoelt. De polo is perfect in te zetten in tal van doelgroep-

en dankzij de goede pasvorm, sterke prijs-/kwaliteitverhouding en de commerciële 

kleuren.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS-4XL

Basic Polo LS Pocket 028235
Aantrekkelijke basis polo met lange mouwen en een borstzak, uitermate geschikt 

voor alledaags gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, 

ton sur ton knopen, zijsplitjes en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor 

dat de polo zacht aanvoelt. De polo is perfect in te zetten in tal van doelgroepen 

dankzij de goede pasvorm en de sterke prijs-/kwaliteitverhouding.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS-4XL
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Klassieke polo met lange mouwen en een moderne pasvorm. De polo is hoogwaar-

dig afgewerkt met ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib 

boord onderaan de mouwen bij het herenmodel. De behandelingen met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. De polo is een mooie 

toevoeging aan iedere outfit zodra de temperatuur vraagt om een warmer alternatief 

voor de polo met korte mouw.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% 

katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS–5XL)

Classic Lincoln L/S 028245
Klassieke polo met lange mouwen en een moderne pasvorm. De polo is hoogwaar-

dig afgewerkt met ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib 

boord onderaan de mouwen bij het herenmodel. De behandelingen met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. De polo is een mooie 

toevoeging aan iedere outfit zodra de temperatuur vraagt om een warmer alternatief 

voor de polo met korte mouw.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% 

katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: XS/34–XXL/44

Classic Marion L/S 028247

Klassieke polo met een moderne pasvorm. De polo is hoogwaardig afgewerkt met 

ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib boord bij de mouw-

en. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en 

glad aanvoelt. De polo is ideaal voor degene die opzoek is naar nét dat beetje extra.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 

katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL)

Classic Lincoln S/S 028244
Klassieke polo met een moderne pasvorm. De polo is hoogwaardig afgewerkt met 

ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib boord bij de mouw-

en. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en 

glad aanvoelt. De polo is ideaal voor degene die opzoek is naar nét dat beetje extra.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 

katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: XS/34–XXL/44

Classic Marion S/S 028246
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Klassieke polo piqué met 3-knoops sluiting. De polo is hoogwaardig afgewerkt met 

ton sur ton knopen, zijsplitjes, 1x1 rib kraag, necktape en een rib boord bij de mouw-

en. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en 

glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten:  XS–6XL

Lincoln 028204

Heavy Premium Polo 028260 
Heavy Premium Polo Ladies 028261
Zware kwaliteit polo gemaakt van hoogwaardig, voorgekrompen en gekamd katoen. 

Professioneel afgewerkt met ton sur ton knopen, zijsplitjes en visgraad-necktape 

voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen zorgen 

ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor degene die het 

allerbeste uit kleding wil halen.

Kwaliteit: 100% gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 270 g/m2 

Maten: XS–3XL (00, 99: XS–4XL)

Maten Dames: S/36–XXL/44

Mooie kwaliteit stretch polo met moderne pasvorm gemaakt van hoogwaardig, 

voorgekrompen katoen. De polo is professioneel afgewerkt met parelmoer knopen, 

zijsplitjes met gestikt kruis in contrasterende kleur en visgraad-necktape voor een 

optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor 

dat de polo zacht en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor degene die het allerbeste 

uit kleding wil halen.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan (kleur 95: 80% katoen, 15% viscose, 

5% elastaan / kleur 565 en 955: 55% katoen, 40% polyester, 5% 

elastaan). 

Gewicht: 215 g/m2 

Maten: XS–3XL (00, 99: XS–4XL)

Maten Dames: S/36–XXL/44

Stretch Premium Polo 028240 
Stretch Premium Polo Ladies 028241
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Manhattan 028250 
Manhattan ladies 028251
De Manhattan is favoriet in de collectie dankzij de hoogwaardige mix-kwaliteit en pro-

fessionele afwerking. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat 

de polo zacht en glad aanvoelt.  De polo is zeer breed inzetbaar dankzij het kwalitatief 

hoogstaande materiaal, de ruime maatboog en de vele commerciële kleuren.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 80% polyester, 20% 

katoen / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44 (00, 35, 55, 580, 95, 99 XS/34-3XL/46)

Newton 028237 
Newton Ladies 028239
Moderne, opvallende polo gemaakt van hoogwaardig katoen. De polo heeft een zeer 

unieke uitstraling dankzij de contrasterende kleuren aan de onderzijde van de kraag 

en op de mouwen. Deze contrasterende kleuren zijn ook terug te vinden in de zijsplit-

jes en bij het necktape. Hiermee krijgt deze polo een zeer unieke uitstraling, ideaal 

voor doelgroepen die echt gezien willen worden.

Kwaliteit: 100% ringgesponnen, gekamd katoen. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS–3XL

Maten Dames: S/36–XL/42
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Moderne polo met een subtiele, onderscheidende uitstraling. De polo is professioneel 

afgewerkt met diverse contrasterende details zoals; opvallende knopen, contraster-

end necktape, zijsplitjes en contrasterende streep in de kraag en bij de mouwen. 

Daarmee is deze polo ideaal voor degene die zich op een subtiele en verzorgde 

manier wil onderscheiden.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: S–XXL

Maten Dames: S/36–XL/42

Seattle 028242 
Seattle Ladies 028243

Opvallende polo met contrasterende panelen voor een mooi, onderscheidend vermo-

gen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht 

en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor degene die zich op een verzorgde manier 

wil onderscheiden.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: XS-XXL

Maten Dames: XS/34-XXL/44

Pittsford 028270 
Pittsford Ladies 028271
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Moderne polo piqué met opvallende contrasterende details in de kraag en bij de 

mouwen. De polo is hoogwaardig afgewerkt met ton sur ton knopen, zijsplitjes 

en necktape voor een optimaal draagcomfort. De behandelingen met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. Deze polo is ideaal voor 

degene die opzoek is naar een manier om zich op subtiele en verzorgde wijze te 

onderscheiden.

Kwaliteit: 100% gekamd katoen (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS–3XL (99: XS-XXL)

Amarillo 028219
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Sportieve polo gemaakt van Dry-tech polyester voor een optimaal draagcomfort, ook 

tijdens de meest intensieve inspanningen. De behandelingen met softener en enzy-

men zorgen ervoor dat de polo zacht en glad aanvoelt. De polo is perfect inzetbaar in 

zowel werk- als sportgerelateerde doelgroepen waarbij intensieve inspanningen een 

alledaagse uitdaging vormen.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 150 g/m2 

Maten: XS–XXL

Ice Polo 028234

Eigentijdse polo piqué met contrasterende piping voor een opvallende uitstraling. 

De polo is professioneel afgewerkt met visgraad-necktape, ton sur ton knopen en 

zijsplitjes. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo 

zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: S–XXL

New Conway 028222
Eigentijdse polo piqué met contrasterende piping voor een opvallende uitstraling. 

De polo is professioneel afgewerkt met visgraad-necktape, ton sur ton knopen en 

zijsplitjes. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat de polo 

zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 200 g/m2 

Maten: S/36–XXL/44

New Alpena 028223
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Comfortabele polo sweater gemaakt van zachte, duurzame en gestabiliseerde stof 

die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De polo sweater is hoogwaardig afgewerkt 

met 3 ton sur ton knopen, necktape en 1x1 rib in de kraag, bij de boord en bij de 

mouwen voor een optimaal draagcomfort. De behandeling met softener zorgt ervoor 

dat de sweater zacht aanvoelt. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie 

met de professionele uitstraling maken van deze polo sweater een gegarandeerde 

bestseller in tal van doelgroepen.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–5XL

Basic Polo Sweater 021032

Moderne sweater met een halve rits verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren. De 

sweater is hoogwaardig afgewerkt met een antistatische YKK rits, 1x1 rib in de boord 

en onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De stof is van hoogwaar-

dige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De 

behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. Kortom, een 

ideale sweater met een goede pasvorm en een sterke prijs-/kwaliteitverhouding.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 

katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS–5XL)

Basic Half Zip 021033
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Basic Roundneck 021030
Aantrekkelijke ronde hals sweater met een comfortabele pasvorm. De sweater is 

professioneel afgewerkt met necktape en 1x1 stretch rib in de boord, bij de kraag en 

onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De stof is van hoogwaardige, 

zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De 

behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. Kortom, 

de ideale sweater mede dankzij de diverse commerciële kleuren en sterke prijs-/

kwaliteitverhouding.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 

katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS–5XL)

Basic Pants 021037
Comfortabele sweatpants met handige steekzakken. De sweatpants heeft een 

zeer prettig draagcomfort dankzij het trekkoord bij de middel en het elastiek in de 

broekspijpen. De stof is van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die 

mooi blijft, ook bij intensief wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat 

de sweater zacht aanvoelt. De sweatpants is een mooie en vooral comfortabele 

toevoeging aan het Basic-Sweat-programma.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL
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Basic Hoody 021031
Moderne sweater met capuchon verkrijgbaar in diverse commerciële kleuren. De 

sweater is hoogwaardig afgewerkt met een doorvoer voor een koptelefoon, necktape 

en 1x1 stretch rib in de boord en onderaan de mouwen. De stof is van hoogwaar-

dige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De 

behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. De sterke 

prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie met het hoge draagcomfort maken van deze 

sweater een gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 

katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS–5XL)
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Basic Cardigan 021038 
Basic Cardigan Ladies 021039
Modern vest zonder capuchon met een professionele en verzorgde uitstraling. Het 

vest is gemaakt van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, 

ook bij intensief wassen. Het vest is afgewerkt met steekzakken, een doorvoer voor 

de koptelefoon en SBS-ritsen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de 

sweater zacht aanvoelt. De sterke prijs-/kwaliteitverhouding in combinatie met de 

professionele uitstraling maken van dit vest een gegarandeerde bestseller.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 

katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Basic Hoody Full zip 021034 
Basic Hoody Full zip ladies 021035
Eigentijds vest met capuchon en zeer comfortabele pasvorm. Het vest is gemaakt 

van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief 

wassen. Het vest is afgewerkt met een SBS-rits, een oplossing voor een mobiele 

telefoon en een doorvoer voor een koptelefoon, necktape en 1x1 stretch rib in de 

boord en onderaan de mouwen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de 

sweater zacht aanvoelt.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Classic Half Zip 021043
Moderne unisex sweater met halve rits en een moderne pasvorm. De sweater is 

voorzien van een verborgen zak met rits aan de zijkant. De hoogwaardige afwerking 

met ton sur ton flatlock naden en 2x2 rib in de boord en onderaan de mouwen geven 

deze sweater een professionele uitstraling. De behandelingen met softener en enzy-

men zorgen ervoor dat de sweater zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / 

kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS–5XL (00: XS-3XL)

Classic Roundneck 021040
Moderne unisex sweater met ronde hals en een moderne pasvorm. De sweater is 

voorzien van een verborgen zak met rits aan de zijkant. De hoogwaardige afwerking 

met ton sur ton flatlock naden en 2x2 rib in de boord en onderaan de mouwen geven 

deze sweater een professionele uitstraling. De behandelingen met softener en enzy-

men zorgen ervoor dat de sweater zacht en glad aanvoelt.

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 565, 676 en 955: 60% katoen, 

40% polyester / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 955, 99: XS–5XL)
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Klassiek vest zonder capuchon gemaakt van een hoogwaardige mix-kwaliteit die 

lang mooi blijft. Het vest is voorzien van steekzakken met rits en een doorvoer voor 

de koptelefoon. De hoogwaardige afwerking met ton sur ton flatlock naden en 2x2 

rib in de boorden geven dit vest een professionele uitstraling. De behandelingen met 

softener en enzymen zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 95: 85% katoen, 15% viscose / 

kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS–5XL  (00: XS-3XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Classic Cardigan 021048 
Classic Cardigan Ladies 021049

Opvallend vest in een mooie French Terry kwaliteit voor een unieke uitstraling. Het 

vest is professioneel afgewerkt met ton sur ton flatlock naden, opvallend necktape 

en 2x2 rib in de boord en onderaan de mouwen. De behandelingen met softener en 

enzymen zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. Het vest is ideaal voor 

degene die opzoek is naar nét dat beetje extra.

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester. 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS–3XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Classic FT Jacket 021058 
Classic FT Jacket Ladies 021059
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Classic Hoody 021041 
Classic Hoody Ladies 021042
Klassieke sweater met capuchon gemaakt van een hoogwaardige mix-kwaliteit die 

lang mooi blijft. De sweater is voorzien van contrasterende details op de voorkant, bij 

het trekkoord en binnen in de capuchon voor een extra onderscheidend vermogen. 

Daarnaast is de sweater voorzien van een kangaroozak met een verborgen 

meshzakje voor de mobiele telefoon. De behandelingen met softener en enzymen 

zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 565, 676 en 955: 60% katoen, 

40% polyester / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 955, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Classic Hoody Full Zip 021044 
Classic Hoody Full Zip Ladies 021045
Klassiek vest met capuchon gemaakt van een hoogwaardige mix-kwaliteit die lang 

mooi blijft. Het vest is voorzien van contrasterende details bij het trekkoord en binnen 

in de capuchon voor een extra onderscheidend vermogen. De behandelingen met 

softener en enzymen zorgen ervoor dat het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% katoen, 20% polyester (kleur 565, 676 en 955: 60% katoen, 

40% polyester / kleur 95: 85% katoen, 15% viscose). 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 95, 955, 99: XS–5XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Oakdale 021062 
Oakdale Ladies 021063
Hoogwaardig trui met capuchon en een moderne pasvorm. De trui is gemaakt van 

zacht, soepel en comfortabel polyester. De capuchon is gemakkelijk te verstellen 

middels een trekkoord. Verder heeft de trui een buidelzak op de voorzijde met 

een extra zak met rits. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de trui zacht 

aanvoelt. 

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 215 g/m2 (kleur 92 en 95: 240 g/m2) 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34–3XL/46

Loris 021046 
Loris Ladies 021047
Modern vest gemaakt van slub katoen gemixt met polyester voor een mooie, 

duurzame mélange. Het vest is hoogwaardig afgewerkt met ton sur ton flatlock 

naden en 2x2 rib in de boord, onderaan de mouwen en langs de steekzakken voor 

een unieke uitstraling. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat 

het vest zacht en glad aanvoelt. 

Kwaliteit: 80% slub katoen, 20% polyester. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: S–XXL

Maten Dames: XS/34–XL/42
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Ottawa 021064 
Ottawa Ladies 021065
Hoogwaardig capuchonvest met een moderne uitstraling. Het vest is gemaakt van 

zacht, soepel en comfortabel polyester. De capuchon is gemakkelijk te verstellen 

middels een trekkoord. Verder heeft het vest twee voorzakken met rits, binnenzakken 

en een handige doorvoer voor bijvoorbeeld een koptelefoon. Het vest sluit mooi aan 

op de Odessa broek.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 215 g/m2 (kleur 92 en 95: 240 g/m2) 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34–3XL/46

Odessa 021066
Hoogwaardige trainingsbroek met een moderne uitstraling. De broek is gemaakt van 

zacht, soepel en comfortabel polyester. De broek is gemakkelijk te verstellen middels 

een trekkoord. Verder is de broek voorzien van ritsen bij de zakken en onderaan de 

broekspijp. De broek sluit mooi aan op het Ottawa vest.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 215 g/m2 (kleur 95: 240 g/m2) 

Maten: XS-XXL
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Opvallend duurzaam en modieus piqué vest met een eigentijdse en sportieve 

uitstraling. Het vest is professioneel afgewerkt met contrasterende YKK ritsen en rib 

met contraststreep in de kraag, boord en onderaan de mouwen. De behandeling met 

softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. Het vest is een ware bestseller 

dankzij de zware, duurzame kwaliteit en het unieke design.

Kwaliteit: 80% polyester, 20% katoen. 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: XS–XXL (580, 99: XS–4XL)

Craig 021053

Opvallend duurzaam en modieus piqué vest met capuchon en een eigentijdse, 

sportieve uitstraling. Het vest is professioneel afgewerkt met contrasterende binnen-

kant van de capuchon, contrasterende YKK ritsen en rib met contraststreep in de 

kraag, boord en onderaan de mouwen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat 

het vest zacht aanvoelt. Het vest is een ware bestseller dankzij de zware, duurzame 

kwaliteit en het unieke design.

Kwaliteit: 80% polyester, 20% katoen. 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: S–XXL

Gerry 021051
Opvallend duurzaam en modieus piqué vest met capuchon en een eigentijdse, 

sportieve uitstraling. Het vest is professioneel afgewerkt met contrasterende binnen-

kant van de capuchon, contrasterende YKK ritsen en rib met contraststreep in de 

kraag, boord en onderaan de mouwen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat 

het vest zacht aanvoelt. Het vest is een ware bestseller dankzij de zware, duurzame 

kwaliteit en het unieke design.

Kwaliteit: 80% polyester, 20% katoen. 

Gewicht: 300 g/m2 

Maten: S/36–XL/42

Grace 021052
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Ducan 021055
Sportief vest gemaakt van hoogwaardig functioneel polyester voor optimaal 

draagcomfort. Het vest is professioneel afgewerkt met contrasterende ritsen op de 

voorzijde en op de mouwen, trekkoord in de boord en necktape voor een optimaal 

draagcomfort. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht 

aanvoelt.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 230 g/m2 

Maten: XS–XXL

Danville 021054
Sportieve sweater met capuchon gemaakt van functioneel polyester voor een 

optimaal draagcomfort. De sweater is professioneel afgewerkt met een trekkoord in 

de capuchon, elastiek in de boord en onderaan de mouwen en mesh-voering in de 

capuchon. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. 

De sweater is perfect inzetbaar in zowel werk- als sportgerelateerde doelgroepen 

waarbij intensieve inspanningen een alledaagse uitdaging vormen.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 230 g/m2 

Maten: XS–XXL

Deming 021056
Sportieve sweatpants gemaakt van functioneel polyester en afgewerkt met elastiek 

bij de middel en in de broekspijpen voor een optimaal draagcomfort. De sweatpants 

is voorzien van handige steekzakken aan de voorzijde en een achterzak met rits. De 

behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweatpants zacht aanvoelt. De sweat-

pants sluit mooi aan op de Ducan en de Danville voor een complete outfit, ideaal te 

dragen bij intensieve inspanningen.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 230 g/m2 

Maten: XS–XXL
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Clark 027950
Modern overhemd met lange mouw en een eigentijdse pasvorm voor een profes-

sionele uitstraling. Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care finish 

zodat het overhemd gemakkelijk gestreken kan worden. Het overhemd is netjes 

afgewerkt met getapete naden aan de binnenkant voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 130 g/m2 

Maten: XS–3XL

Clare 027955
Modern overhemd met lange mouw en een eigentijdse pasvorm voor een profes-

sionele uitstraling. Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care finish 

zodat het overhemd gemakkelijk gestreken kan worden. Het overhemd is netjes 

afgewerkt met getapete naden aan de binnenkant voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 130 g/m2 

Maten: S/36–XXL/44
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Oxford 027311
Klassiek overhemd met lange mouw voor een verzorgde en professionele uitstraling. 

Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care finish zodat het overhemd 

gemakkelijk gestreken kan worden. Verder is het overhemd zorgvuldig afgewerkt met 

een zak op de borst en een verborgen button-down.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 130 g/m2 

Maten: S–4XL

Garland 027321
Klassiek overhemd met lange mouw voor een verzorgde en professionele uitstraling. 

Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care finish zodat het overhemd 

gemakkelijk gestreken kan worden. Verder is het overhemd zorgvuldig afgewerkt met 

een zak op de borst en een verborgen button-down.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 130 g/m2 

Maten: S/36–XXL/44

Cambridge 027310
Klassiek overhemd met korte mouw voor een verzorgde en professionele uitstraling. 

Het overhemd is gemaakt van katoen met een Easy Care finish zodat het overhemd 

gemakkelijk gestreken kan worden. Verder is het overhemd zorgvuldig afgewerkt met 

een zak op de borst en een verborgen button-down.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 130 g/m2 

Maten:  S–4XL
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Modieuze V-neck gemaakt van hoogwaardig, geborsteld katoen voor een profes-

sionele uitstraling. De behandeling met enzymen zorgt ervoor dat de sweater glad 

aanvoelt. De sweater is professioneel afgewerkt met stretch rib bij de kraag, in de 

boord en onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. Deze sweater zorgt 

voor een professionele uitstraling en is mooi te dragen over de Cambirdge, Oxford, 

Garland, Clark en de Clare.

Kwaliteit: 100% katoen (12 gauge). 

Maten: S–3XL

Maten Dames: S/36–XL/42

Aston 021174 
Aston Ladies 021176

Adrian 021175
Modieuze V-neck pullover gemaakt van hoogwaardig katoen voor een professionele 

uitstraling. De behandeling met enzymen zorgt ervoor dat de sweater glad aanvoelt. 

De pullover is professioneel afgewerkt met stretch rib bij de kraag, in de boord en 

onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. Deze pullover zorgt voor een 

professionele uitstraling en is mooi te dragen over de Cambirdge, Oxford en Clark.

Kwaliteit: 100% katoen (12 gauge).  

Maten: XS–XXL

Allison  021177
Modieus V-neck vest gemaakt van hoogwaardig katoen voor een professionele 

uitstraling. De behandeling met enzymen zorgt ervoor dat de sweater glad aanvoelt. 

Het vest is professioneel afgewerkt met ton sur ton knopen, stretch rib bij de 

knopenboord en de kraag, in de boord en onderaan de mouwen voor een optimaal 

draagcomfort.

Kwaliteit: 100% katoen (12 gauge).  

Maten: S/36–XL/42
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Eigentijdse Bermuda shorts gemaakt van duurzaam ripstop materiaal. De short is 

professioneel afgewerkt met knopen en ritsen met een antiek look, elastiek in de 

band en een zak op het been met rits. De behandeling met softener zorgt ervoor dat 

de broek zacht aanvoelt. De perfecte broek voor de zomer en tevens zeer geschikt 

als werkbroek.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS–3XL

Zip-Pocket Shorts 022029

Hollis 022057
Sportieve korte broek met contrasterende details voor een subtiele, onderscheidende 

uitstraling. De short is professioneel afgewerkt met twee steekzakken, een achterzak 

met rits en elastiek met een trekkoord in de band voor een optimaal draagcomfort. 

Deze broek is ideaal te dragen bij intensieve inspanningen, zowel in werk als in sport.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 135 g/m2 

Maten: XS–XXL

Kelton 022059
Sportieve korte broek te dragen als zwem- en sportbroek. De broek is voorzien van 

steekzakken aan de voorzijde, een muntzakje met rits en twee achterzakken met 

klittenband. Het elastiek in de band zorgt voor een optimaal draagcomfort, ook in het 

water.

Kwaliteit: 100% nylon-taslan. 

Gewicht: 94 g/m2 

Maten: XS–XXL
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MEN XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

EU 44-46  46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 

US W30” L31” W31” L32” W32” L33” W34” L34” W36” L35” W38” L36” W41” L36” W44” L36” W48” L36”

LADIES S M L XL XXL 3XL

EU 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

US W28” L30” W30” L31” W32” L32” W34” L33” W36” L33” W39” L33”

Broek met een eigentijdse uitstraling en een moderne pasvorm om uw outfit helemaal 

compleet te maken. De broek is voorzien van twee steekzakken met een muntzakje 

aan de voorzijde en twee achterzakken om spullen gemakkelijk in op te bergen. De 

broek is gemaakt van een mooie stretch stof voor een optimaal draagcomfort en een 

verzorgde uitstraling.

Kwaliteit: 98% katoen, 2% elastaan. 

Gewicht: 275 g/m2 

Maten: XS–5XL

Maten Dames: S/36–3XL/46

5-Pocket Stretch 022040 
5-Pocket Stretch Ladies 022041
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MEN XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

EU 44-46  46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 

US W30” L31” W31” L32” W32” L33” W34” L34” W36” L35” W38” L36” W41” L36” W44” L36” W48” L36”

Stoere, unisex cargo broek gemaakt van hoogwaardig katoen. De broek is profes-

sioneel afgewerkt met diverse handige zakken, knopen met een antiek look en elast-

iek in de band voor optimaal draagcomfort. De behandeling met softener zorgt ervoor 

dat de broek zacht aanvoelt. De broek is een uitstekend en betaalbaar alternatief voor 

de werkbroek.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 275 g/m2 

Maten: XS–5XL

Cargo Pocket 022042
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MEN XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

EU 44-46  46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 

US W30” L31” W31” L32” W32” L33” W34” L34” W36” L35” W38” L36” W41” L36” W44” L36” W48” L36”

Lichtgewicht unisex chino met een eigentijdse uitstraling en een moderne pasvorm 

om uw outfit helemaal compleet te maken. De broek is voorzien van twee 

steekzakken met een muntzakje aan de voorzijde en twee achterzakken om spullen 

gemakkelijk in op te bergen. De broek is gemaakt van een mooie stretch stof voor 

een optimaal draagcomfort en een verzorgde uitstraling.

Kwaliteit: 98% katoen, 2% elastaan. 

Gewicht: 220 g/m2 

Maten: XS–5XL

5-Pocket Stretch Light 022043 5-Pocket Stretch Denim 022044
Opvallende unisex jeans voorzien van twee steekzakken aan de voorzijde met een 

muntzakje en twee achterzakken om spullen gemakkelijk in op te bergen. De broek is 

gemaakt van een mooie stretch kwaliteit in de bekende jeans kleur voor een optimaal 

draagcomfort en een verzorgde uitstraling.

Kwaliteit: 98% katoen, 2% elastaan. 

Gewicht: 9,5 oz 

Maten: XS–5XL
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Basic Micro Fleece Jacket 023914 
Basic Micro Fleece Jacket Ladies 023915
Comfortabele micro fleece met een moderne pasvorm. Het fleece vest is zorgvuldig 

afgewerkt met necktape, elastisch tape in de boord en onderaan de mouwen, 

handige doorvoer voor een koptelefoon en SBS-ritsen. De micro fleece sluit perfect 

aan op de succesvolle Basic Softshell lijn van Clique.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 96, 99: XS–4XL)

Maten Dames: XS/34–XXL/44
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Basic Polar Fleece Jacket 023901
Warme en comfortabele polar fleece met een moderne pasvorm. Het fleece vest 

is zorgvuldig afgewerkt met necktape, elastisch tape in de boord en onderaan de 

mouwen, handige doorvoer voor een koptelefoon en SBS-ritsen. De polar fleece sluit 

perfect aan op de succesvolle Basic Softshell lijn van Clique.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 96, 99: XS–4XL)

Basic Polar Fleece Vest 023902
Warme en comfortabele polar fleece bodywarmer met een moderne pasvorm. De 

bodywarmer is zorgvuldig afgewerkt met necktape, elastisch tape in de boord en on-

deraan de mouwen, handige doorvoer voor een koptelefoon en SBS-ritsen. De fleece 

bodywarmer sluit perfect aan op de succesvolle Basic Softshell lijn van Clique.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 96, 99: XS–4XL)

Basic Softshell Vest 020911 
Basic Softshell Vest Ladies 020916
Favoriet in de collectie, de Basic Softshell. Deze 3-laags Softshell bodywarmer heeft 

een moderne pasvorm en is leverbaar in diverse, commerciële kleuren. De body-

warmer is professioneel afgewerkt met diverse zakken met YKK-ritsen, elastische 

tape bij de boord, handige binnenzakken en ton sur ton zipper pullers. De Basic Soft-

shell is een gegarandeerde bestseller dankzij de voordelige prijs-/kwaliteitverhouding 

en professionele uitstraling.

Kwaliteit: 96% polyester, 4% spandex. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 99: XS–5XL) 

Maten Dames: XS/34-XXL/44 (580, 99: XS/34-3XL/46)
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Softshell; een goede keuze.
Het is geen toeval dat softshell nog steeds tot een van de meest populaire producten 
binnen de markt behoort. Het is duurzaam, biedt bescherming tegen wind en water 
vanuit verschillende hoeken en is altijd een goede keuze voor een actief beroep of actief 
buitenleven. Softshell is perfect te combineren met zowel onze fleece als de 
sweatshirts.

3-Laags Softshell jas met afneembare capuchon en een moderne pasvorm. De jas is 

leverbaar in diverse, commerciële kleuren. De jas is professioneel afgewerkt met di-

verse zakken met YKK-ritsen, elastische tape bij de boord, handige binnenzakken, en 

ton sur ton zipper pullers. De Basic Softshell is een gegarandeerde bestseller dankzij 

de voordelige prijs-/kwaliteitverhouding en professionele uitstraling.

Kwaliteit: 96% polyester, 4% spandex. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS-3XL (580, 99: XS-5XL) 

Maten Dames: XS/34–XXL/44 (580, 99: XS/34-3XL/46)

Basic Hoody Softshell 020912 
Basic Hoody Softshell Ladies 020917

Basic Softshell Jacket 020910 
Basic Softshell Jacket Ladies 020915
Favoriet in de collectie, de Basic Softshell. Deze 3-laags Softshell jas heeft een mod-

erne pasvorm en is leverbaar in diverse, commerciële kleuren. De jas is professioneel 

afgewerkt met diverse zakken met YKK-ritsen, elastische tape bij de boord, handige 

binnenzakken en ton sur ton zipper pullers. De Basic Softshell is een gegarandeerde 

bestseller dankzij de voordelige prijs-/kwaliteitverhouding en professionele uitstraling.

Kwaliteit: 96% polyester, 4% spandex. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS–3XL (580, 99: XS–5XL) 

Maten Dames: XS/34-XXL/44 (580, 99: XS/34-3XL/46)
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Sportieve, lichtgewicht softshell jas met capuchon voor een moderne uitstraling. 

De 3-laags softshell jas is professioneel afgewerkt met opvallende, contrasterende 

details, elastisch tape in de boord en bij de mouwen, YKK ritsen en necktape. Deze 

jas is ideaal voor degene die op zoek is naar een lichtgewicht jas die zorgt voor 

bescherming tegen regen en toch ademend is.

Kwaliteit: 100% polyester met TPU coating / voering: 100% single jersey 

polyester. Waterdichtheid: 800mm / ademend: 800 MVP. 

Gewicht: 180 g/m2 

Maten: S–XXL (99: S–3XL)

Maten Dames: S/36-XL/42 (99: S/36-XXL/44)

Monroe 020930 
Monroe Ladies 020935

Hoge kwaliteit 3-laags softshell voor degene die op zoek is naar nét dat beetje extra. 

Deze hoogwaardige softshell met afneembare capuchon en reflecterende details 

biedt bescherming tegen regen en blijft ademend . De jas is professioneel afgewerkt 

met klittenband bij de mouwen, ton sur ton SBS-ritsen en diverse handige zakken 

met en zonder rits. De Milford is een mooie jas met een professionele, tijdloze 

uitstraling die perfect past in het klimaat van de Benelux.

Kwaliteit: Shell: 96% polyester, 4% spandex / voering: 100% polyester. 

Waterdichtheid: 3000mm / ademend: 3000 MVP. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: XS-3XL (580, 99: XS-4XL)

Maten Dames: S/36-XXL/44 (580, 99: S/36-3XL/46)

Milford Jacket 020927 
Milford Jacket Ladies 020928
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Uitgebreide, gevoerde softshell jas die bescherming biedt tegen wind en regen. De 

2-laags softshell is voorzien van diverse zakken met YKK ritsen, waaronder twee 

steekzakken, twee borstzakken, een zak op de mouw en twee binnenzakken. Verder 

is de jas uitgerust met ritsen en klittenband onderaan de mouwen, trekkoord in de 

boord en een afneembare capuchon voor een optimaal draagcomfort. De jas is 

gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenkant.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester met PU coating / voering: 100% polyester / 

wattering: 100% polyester. Waterdichtheid: 5000mm / 

 ademend: 5000 MVP. 

Maten: S–XXL (99: S–4XL)

Sanders  010177

Uitgebreide, gevoerde softshell jas die bescherming biedt tegen wind en regen. De 

2-laags softshell is voorzien van diverse zakken met YKK ritsen, waaronder twee 

steekzakken, twee borstzakken, een zak op de mouw en twee binnenzakken. Verder 

is de jas uitgerust met ritsen en klittenband onderaan de mouwen, trekkoord in de 

boord en een afneembare capuchon voor een optimaal draagcomfort. De jas is 

gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenkant.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester met PU coating / voering: 100% polyester / 

wattering: 100% polyester. Waterdichtheid: 5000mm / 

 ademend: 5000 MVP. 

Maten: S/36-XL/42(99: S/36–3XL/46)

Sparta  010179
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Basic, unisex regenjas met getapete naden en PU coating. De jas is voorzien van 1 

zak en kan opgeborgen worden in een tasje met lus waarmee deze gemakkelijk te 

bevestigen is aan een riem of tas. Het opbergtasje is bedrukbaar waarmee het mooi 

aansluitbaar is op de huisstijl. De jas is zeer gunstig geprijsd en een mooie toevoeging 

aan iedere outfit.

Kwaliteit: 100% polyester 210T met PU coating. Waterdichtheid: 3000mm. 

Maten: XS/S-3XL/4XL

Basic Rain Jacket 020929
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Seabrook 020937 
Seabrook Ladies 020938
Opvallende, lichtgewicht jas met rits die tot en met de capuchon dicht kan. De jas 

is uitgerust met opvallende contrasterende strepen die langs de rits lopen voor een 

unieke, opvallende uitstraling. De jas is gemaakt van hoogwaardig ripstop polyester 

met PU coating ter bescherming bij regenachtig weer. De jas is gemakkelijk te 

veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 100% nylon ripstop met PU coating / voering: mesh. 

 Waterdichtheid: 600mm. 

Gewicht: 82 g/m2 

Maten: S–XXL

Maten Dames: S/36-XL/42

Key West 020956
Moderne, unisex jas met PU coating voor bescherming tegen wind en water. De jas 

heeft een eigentijdse uitstraling dankzij de moderne pasvorm en het hedendaagse 

design met contrasterende elementen aan de binnenkant van de mouw, onderaan en 

in de kraag. De jas is voorzien van twee steekzakken met rits en een binnenzak. De 

jas is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 100% nylon-taslan 196T met PU coating / voering: mesh. 

 Waterdichtheid: 3000mm / ademend: 3000 MVP. 

Maten: XS–3XL
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Modern windjack met opvallende contrasterende details bij de ritsen, capuchon 

en onderaan de mouwen. De jas is zorgvuldig afgewerkt met metallic-look ritsen, 

mesh-voering en elastisch tape onderaan de mouwen. Dit lichtgewicht windjack zorgt 

voor een mooie, verzorgde uitstraling in weer en wind.

Kwaliteit: 100% polyester met transparante coating. 

Maten: XS–3XL

Hardy 020961

Opvallend, reflecterend windjack met contrasterende details bij de ritsen, capuchon 

en onderaan de mouwen. De jas is zorgvuldig afgewerkt met metallic-look ritsen, 

mesh-voering en elastisch tape onderaan de mouwen. Dit lichtgewicht windjack zorgt 

voor optimale zichtbaarheid met een reflective index van 250.

Kwaliteit: 100% polyester met transparante coating. Reflective index: 250. 

Maten:  XS–3XL

Hardy Reflective 020964
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Newport 020969
Moderne, unisex jas met fleece voering gemaakt van hoogwaardig materiaal met PU 

coating voor bescherming tegen wind en water. De jas heeft een eigentijdse uitstral-

ing dankzij de moderne pasvorm en het hedendaagse design met contrasterende 

elementen aan de binnenkant van de mouwen en onderaan de jas. De jas is voorzien 

van twee steekzakken met daaronder zakken met rits en een binnenzak met rits. De 

jas is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde.

Kwaliteit: 100% nylon-taslan 196T met PU coating / voering 1: 100% micro 

fleece (190 g/m2 / mouwen: 60 g/m2) / voering 2: 100% polyester 

210T / wattering: 100% polyester. 

 Waterdichtheid: 3000mm / ademend: 3000 MVP. 

Maten: XS–3XL

Weston 020989
Eigentijdse, gewatteerde bodywarmer met reflecterende details voor een extra 

opvallende uitstraling. De bodywarmer is professioneel afgewerkt met SBS-ritsen 

voorop en bij de steekzakken. Verder is de jas voorzien van een binnenzak met rits en 

reflecterende zipper pullers. De bodywarmer is gemakkelijk te veredelen dankzij de 

borduurrits aan de binnenkant.

Kwaliteit: 100% polyester, 240T Pongee met AC coating. 

Maten: XS–3XL

Bomber 020955
Klassiek bomber jack met originele oranje binnenvoering. Het jack heeft een com-

fortabele pasvorm, twee steekzakken met drukknoop, een zak op de mouw met 

SBS-rits en een binnenzak met rits. De jas is verder afgewerkt met elastisch rib in 

de kraag, boord en onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De PU 

coating zorgt ervoor dat de jas bescherming biedt bij wisselvallig weer.

Kwaliteit: 100% polyester, 200D Oxford. 

Maten: XS–3XL
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Opvallende licht gewatteerde jas met reflecterende print op de voorzijde. De jas is 

professioneel afgewerkt met een verborgen zak op de mouw met rits, twee binnen-

zakken met rits en twee steekzakken met rits. Deze jas is een mooie en comfortabele 

blikvanger, ideaal te dragen als het buiten donkerder wordt.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34-3XL/46

Custer 020933 
Custer Ladies 020934
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Klassieke, gevoerde jas met afneembare capuchon. De jas is voorzien van een YYK 

rits, twee binnenzakken met rits, zak op de mouw met een contrasterende rits, twee 

steekzakken met rits en een zak op de borst met rits. Verder is de jas professioneel 

afgewerkt met contrasterende zipper pullers, klittenband onderaan de mouwen 

en een contrasterend trekkoord bij de capuchon en in de boord voor een optimaal 

draagcomfort. De jas is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de 

binnenkant.

Kwaliteit: Shell: 100% nylon / voering: 100% nylon / wattering: 100% polyester. 

Maten: S–4XL

Morris 020992

Klassieke, gevoerde jas met afneembare capuchon. De jas is voorzien van een YYK 

rits, twee binnenzakken met rits, zak op de mouw met een contrasterende rits, twee 

steekzakken met rits en een zak op de borst met rits. Verder is de jas professioneel 

afgewerkt met contrasterende zipper pullers, klittenband onderaan de mouwen 

en een contrasterend trekkoord bij de capuchon en in de boord voor een optimaal 

draagcomfort. De jas is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de 

binnenkant.

Kwaliteit: Shell: 100% nylon / voering: 100% nylon / wattering: 100% polyester. 

Maten: S/36–XL/42 (99: S/36-3XL/46) 

Melrose 020993

Moderne, gewatteerde jas met een opvallend design dankzij de contrasterende 

details. De jas is voorzien van ritsen met een metallic-look aan de voorzijde en bij 

beide steekzakken. Daarnaast heeft de jas twee binnenzakken en is afgewerkt met 

elastisch tape onderaan de mouwen. Deze lichtgewicht jas is zeer breed inzetbaar 

dankzij het opvallende design en de commerciële kleuren.

Kwaliteit: 100% polyester / wattering: 100% polyester. 

Maten: XS–3XL

Vinton 020971
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Stafford 020901
Sportieve unisex jas met een moderne pasvorm. De jas is professioneel afgewerkt 

met waterproof SBS-ritsen op de voorzijde en bij de steekzakken. Verder is de jas 

afgewerkt met een trekkoord aan de achterzijde voor een betere pasvorm. De jas is 

ook voorzien van twee borstzakken met rits, ventilerende panelen onder de armen en 

een binnenzak met rits. De jas is ideaal te dragen tijdens diverse buitenactiviteiten.

Kwaliteit: 92% polyester, 8% spandex met TPU coating / voering: mesh. 

Waterdichtheid: 3000mm / winddichtheid: 5000mm. 

Maten: XS-3XL

Sebring 020902
Sportieve unisex broek met een moderne pasvorm. De broek is professioneel 

afgewerkt met SBS-ritsen in de steekzakken en bij de beenzakken. De broek is ook 

voorzien van ventilerende panelen bij de knieën. De broek is gemakkelijk te verstellen 

voor een optimaal draagcomfort. De broek is ideaal te dragen tijdens diverse buiten-

activiteiten.

Kwaliteit: 92% polyester, 8% spandex met TPU coating / voering: mesh. 

Waterdichtheid: 3000mm / winddichtheid: 5000mm.

Maten: XS-3XL
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Moderne, functionele shell jas met diverse handige details. De jas is zorgvuldig 

afgewerkt met getapete naden, een trekkoord in de capuchon en in de boord, 

klittenband onderaan de mouwen en ventilerende panelen onder de armen. De jas 

is gemakkelijk te veredelen dankzij de drukkersrits aan de binnenzijde. Verder is 

de jas voorzien van waterproof ritsen op de voorzijde en bij de steekzakken, twee 

borstzakken met rits en een zak aan de binnenzijde met rits.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Maten: XS-3XL

Maten Dames: XS/34-3XL/46

Waco 020923 
Waco Ladies 020924
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Moderne bodywarmer gevoerd met imitatie dons voor een aangenaam warm gevoel. 

De bodywarmer is voorzien een SBS-rits aan de voorzijde, twee steekzakken met rits, 

een borstzak met SBS-rits en 2 binnenzakken. Verder is de bodywarmer behandeld 

met een AC coating voor bescherming tegen wind en regen. De bodywarmer is zeer 

breed inzetbaar dankzij het eigentijdse design en de moderne pasvorm.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester / voering: 100% polyester / wattering: 100% 

polyester. 

Maten: XS–3XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Hudson Vest 020974 
Hudson Vest Ladies 020975

Moderne jas gevoerd met imitatie dons voor een aangenaam warm gevoel. De jas is 

voorzien van een SBS-rits aan de voorzijde, twee steekzakken met rits, een borstzak 

met SBS-rits en 2 binnenzakken. Verder is de jas voorzien van een AC coating 

voor bescherming tegen wind en regen. De jas is zeer breed inzetbaar dankzij het 

eigentijdse design en de moderne pasvorm.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester / voering: 100% polyester / wattering: 100% 

polyester. 

Maten: XS–3XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Hudson 020976 
Hudson Ladies 020977

Opvallende gewatteerde jas met eigentijds design en een moderne pasvorm. De jas 

is zorgvuldig afgewerkt met elastiek in de boord en onderaan de mouwen, zijpanelen 

van softshell, necktape en SBS-ritsen. De jas is voorzien van twee steekzakken 

met rits, een borstzak met rits en binnenzakken. Deze moderne jas zorgt voor een 

professionele en eigentijdse uitstraling. Ideaal voor degene die op subtiele wijze op 

wil vallen.

Kwaliteit: Shell 1: 100% polyester / shell 2: 96% polyester, 4% spandex / 

voering: 100% polyester / wattering: 100% polyester. 

Maten: S–XXL

Maten Dames: XS/34–XXL/44

Lemont 020918 
Lemont Ladies 020919
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Wind- en waterdicht. 

Gemakkelijk afneembare capuchon, ook 
geschikt voor veredeling.

7 zakken; 3 binnen, 4 buiten.

 Perfecte jas voor brede doelgroep.

Verborgen boorden in mouwen.

Voorgebogen ellebogen.

Kingslake 020970 
Kingslake Ladies 020972
Moderne, gevoerde jas die bescherming biedt tegen wind en water. De jas heeft 

een moderne pasvorm voor een aangenaam draagcomfort. De jas is zorgvuldig 

afgewerkt met SBS-ritsen, een trekkoord in de boord en bij de capuchon, verborgen 

boord in de mouw en klittenband op de mouw. De jas is voorzien van diverse 

zakken, waaronder: steekzakken met rits, een borstzak met rits, een binnenzak met 

rits en mesh-binnenzakken. De jas is ideaal te dragen ter bescherming van diverse 

weersomstandigheden.

Kwaliteit: Shell: 100% polyester met PU coating / voering: 100% polyester / 

wattering 100% polyester. 

 Waterdichtheid: 3000mm / ademend: 3000 MVP. 

Maten: XS–3XL

Maten Dames: XS/34–XXL/44   
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Borst- en armzakken zijn voorzien 
van waterdichte ritsen.

Verstelbaar koord in de taille.

Mouwen voorzien van windstopper 
met gebreide boord.

Meer dan 10 grote zakken.

Knopen met rubberen laag.

Zowel de capuchon als de bontrand 
zijn afneembaar.

Warme, unisex parka speciaal ontworpen voor een winters klimaat. De jas is voorzien 

van diverse zakken, waaronder: multifunctionele zakken aan de voorzijde, diverse 

binnenzakken en een uitgebreide borstzak. De imitatie bondkraag en capuchon zijn 

afneembaar zodat de jas perfect kan worden afgestemd op de activiteit waarvoor 

deze nodig is. De jas is professioneel afgewerkt met een dubbel-deelbare YKK rits, 

trekkoord bij de middel, fleece voering in de kraag en 1x1 rib onderaan de mouwen 

voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: Shell: nylon-taslan 189 T met PU coating / voering: 100% polyester / 

wattering: 100% polyester. 

Maten: XXS–3XL

Malamute 020997
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Modern, lichtgewicht T-shirt voor kinderen met comfortabele pasvorm. Zeer breed 

inzetbaar als basis T-shirt in tal van doelgroepen en zeer aantrekkelijk geprijsd. De 

behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad 

aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen (kleur 92: 99% katoen, 1% viscose / kleur 95: 85% 

katoen, 15% viscose / kleur 955: 60% katoen, 40% polyester). 

Gewicht: 145 g/m2 

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic-T Junior 029032
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Aantrekkelijke junior basis polo, uitermate geschikt voor alledaags gebruik. De polo 

is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, ton sur ton knopen, zijsplitjes en 

necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de polo zacht aanvoelt.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 190 g/m2  

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Polo S/S Junior 028232

Aantrekkelijke junior basis polo met lange mouwen, uitermate geschikt voor alledaags 

gebruik. De polo is professioneel afgewerkt met 1x1 rib in de kraag, ton sur ton 

knopen, zijsplitjes en necktape. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de polo 

zacht aanvoelt. 

Kwaliteit: 100% katoen. 

Gewicht: 190 g/m2 

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Polo L/S Junior 028233
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Sportief basis T-shirt met een moderne pasvorm voor kinderen. Het T-shirt is 

zorgvuldig afgewerkt met zijnaden, necktape en een gemakkelijk te verwijderen label. 

Daarnaast is het T-shirt geverfd door middel van Spun Dyed, een milieuvriendelijke 

methode waarbij minder water, stroom en chemicaliën worden verbruikt. Het T-shirt 

is een gegarandeerde bestseller dankzij het merkloze ontwerp, de sterke prijs-/

kwaliteitverhouding en de duurzame verfmethode. 

Kwaliteit: 100% polyester.

Gewicht: 135 g/m2 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Active-T Junior 029037

Opvallend T-shirt in verschillende neon kleuren voor kinderen. Het T-shirt is hoogwaar-

dig afgewerkt met necktape, zijnaden en stretch rib in de kraag. De behandeling met 

softener zorgt ervoor dat het T-shirt zacht aanvoelt.  

Kwaliteit: 100% polyester (voelt aan als katoen). 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten:        110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Neon-T Junior 029347
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Sportief, luchtig T-shirt voor kinderen gemaakt van ademend materiaal voor een 

optimaal draagcomfort, ook tijdens de meest intensieve inspanningen. Het T-shirt 

is professioneel afgewerkt met necktape en aparte panelen op de schouders. De 

behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het T-shirt zacht en glad 

aanvoelt. 

Kwaliteit: 100% polyester. 

Gewicht: 150 g/m2 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Ice-T Kids 029332

Aantrekkelijke ronde hals sweater met een comfortabele pasvorm voor kinderen. De 

sweater is professioneel afgewerkt met necktape en 1x1 stretch rib in de boord, bij 

de kraag en onderaan de mouwen voor een optimaal draagcomfort. De stof is van 

hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief 

wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. 

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Roundneck Junior 021020

Opvallend single jersey T-shirt met contrasterende details voor een sterk onderschei-

dend vermogen. De behandelingen met softener en enzymen zorgen ervoor dat het 

T-shirt zacht en glad aanvoelt. De subtiele contrasterende details geven het T-shirt en 

subtiele doch onderscheidende uitstraling die bij meerdere doelgroepen goed in de 

smaak valt.

Kwaliteit: 100% voorgekrompen, gekamd katoen. 

Gewicht: 160 g/m2 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

Nome Kids 029304
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ZONDER KOORD IN 
CAPUCHON IN VERBAND 

MET REGELGEVING 
VEILIGHEID!

Moderne sweater met capuchon voor kinderen verkrijgbaar in diverse commerciële 

kleuren. De sweater is hoogwaardig afgewerkt met een doorvoer voor een koptele-

foon, necktape en 1x1 stretch rib in de boord en onderaan de mouwen. De stof is 

van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook bij intensief 

wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater zacht aanvoelt. De 

sweater is niet voorzien van een trekkoord in verband met de veiligheids regelgeving.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 

katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Hoody Junior 021021
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Modern vest zonder capuchon met een verzorgde uitstraling voor kinderen. Het vest 

is gemaakt van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit die mooi blijft, ook 

bij intensief wassen. Het vest is afgewerkt met steekzakken, een doorvoer voor de 

koptelefoon en SBS-ritsen.  De behandeling met softener zorgt ervoor dat de sweater 

zacht aanvoelt. 

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen (kleur 11 en 170: 85% polyester, 15% 

katoen). 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Basic Cardigan Junior 021028

Basic Pants Junior 021027
Comfortabele sweatpants met handige steekzakken voor kinderen. De sweatpants 

heeft een zeer prettig draagcomfort dankzij het trekkoord bij de middel en het elastiek 

in de broekspijpen. De stof is van hoogwaardige, zachte en gestabiliseerde kwaliteit 

die mooi blijft, ook bij intensief wassen. De behandeling met softener zorgt ervoor 

dat de sweater zacht aanvoelt. De sweatpants is een mooie en vooral comfortabele 

toevoeging aan het Basic-Sweat-programma.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)
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Davis Kids 024036
Klassieke cap gemaakt van katoenen twill voor kinderen voor optimaal draagcomfort 

en duurzaamheid. De verdeling van 6 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte 

voor borduring. De pet is gemakkelijk te verstellen middels de metalen gesp aan 

de achterzijde. Verder is de pet voorzien van contrasterende details voor een extra 

onderscheidende uitstraling. 

Kwaliteit: 100% twill katoen. 

Maten: one size

Basic Softshell Jacket Junior 020909
3-Laags Softshell jas met afneembare capuchon en een moderne pasvorm. De jas 

is leverbaar in diverse, commerciële kleuren. De jas is professioneel afgewerkt met 

diverse zakken met YKK-ritsen, elastische tape bij de boord en ton sur ton zipper 

pullers.

Kwaliteit: 96% polyester, 4% spandex. 

Gewicht: 280 g/m2 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)



YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

100 Junior

55

90 55 35 99580

Moderne jas gevoerd met imitatie dons voor een aangenaam warm gevoel voor 

kinderen. De jas is voorzien van een SBS-rits aan de voorzijde, twee steekzakken met 

rits, een borstzak met SBS-rits en 2 binnenzakken. Verder is de jas voorzien van een 

AC coating voor bescherming tegen wind en regen. 

Kwaliteit: Shell: 100% polyester / voering: 100% polyester / wattering: 100% 

polyester. 

Maten: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)

Hudson Junior 020905
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Opvallende, reflecterende rugzak voor extra zichtbaarheid. De tas heeft een hoofd 

compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een mesh zak aan de 

zijkant voor bijvoorbeeld een flesje. 

Kwaliteit: 600D polyester met reflecterende PU coating. Reflective index: 250. 

Afmetingen: 29x18x42 cm

Volume:  ≈ 21 l

Basic Backpack Reflective 040164

Opvallende, reflecterende rugzak voor extra zichtbaarheid. De tas heeft een hoofd 

compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een handige oplossing 

voor een koptelefoon. 

Kwaliteit: 100% polyester. Reflective index: 250. 

Afmetingen: 48x35,5 cm

Volume: ≈ 10 l

Smart Backpack Reflective 040165
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Opvallende, duo kleur rugzak voor extra herkenbaarheid. De tas heeft een hoofd 

compartiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een mesh zak aan de 

zijkant voor bijvoorbeeld een flesje.

Kwaliteit: 600D polyester. 

Afmetingen: 29x18x42 cm

Volume: ≈ 21 l

Basic Backpack 040161

Kleinere, duo kleur rugzak voor extra herkenbaarheid. De tas heeft een hoofd com-

partiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en twee mesh zakken aan de 

zijkant voor bijvoorbeeld een flesje. 

Kwaliteit: 600D polyester. 

Afmetingen: 48x35,5 cm

Volume: ≈ 10 

Smart Backpack 040163

Ruime, duo kleur sporttas voor extra herkenbaarheid. De tas heeft een hoofd com-

partiment, een kleiner compartiment aan de voorzijde en een mesh zak aan de zijkant 

voor bijvoorbeeld een flesje.

Kwaliteit: 600D polyester. 

Afmetingen: 50x30x25 cm

Volume: ≈ 35 l

Basic Bag 040162
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Functionele rugzak met diverse verstel mogelijkheden voor een optimaal 

draagcomfort. De rugzak is professioneel afgewerkt met reflecterende piping, een 

opvallende rits op de voorzijde en een stevig handvat aan de bovenkant. De rugzak is 

ideaal als toevoeging aan iedere outfit.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 46x28x13 cm

Volume: ≈ 16 l

Backpack II 040207

Functionele sporttas met diverse verstel mogelijkheden voor een optimaal draag-

comfort. De tas is professioneel afgewerkt met reflecterende piping, een afneembare 

draagband, apart vak voor schoenen en een aparte zak met rits aan de voorzijde.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 54x30x27 cm

Volume: ≈ 41 l

Sportbag 040208
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Moderne weekendtas met opvallend design. De tas heeft een groot compartiment 

met rits, een kleiner compartiment aan de voorkant met rits en een klein vak aan 

de zijkant met rits. De tas is zeer breed inzetbaar dankzij het ruime formaat en de 

moderne uitstraling.

Kwaliteit: PVC / voering: 210D polyester. 

Afmetingen: 49x30x24 cm

Volume: ≈ 32 l

Weekend Bag 040237
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Duurzame, 2-in-1 tas met een innovatief ontwerp. De tas is gemaakt van hoogwaar-

dig materiaal met waterafstotende eigenschappen. De tas is perfect te gebruiken als 

schoudertas of als rugzak. De tas biedt voldoende mogelijkheid tot veredeling. De 

tas is perfect voor degene die op zoek is naar duurzame artikelen die echt in het oog 

springen.

Kwaliteit: Shell: PVC tarpaulin / onderkant en zijkanten: polyester. 

Afmetingen: 45 cm, ø 27 cm

Volume: ≈ 25 l

2 in 1 bag 25L 040234

Duurzame, 2-in-1 tas met een innovatief ontwerp. De tas is gemaakt van hoogwaar-

dig materiaal met waterafstotende eigenschappen. De tas is perfect te gebruiken als 

schoudertas of als rugzak. De tas biedt voldoende mogelijkheid tot veredeling. De 

tas is perfect voor degene die op zoek is naar duurzame artikelen die echt in het oog 

springen.

Kwaliteit: Shell: PVC tarpaulin / onderkant en zijkanten: polyester. 

Afmetingen: 51 cm, ø 33 cm

Volume: ≈ 42 l

2 in 1 bag 42L 040235

Duurzame, 2-in-1 tas met een innovatief ontwerp. De tas is gemaakt van hoogwaar-

dig materiaal met waterafstotende eigenschappen. De tas is perfect te gebruiken als 

schoudertas of als rugzak. De tas biedt voldoende mogelijkheid tot veredeling. De 

tas is perfect voor degene die op zoek is naar duurzame artikelen die echt in het oog 

springen.

Kwaliteit: Shell: PVC tarpaulin / onderkant en zijkanten: polyester. 

Afmetingen: 66 cm, ø 38 cm

Volume: ≈ 75 l

2-in-1 bag 75 L 040236

Handige armband voor bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Deze band zorgt ervoor 

dat de vrijheid van bewegen wordt gewaarborgd. Tegelijkertijd blijft de telefoon te 

bedienen dankzij het transparante, touchscreen vriendelijke materiaal. Ideaal als 

accessoire tijdens tal van activiteiten.

Kwaliteit: neoprene / venster: transparant PVC. 

Afmetingen: 40x15 cm

Media pocket 040129
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Ruime, klassieke laptoptas met voldoende ruimte voor onder andere een 15” laptop, 

brochures, gadgets en andere zaken die nodig zijn gedurende de dag. De tas is 

zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers en diverse compar-

timenten. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de professionele uitstraling 

en diverse opbergmogelijkheden.

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 

onderkant: 1680D polyester. 

Afmetingen: 42x33x9 cm

Volume: ≈ 12,5 l

Laptop Bag 040221 Weekend Duffle 040222
Ruime, klassieke weekendtas met afneembare schouderband. De tas is zorgvuldig 

afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers en diverse compartimenten. 

De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de professionele uitstraling en diverse 

opbergmogelijkheden.

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 

onderkant: 1680D polyester. 

Afmetingen: 57x43x21 cm

Volume: ≈ 51,5 l
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Moderne rugzak met verstelbare schouderbanden voor een optimaal draagcom-

fort. De rugzak is zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers 

en diverse compartimenten waaronder een verborgen vak op de achterkant om 

kostbare spullen in op te bergen. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de 

professionele uitstraling en diverse opbergmogelijkheden.

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 

onderkant: 1680D polyester. 

Afmetingen: 29,5x45,5x12 cm

Volume: ≈ 16 l

Street Backpack 040223
Moderne rugzak, gemakkelijk aan te passen naar het benodigde volume. De rugzak 

heeft verstelbare schouderbanden voor een optimaal draagcomfort. De rugzak is 

zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers en diverse compar-

timenten waaronder een verborgen vak op de achterkant om kostbare spullen in op 

te bergen. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de professionele uitstraling 

en diverse opbergmogelijkheden.

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 

onderkant: 1680D polyester. 

Afmetingen: 29x42x15 cm

Volume: ≈ 18 l

Roll-Up Backpack 040220

Moderne rugzak met verstelbare schouderbanden voor een optimaal draagcom-

fort. De rugzak is zorgvuldig afgewerkt met TPU-ritsen, reflecterende zipper pullers 

en diverse compartimenten waaronder een verborgen vak op de achterkant om 

kostbare spullen in op te bergen. De tas is perfect voor alledaags gebruik dankzij de 

professionele uitstraling en diverse opbergmogelijkheden.

Kwaliteit: 300D polyester / voering: 210D polyester met PU versteviging / 

onderkant: 1680D polyester. 

Afmetingen: 34,5x47x15,5 cm

Volume: ≈ 25 l

City Backpack 040224
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BLACK GREEN/
PMS 361 C

LIGHT GREEN/
PMS 375 C

PURPLE/
PMS 2593 C

REFLECTIVE WHITE YELLOW/
PMS 102 C

RED/
PMS 186 U

ROYAL BLUE/
PMS 300 U

ORANGE/
PMS 151 U

HET ZIT 'M IN DE DETAILS.
 
VOOR DEZE SERIE TASSEN ZIJN ER 10 GEKLEURDE RITSEN GESELECTE-
ERD WAARMEE U UW TAS MOOI AAN KAN LATEN SLUITEN OP UW HUISS-
TIJL. DE TASSEN WORDEN AL IN DE FABRIEK VOORZIEN VAN DE RITSEN 
EN UW LOGO OF ONTWERP. HET ENIGE WAT U HOEFT TE DOEN IS UW 
BESTELLING TE PLAATSEN EN UW LOGO OF ONTWERP AANLEVEREN. U 
ONTVANGT DAN EEN PRESENTATIE VAN HET UITEINDELIJKE ONTWERP 
EN NA UW GOEDKEURING WORDT DE PRODUCTIE GESTART. 

De volgende producten kunt u selecteren; 040220 Roll up Backpack & 040222 Weekend Duffle,  

040221 Laptop Bag, 040223 Street Backpack, 040224 City Backpack.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw tas te personaliseren: Screen print, borduren of een  

rubber label. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om uw eigen rits puller te ontwerpen.

De minimale afname is slechts 300 stuks.

De tassen hebben een levertijd van ongeveer 15 weken na  

goedkeuring van het ontwerp (Chinese New Year uitgezonderd).
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Klassieke rugzak met diverse compartimenten en diverse verstelbare banden voor 

een optimaal draagcomfort. De tas is verder voorzien van een geheim vak op de rug 

voor het opbergen van bijvoorbeeld een telefoon en een verstelbare band die om de 

middel geklikt kan worden voor extra ondersteuning. De tas is ideaal te gebruiken 

voor zeer uiteenlopende activiteiten dankzij de diverse compartimenten en het hoge 

draagcomfort.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 33x42x17 cm

Volume: ≈ 23 l

Backpack 040103
Klassieke schoudertas met diverse compartimenten en diverse verstelbare banden 

voor een optimaal draagcomfort. De tas is ideaal te gebruiken voor zeer uiteen-

lopende activiteiten dankzij de diverse compartimenten en de aanpassings mogelijk-

heden van het volume.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 40x30x10 cm

Volume: ≈ 12 l (expanded ≈ 20 l)

Bike Bag Expand 040102

Ruime, klassieke weekendtas met een ruime opening aan de bovenkant voor het ge-

makkelijk in- en uitpakken van de tas. De tas is voorzien van diverse compartimenten 

voor het overzichtelijk en veilig opbergen van alle spullen. Daarnaast zijn de banden 

van de tas verstelbaar voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 54x29x30 cm

Volume: ≈ 46 l

Travel Bag 040101
Ruime, klassieke laptoptas die zowel als rugzak en als schoudertas gedragen kan 

worden. De tas is voorzien van diverse compartimenten voor het overzichtelijk en 

veilig opbergen van alle spullen. Daarnaast zijn de banden van de tas verstelbaar voor 

een optimaal draagcomfort. 

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 30x43x12 cm

Volume: ≈ 15 l

Computer Bag 040127
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Extra ruime, klassieke reistas met een ruime opening aan de bovenkant voor het ge-

makkelijk in- en uitpakken van de tas. De tas is voorzien van diverse compartimenten 

voor het overzichtelijk en veilig opbergen van alle spullen. Daarnaast zijn de banden 

van de tas verstelbaar voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 78x33x34 cm

Volume: ≈ 88 l

Travel Bag Extra Large 040113
Ruime, klassieke rugzak met diverse compartimenten en diverse verstelbare banden 

voor een optimaal draagcomfort. De tas is verder voorzien van een verstelbare band 

die om de middel geklikt kan worden voor extra ondersteuning. De tas is ideaal te 

gebruiken voor zeer uiteenlopende activiteiten dankzij de diverse compartimenten en 

het hoge draagcomfort.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen: 36x46x18 cm

Volume: ≈ 29 l

Backpack Large 040116

Klassieke toilettas die gemakkelijk open opgehangen kan worden. De tas heeft 

diverse compartimenten voor het overzichtelijk en veilig opbergen van alle spullen. De 

tas is ideaal om mee te nemen op iedere reis dankzij het handige ophangsysteem en 

de vele compartimenten.

Kwaliteit: 600D polyester met PVC versteviging. 

Afmetingen:  20x25x10 cm

Volume: ≈ 5 l

Toiletry Case II 040120



YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

114 Caps & Accessories

CAPS & 
ACCESSORIES



YOUR COMPLETE PROMOWEAR SUPPLIER

115Caps & Accessories

10
35

18
04

0099

94
68

58

55

10

35

04

55

58
68

9499

00

58
35

04

55

PAGE 99

99

Klassieke cap gemaakt van katoenen twill voor optimaal draagcomfort en du-

urzaamheid. De verdeling van 5 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte voor 

veredeling. De pet is gemakkelijk te verstellen middels de klittenband sluiting aan de 

achterzijde. Deze pet is de ideale toevoeging op iedere outfit of als onvergetelijke 

weggever.

Kwaliteit: 100% katoen. 

Maten: one size

Texas Cap 024065

Klassieke cap gemaakt van een hoogwaardige mix-kwaliteit voor optimaal draagcom-

fort en duurzaamheid. De verdeling van 6 panelen zorgt voor meer dan voldoende 

ruimte voor borduring. De pet is gemakkelijk te verstellen middels de klittenband 

sluiting aan de achterzijde. Deze pet is de ideale toevoeging op iedere outfit of als 

onvergetelijke weggever.

Kwaliteit: 65% polyester, 35% twill katoen. 

Maten: one size

Brandon 024031
Klassieke cap gemaakt van katoenen twill voor optimaal draagcomfort en duurzaam-

heid. De verdeling van 6 panelen zorgt voor meer dan voldoende ruimte voor bordur-

ing. De pet is gemakkelijk te verstellen middels de metalen gesp aan de achterzijde. 

Verder is de pet voorzien van contrasterende details voor een extra onderscheidende 

uitstraling. Deze pet is de ideale toevoeging op iedere outfit of als onvergetelijke 

weggever.

Kwaliteit: 100% twill katoen. 

Maten: one size

Davis 024035
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Sportieve muts gemaakt van polyester met elastaan voor een optimaal draagcom-

fort. De muts is ideaal te dragen tijdens tal van activiteiten dankzij de comfortabele 

pasvorm en het elastische materiaal.

Kwaliteit: 87% polyester, 13% elastaan. 

Maten: S/M, L/XL

Functional hat  024126
Sportieve handschoenen gemaakt van polyester voor optimaal draagcomfort en 

duurzaamheid. De handschoenen zijn perfect te dragen tijdens koelere omstan-

digheden.

Kwaliteit: 100% polyester. 

Maten: S/M, L/XL

Functional gloves 024127

Klassieke, gebreide muts met een patch aan de voorzijde voor het gemakkelijk 

veredelen. De muts is voorzien van een omgevouwen rand voor een optimaal draag-

comfort.

Kwaliteit: 100% acryl. 

Maten: one size

Hubert w. patch 024129
Klassieke, gebreide muts met een omgevouwen rand voor een optimaal draagcom-

fort. De muts is een mooie toevoeging op iedere winterse outfit.

Kwaliteit: 100% acryl. 

Maten: one size

Hubert 024128

Klassieke, gebreide muts van zware kwaliteit voor optimale bescherming tegen de 

kou. De muts is een mooie toevoeging op iedere winterse outfit.

Kwaliteit: 100% acryl. 

Maten: one size

Milton 024122
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REFLECTIVE INDEX: 250
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REFLECTIVE INDEX: 250

Opvallende, comfortabele en reflecterende handschoenen voor extra zichtbaarheid 

in het donker. De handschoenen zijn ideaal voor op de fiets, tijdens het joggen of 

om gewoon bij de hand te hebben in de auto. De handschoenen hebben een lichte 

voering waardoor ze goed beschermen tegen de kou.

Kwaliteit: Shell: 60% polyamide, 40% polyester / voering: 100% polyester / 

wattering: 100% polyester. Reflective index: 250. 

Maten: XS/S, M/L, XL/XXL

Reflective Gloves 024165

Klassieke, fijngebreide muts met reflecterende details voor optimale zichtbaarheid. De 

muts is professioneel afgewerkt met katoen voor een optimaal draagcomfort.

Kwaliteit: 100% acryl / voering: 100% katoen. Reflective index: 250. 

Maten: one size

Grover Reflective 024164

Nauwsluitende muts gemaakt van fijn gebreid acryl met een katoenen voering voor 

een optimaal draagcomfort. De muts is gemakkelijk te veredelen middels borduring.

Kwaliteit: 100% acryl / voering: 100% katoen. 

Maten: one size

Grover 024119
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Comfortabele, lichtgewicht single jersey muts met fleece voering voor optimaal 

draagcomfort. De muts is ideaal te dragen onder een helm op een winterse dag.

Kwaliteit: 100% single jersey katoen / voering: 100% polyester fleece. 

Gewicht: 180 g/m2 

Maten: one size

Baily 024125

Moderne muts van dubbele single jersey voor optimaal draagcomfort. De commer-

ciële kleuren en langere pasvorm geven deze muts een eigentijdse uitstraling. De 

muts sluit mooi aan op de Basic-lijn.

Kwaliteit: 95% katoen, 5% elastaan (kleur 11, 170 en 955: 62% polyester, 

33% katoen, 5% elastaan). 

Gewicht: 180 g/m2 

Maten: one size

Saco 024130
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Zipperpullers die gemakkelijk toegevoegd kunnen worden aan de artikelen met 

een rits uit de Clique collectie om deze nog beter aan te laten sluiten op de 

bedrijfskleuren. De pullers zijn leverbaar in maar liefst 9 kleuren en leverbaar per 50 

stuks.

Aantal per pak:        50-p

Zip puller 50-p 024201
Polyester trekkoord om hoodies nog beter aan te laten sluiten op de bedrijfskleuren. 

Het koord is leverbaar per 50 meter (ongeveer 40 hoodies).

Kwaliteit: 100% polyester. 

Maten:  50 m

Drawstring 50 m 024200
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Unisex riem met metalen gesp, gemaakt van elastisch materiaal voor optimaal 

comfort.

Kwaliteit: 53% polyester, 47% rubber / uiteinde band: 100% PU / gesp: 100% 

metaallegering (nikkel vrij). 

Maten: 105 cm, 120 cm

Elastic Belt 024205
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Wetenswaardigheden over  
bedrukken en borduren.

Verschillende technieken zijn nodig voor een goede kwaliteit en duurzaam gebruik. Afhan-
kelijk van het produkt kan men verschillende technieken gebruiken. Hieronder vindt u een 

korte opsomming van de mogelijkheden.

[ A ] SCREEN – Simpel en goedkoop, vaak ook de beste 
methode. Te gebruiken bij t-shirts, sweatshirts en andere 
simpele kleding.

[ B ] TRANSFER – Bij voorkeur te gebruiken bij dezelf-
de artikelen als hierboven, maar zorgt voor een gedetail-
leerder resultaat, en duidelijkere kleuren. De transfer kan 
makkelijk bewaard worden om snel te drukken.

[ C ] DIRECTE BORDURING – Geeft een exclusieve 
uitstraling. Te gebruiken bij jacks, badstof, gebreide 
artikelen en shirts. 

[ D ] GEWEVEN BORDURING – Labels met 
geweven borduring zijn zeer gedetailleerd en onders-
cheidend. Deze labels kunnen ook bewaard worden.

[ E ] EMBOSSING – Deze bewerking wordt drie dimen-
sionaal op de stof geponst. Het resultaat is als in reliëf, 
discreet en exclusief. Deze methode kan op beperkte 
materialen worden gebruikt, bij voorkeur volumineus 
materiaal zoals o.a. fleece.
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Verklarende woordenlijst
ACRYL ’ Synthetische vezels.*

MIX-KWALITEIT: Stof opgebouwd uit verschillende grondstoffen.

EASY CARE: Chemische of mechanische behandeling die   
 het strijken vergemakkelijkt. Het effect van   
 deze behandeling zal verminderen na verloop  
 van tijd.

ELASTAAN: Algemene benaming voor synthetische   
 materialen met een elastische eigenschap.   
 Een van  de meest bekende soorten is Lycra,*  
 ook wel bekend als spandex.

FLEECE: Synthetisch, non-woven materiaal met een   
 hoge isolatiewaarde, gemaakt van   
 synthetischevezels (meestal polyester). 

GAUGE:   Meeteenheid om aan te geven hoe fijn de   
 steken van een bepaald doek is.

GEKAMD KATOEN:  Proces waarbij katoen voor het spinnen wordt  
 gekamd. Hierbij worden de kortste garens  
 verwijderd om zo te komen tot een duurzamer,  
 hoogwaardiger en comfortabeler materiaal.

LYCRA:   Geregistreerde merknaam van INVISTA, zie   
 ook elastaan*.

MESH:   Materiaal met een ‘net-breisel’, wordt veel   
 gebruikt als voering in bijvoorbeeld   
 sportkleding voor extra luchttoevoer.

MICRO FLEECE:   Fleece-soort met een kortere vezel. Zie ook   
 Fleece*.

POLYAMIDE:   Sterk en glad materiaal, ook wel bekend als   
 Nylon. Zie ook Synthetische vezels*.

PIQUÉ:   Materiaal met een specifiek breisel dat zorgt   
 voor een fijne structuur. Wordt veelal toege  
 past op polo’s.

POLYESTER:   Meest voorkomende materiaal in textiel na   
 katoen. Polyester is een duurzaam mate  
 riaal met een hoog draagcomfort en kleurvast 
 heid, zie ook synthetische vezels*.

PU:   Afkorting voor ‘Polyurethaan’. Wordt gebruikt  
 als coating om een waterafstotende laag aan te  
 brengen op textiel.

RIB:   Breisel waarbij hoger liggende verticale   
 strepen worden afgewisseld met lager liggende  
 verticale strepen om de elasticiteit van een   
 materiaal te vergroten. Veel gebruikt bij   
 kragen en boorden.

RINGGESPONNEN:   Katoen wat wordt gesponnen met lange,   
 doorlopende vezels. Het resultaat is een   
 zachter, gladder, rond gesponnen katoen.

RIPSTOP:   Weving waarbij iedere paar millimeter een   
 dikkere draad mee geweven wordt wat ervoor  
 zorgt dat het materiaal niet kan scheuren   
 (vroeger gebruikt bij parachutes).

SINGLE JERSEY:   Fijne breistructuur die ervoor zorgt dat het  
 materiaal elastisch wordt. Wordt veel gebruikt  
 bij het vervaardigen van T-shirts.

SLUB:   Garen dat bewust ongelijkmatig wordt   
 gesponnen als het gaat om lengte en diameter  
 om een stof met een unieke uitstraling te   
 creëren.

SOFTSHELL:  Windwerend, ademend, vochtregulerend en   
 waterafstotend materiaal opgebouwd uit strak  
 op elkaar geweven lagen, verbonden door een  
 membraam. 

SYNTHETISCHE VEZELS      
 Verzamelnaam voor alle vezels die zijn   
 gefabriceerd uit polymeren. De meest bekende  
 materialen zijn: polyester, polyamide en acryl.

TASLAN:   Synthetische, enkelvoudige, geweven vezels   
 voor een sterk, duurzaam en sneldrogend   
 materiaal met waterafstotende eigenschappen  
 (veel gebruikt voor jassen).

TWILL:   Weefmethode met een diagonaal patroon voor  
 een duurzaam en opvallend materiaal. Ook wel  
 keperbinding genoemd.

VISCOSE:   Synthetische vezels gemaakt van de cellulose uit  
 hout of katoen, wordt behandeld en verwerkt tot  
 kunstzijde voor een aangenaam draagcomfort.

VELCRO:   Merknaam van de meest bekende klittenband.

KAPNADEN:   Plat gestikte naden die door het dubbele stiksel  
 extra sterk zijn. De naden zijn niet alleen extra  
 duurzaam maar zorgen ook voor een beter   
 draagcomfort.

ENZYME:   Behandeling die plaatsvindt tijdens het verf  
 proces. Deze behandeling zorgt ervoor dat de stof  
 gladder wordt. Hiermee krijgt de stof niet alleen  
 een mooiere uitstraling, het draagt ook bij aan  
 het hoogwaardige eindresultaat van een   
 eventuele veredeling middels print.

SOFTENER:   Behandeling die plaatsvindt voordat de stof  
 wordt afgewerkt. Deze behandeling zorgt ervoor  
 dat de stof zachter aanvoelt. Het effect van deze  
 behandeling zal verminderen na verloop van tijd.

VOORGEKROMPEN:  Materiaal wordt behandeld voordat het   
 kledingstuk wordt gefabriceerd waardoor de  
 eerste krimp verminderd. 

WP  Waterproof (waterbestendig). WP geeft aan   
 hoe waterbestendig een stof is. WP wordt   
 gemeten in milimeters, 3000 WP betekent dat  
 de jas 3000 mm water tegen houdt over een   
 periode van 24 uur per m2.

MVP:  Moisture Vapour Permeablity (vocht damp   
 doordringbaarheid). Dit geeft aan hoeveel vocht  
 de stof afvoert naar buiten. MVP wordt gemeten  
 in gram per m2, 3000 MVP betekent dat de jas  
 3000 gram vocht doorlaat per m2 stof.

DRUKKERSRITS:  Verborgen rits in de voering om het veredelen  
 van een kledingstuk te vergemakkelijken.

WATTERING:  Zachte vezels die worden gebruikt als vulling  
 voor extra warmte. Ook wel bekend als padding  
 of fiber fill.

VOERING:   Vaak gemaakt van een zacht en glad materiaal  
 om het gemakkelijk aantrekken te bevorderen en  
 het draagcomfort te vergroten.

SHELL:   Buitenste laag van een kledingstuk.

SBS-RITS:   Merknaam van een veel voorkomende   
 rits-fabrikant.

YKK-RITS:   Merknaam van een veel voorkomende   
 rits-fabrikant.

AC:  Wordt gebruikt als coating aan één zijde van de  
 stof als beschermende laag tegen water.

SPUN DYED:   Bij dit proces wordt kleurpigment toegevoegd  
 tijdens het spinnen waardoor minder stroom en  
 water wordt verbruikt. Daarnaast zorgt deze   
 milieuvriendelijke techniek voor een betere   
 kleurdiepte en kleurvastheid.

OXFORD:   Grovere weving waardoor een lichtgewicht en  
 duurzame stof ontstaat.

PONGEE:    Dunne, gladde stof, van origine gemaakt van  
 zijde, wordt tegenwoordig vaak geïmiteerd met  
 synthetische materiaal.

240T:  De ‘T’ staat voor draaddichtheid. 240T staat  
 voor 240 draden per vierkante inch.

600D:  De ‘D’ staat voor denier (gewicht). Geeft aan hoe  
 stevig een stof in. Hoe hoger het getal, hoe   
 steviger het materiaal.
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T-shirts & Tops
029338 Premium Active-T All Colours S–3XL 20

029038 Basic Active-T All Colours XS–3XL 19

029030 Basic-T All Colours XS–4XL 9

029033 Basic-T L/S All Colours XS-4XL 10

029317 Carolina S/S 00, 99 36/S–46/3XL 14

029320 Classic-T All Colours XS-6XL 11

029331 Fashion-T V-neck 00, 99 XS–4XL 12

029334 Ice-T 00, 99 S–4XL 20

029335 Ice-T Ladies 00, 99 36/S–46/3XL 20

029360 New Classic-T All Colours XS–3XL 11

029360 New Classic-T 00, 35, 55, 580, 95, 99 XS–5XL 11

029348 Premium Fashion-T All Colours XS–3XL 12

029340 Premium-T 00, 99 S–4XL 12

Sweatshirts & Pants
021038 Basic Cardigan All Colours XS–3XL 44

021038 Basic Cardigan 580, 95, 99 XS-5XL 44

021033 Basic Half Zip All Colours XS–3XL 41

021033 Basic Half Zip 580, 95, 99 XS-5XL 41

021031 Basic Hoody All Colours XS–3XL 43

021031 Basic Hoody 580, 95, 99 XS-5XL 43

021032 Basic Polo Sweater All Colours XS–3XL 41

021032 Basic Polo Sweater 580, 95, 99 XS–5XL 41

021034 Basic Hoody Full zip All Colours XS–3XL 45

021034 Basic Hoody Full zip 580, 95, 99 XS-5XL 45

021037 Basic Pants All Colours XS–3XL 42

021030 Basic Roundneck All Colours XS–3XL 42

021030 Basic Roundneck 580, 95, 99 XS-5XL 42

021048 Classic Cardigan All Colours XS–3XL 48

Polo Piqué
028219 Amarillo All Colours except 99 XS-3XL 36

028230 Basic Polo All Colours XS-4XL 27

028235 Basic Polo LS Pocket All Colours XS-4XL 28

028255 Basic Polo w. Pocket All Colours XS-4XL 28

028245 Classic Lincoln L/S All Colours XS–3XL 30

028245 Classic Lincoln L/S 580, 95, 99 XS–5XL 30

028244 Classic Lincoln S/S All Colours XS–3XL 30

028244 Classic Lincoln S/S 00, 35, 55, 580, 95, 99 XS–5XL 30

028204 Lincoln All Colours XS–6XL 31

028250 Manhattan All Colours XS–3XL 32

028250 Manhattan 00, 35, 55, 580, 95, 99 XS–5XL 32

028251 Manhattan Ladies 00, 35, 55, 580, 95, 99 XS–3XL 32

028237 Newton All Colours XS–3XL 32

028240 Stretch Premium Polo All Colours XS–3XL 31

028240 Stretch Premium Polo 00, 99 XS–4XL 31

028260 Heavy Premium Polo All Colours XS–3XL 31

028260 Heavy Premium Polo 00, 99 XS-4XL 31

021043 Classic Half Zip All Colours XS–3XL 48

021043 Classic Half Zip 580, 95, 955, 99 XS–5XL 47

021041 Classic Hoody All Colours XS–3XL 49

021041 Classic Hoody 580, 95, 955, 99 XS-5XL 49

021044 Classic Hoody Full Zip All Colours XS–3XL 49

021044 Classic Hoody Full Zip 580, 95, 955, 99 XS-5XL 49

021040 Classic Roundneck All Colours XS–3XL 47

021040 Classic Roundneck 580, 95, 955, 99 XS-5XL 47

021048 Classic Cardigan 580, 95, 955, 99 XS-5XL 58

021058 Classic FT Jacket All Colours XS–3XL 48

Art.no  Artikel naam    Kleur    Maat Pagina

Grote maten tabel
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Jackets
020929 Basic Rain Jacket All Colours XS/S-3XL/4XL 76

020955 Bomber Jacket All Colours XS-3XL 79

Vests
020974 Hudson Vest All Colours XS–3XL 85

020989 Weston All Colours XS-3XL 80

Softshell & Fleece
020912 Basic Hoody Softshell All Colours XS-3XL 70

020912 Basic Hoody Softshell 580, 99 XS-5XL 70

020917 Basic Hoody Softshell Ladies 580, 99 XS-3XL 70

023914 Basic Micro Fleece Jacket All Colours XS–3XL 68

023914 Basic Micro Fleece Jacket 580, 96, 99 XS–4XL 68

023901 Basic Polar Fleece Jacket All Colours XS–3XL 69

023901 Basic Polar Fleece Jacket 580, 96, 99 XS–4XL 69

023902 Basic Polar Fleece Vest All Colours XS–3XL 69

023902 Basic Polar Fleece Vest 580, 96, 99 XS–4XL 69

020910 Basic Softshell Jacket All Colours XS-3XL 70

020910 Basic Softshell Jacket 580, 99 XS-5XL 70

020915 Basic Softshell Jacket Ladies 580, 99 XS–3XL 70

020911 Basic Softshell Vest All Colours XS-3XL 69

020911 Basic Softshell Vest 580, 99 XS-5XL 69

020916 Basic Softshell Vest Ladies 580, 99 XS-3XL 69

020927 Milford Jacket All Colours XS-3XL 72

020927 Milford Jacket 580, 99 XS–4XL 72

020928 Milford Jacket Ladies 580, 99 46/3XL 72

020930 Monroe 99 S-3XL 72

010177 Sanders 99 S–4XL 73

010179 Sparta 99 S/36–3XL/46 73

Shorts & Pants
022040 5-Pocket Stretch All Colours XS-5XL 64

022044 5-Pocket Stretch Denim All Colours XS-5XL 66

022041 5-Pocket Stretch Ladies All Colours 36/S–46/3XL 64

022043 5-Pocket Stretch Light All Colours XS-5XL 66

022042 Cargo Pocket All Colours XS-5XL 65

020902 Sebring All Colours XS-3XL 82

022029 Zip-Pocket Shorts All Colours XS-3XL 63

Knits
021174 Aston All Colours S–3XL 61

Shirts
027950 Clark All Colours XS-3XL 58

027310 Cambridge All Colours S–4XL 59

027311 Oxford All Colours S–4XL 59

021053 Craig 580, 99 XS–4XL 54

021062 Oakdale All Colours XS-3XL 50

021063 Oakdale Ladies All Colours 34/XS-46/3XL 50

021064 Ottawa All Colours XS-3XL 53

021065 Ottawa Ladies All Colours 34/XS-46/3XL 53

020933 Custer All Colours XS-3XL 80

020934 Custer Ladies All Colours 34/XS-46/3XL 80

020956 Key West All Colours XS-3XL 77

020961 Hardy All Colours XS–3XL 78

020964 Hardy Reflective All Colours XS–3XL 78

020969 Newport All Colours XS–3XL 79

020976 Hudson All Colours XS–3XL 85

020970 Kingslake All Colours XS-3XL 86

020997 Malamute All Colours XXS–3XL 87

020993 Melrose 99 36/S–46/3XL) 81

020992 Morris All Colours S–4XL 81

020901 Stafford All Colours XS–3XL 82

020971 Vinton All Colours XS–3XL 81

020923 Waco All Colours XS–3XL 84

020924 Waco Ladies All Colours 34/XS-46/3XL 84

Levertijden van maten boven 2XL kunnen langer zijn dan onze 
standaard levertijd.

Art.no  Artikel naam    Kleur    Maat Pagina
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WP

EASY TO IRON

UV

Nieuw product dit seizoen.

UV beschermend materiaal. De ge-
noemde waarde geeft aan hoeveel.

Easy Care - Artikel is gemakkelijk 
te strijken.

Goede vochtafvoerende 
kwaliteiten.

Dames model.

Heren model.

Nieuwe kleur dit seizoen.

Dit symbool wordt gebruikt 
voor waterdichte materialen 
(2000 WP of meer).

Winddicht.

Getapete naden.

Symbolen

Kindermaten

High Visibility kleur

Wij steken veel tijd en aandacht in het kiezen 
van materialen en productiemethoden voor 
onze artikelen om de hoge kwaliteit te kunnen 
waarborgen. Toch blijft het belangrijk om de 
wasinstructies van onze artikelen correct op te 
volgen. U vind de wasinstructies op het label 
van ieder artikel.

De tobbe laat zien of een artikel in 
de hand- of machinewas mag. Het 
getal in de tobbe laat zien op hoeveel 
graden het artikel gewassen mag wor-
den. Het is belangrijk dat hierbij de 

exacte temperatuur wordt aangehouden. Een 
waskuip met een kruis erdoor betekent dat het 
artikel niet met water gereinigd mag worden. 

Een cirkel betekent dat het artikel 
chemisch gereinigd mag worden (naar 
de stomerij). De letter in de cirkel geeft 
aan welke chemische stof er gebruikt 
mag worden. Een cirkel met een kruis 

erdoor betekent dat het artikel niet chemisch 
gereinigd mag worden.

Een driehoek betekent dat het artikel 
behandeld mag worden met bleek. CL 
staat voor de chemische benaming van 
een bleekmiddel; Chlorine. Een driehoek 
met een kruis erdoor betekent dat het 

niet gebleekt mag worden.

Een cirkel in een vierkant betekent dat 
het artikel in de droger mag. Als er een 
kruis door dit symbool staat betekent 
dit dat het artikel niet in de droger 
mag. Het is belangrijk om dit symbool 

op te volgen omdat kleding drogen in de dro-
ger de enige manier van drogen is waarop het 
artikel kan beschadigen.

Het strijkijzer laat zien dat het artikel 
gestreken mag worden. De stippen in 
het strijkijzer geven aan hoe warm het 
artikel gestreken mag worden.

• • •  Hoge temperatuur (max 200°C)
• •  Middelmatige temperatuur (150°C)
•  Lage temperatuur (max 100°C)

Als er een kruis door het symbool staat betekent 
het dat het artikel niet gestreken mag worden 
(ook niet binnenstebuiten). 

Textiel behandelingssymbolen

Voorbereidingen voor het  
wassen:
•  Sorteer de artikelen  

volgens de was symbolen (40°, 60°C etc.)

•  Was donkere kleuren apart

•  Houd de dosering van de hoeveelheid 
wasmiddel aan zoals op de verpakking 
staat aangegeven.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust 
contact met ons op.

Spun dyed
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hemelsblauw
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kobalt
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lichtblauw
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donker blauw

denim blauw

polar blauw
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appelgroen
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dark mocca
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antraciet melange

pistol

zwart
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Basic Roundneck ..............................021030 ...........42
Basic Roundneck Junior ....................021020 ...........96
Basic Softshell Jacket ........................020910 ...........70
Basic Softshell Jacket Junior .............020909 ...........99
Basic Softshell Jacket Ladies .............020915 ...........70
Basic Softshell Vest ...........................020911 ...........69
Basic Softshell Vest Ladies ................020916 ...........69
Basic-T .............................................029030 ...........9
Basic-T Junior ..................................029032 ...........91
Basic-T Ladies ..................................029031 ...........9
Basic-T L/S ......................................029033 ...........10
Basic-T L/S Ladies ...........................029034 ...........10
Bike Bag Expand ..............................040102 ...........112
Bomber .............................................020955 ...........79
Brandon ...........................................024031 ...........115

C
Cambridge ........................................027310 ...........59
Cargo Pocket ....................................022042 ...........65
Carolina L/S .....................................029319 ...........14
Carolina S/S .....................................029317 ...........14
Carolina Tanktop..............................029307 ...........15
City Backpack ..................................040224 ...........110
Clare ................................................027955 ...........58
Clark ................................................027950 ...........58
Classic Cardigan ...............................021048 ...........48
Classic Cardigan Ladies ....................021049 ...........48
Classic FT Jacket ..............................021058 ...........48
Classic FT Jacket Ladies ...................021059 ...........48
Classic Half Zip ................................021043 ...........47
Classic Hoody ...................................021041 ...........49
Classic Hoody Full Zip .....................021044 ...........49
Classic Hoody Full Zip Ladies ..........021045 ...........49
Classic Hoody Ladies ........................021042 ...........49
Classic Lincoln L/S ..........................028245 ...........30
Classic Lincoln S/S ...........................028244 ...........30
Classic Marion L/S ...........................028247 ...........30

Classic Marion S/S ............................028246 ...........30
Classic Roundneck ............................021040 ...........47
Classic-T ..........................................029320 ...........11
Classic Tanktop ................................029367 ...........15
Computer Bag ..................................040127 ...........112
Craig ................................................021053 ...........54
Custer ...............................................020933 ...........80
Custer Ladies ...................................020934 ...........80

D
Danville ............................................021054 ...........55
Davis ................................................024035 ...........115
Davis Kids ........................................024036 ...........99
Deming .............................................021056 ...........55
Derby-T ...........................................029342 ...........15
Derby-T Ladies ................................029343 ...........15
Drawstring 50 m ..............................024200 ...........120
Ducan ...............................................021055 ...........55
E
Elastic Belt .......................................024205 ...........121
Elgin ................................................029411 ...........22
Ezel ..................................................029460 ...........22

F
Fashion-T V-Neck ............................029331 ...........12
Functional Gloves .............................024127 ...........116
Functional Hat .................................024126 ...........116

G
Garland ............................................027321 ...........59
Gerry ................................................021051 ...........54
Grace ................................................021052 ...........54
Grover ..............................................024119 ...........117
Grover Reflective ..............................024164 ...........117

H
Hardy ...............................................020961 ...........78
Hardy Reflective ...............................020964 ...........78
Heavy Premium Polo ........................028260 ...........31
Heavy Premium Polo Ladies .............028261 ...........31
Hollis ................................................022057 ...........63
Hubert ..............................................024128 ...........116
Hubert w. Patch ...............................024129 ...........116
Hudson .............................................020976 ...........85
Hudson Junior ..................................020905 ...........100
Hudson Ladies .................................020977 ...........85
Hudson Vest .....................................020974 ...........85
Hudson Vest Ladies ..........................020975 ...........85

I
Ice Polo ............................................028234 ...........37
Ice Sport-T .......................................029336 ...........20
Ice-T ................................................029334 ...........20
Ice-T Kids ........................................029332 ...........96
Ice-T Ladies .....................................029335 ...........20

K
Katy .................................................029305 ...........17
Kelton ..............................................022059 ...........63
Key West ..........................................020956 ...........77
Kingslake .........................................020970 ...........86
Kingslake Ladies ..............................020972 ...........86

L
Laptop Bag .......................................040221 ...........109
Lemont .............................................020918 ...........85
Lemont Ladies .................................020919 ...........85
Lincoln .............................................028204 ...........31
Loris .................................................021046 ...........50
Loris Ladies .....................................021047 ...........50

M
Malamute .........................................020997 ...........87
Manhattan ........................................028250 ...........32
Manhattan ladies ..............................028251 ...........32
Media pocket ....................................040129 ...........107
Melrose .............................................020993 ...........81
Milford Jacket ...................................020927 ...........72
Milford Jacket Ladies .......................020928 ...........72
Milton ...............................................024122 ...........116
Monroe .............................................020930 ...........72
Monroe Ladies ..................................020935 ...........72
Morris ...............................................020992 ...........81

N
Neon-T .............................................029345 ...........18

Neon-T Junior ..................................029347 ...........94
Neon-T Ladies ..................................029346 ...........18
New Alpena ......................................028223 ...........37
New Classic-T ..................................029360 ...........11
New Classic-T Ladies .......................029361 ...........11
New Conway ....................................028222 ...........37
Newport ...........................................020969 ...........79
Newton .............................................028237 ...........32
Newton Ladies ..................................028239 ...........32
Nome ................................................029314 ...........21
Nome Kids ........................................029304 ...........96

O
Oakdale ............................................021062 ...........50
Oakdale Ladies .................................021063 ...........50
Odessa ..............................................021066 ...........53
Orlando ............................................029430 ...........22
Orlando Ladies .................................029431 ...........22
Ottawa .............................................021064 ...........53
Ottawa Ladies ..................................021065 ...........53
Oxford ..............................................027311 ...........59

P
Pittsford ...........................................028270 ...........34
Pittsford Ladies ................................028271 ...........34
Premium Fashion-T .........................029348 ...........12 
Premium Active-T ............................029338 ...........20
Premium Active-T Ladies .................029339 ...........20
Premium Fashion-T Ladies ..............029349 ...........12
Premium-T .......................................029340 ...........12
Premium-T Ladies ...........................029341 ...........12

R
Raglan-T ..........................................029326 ...........21
Reflective Gloves ...............................024165 ...........117
Roll-Up Backpack ............................040220 ...........110

S
Saco .................................................024130 ...........118
Sanders ............................................010177 ...........73
Seabrook ..........................................020937 ...........77
Seabrook Ladies ...............................020938 ...........77
Seattle ..............................................028242 ...........34
Seattle Ladies ...................................028243 ...........34
Sebring .............................................020902 ...........82
Slub-T Ladies ...................................029353 ...........17
Slub-T Men’s ....................................029352 ...........17
Smart Backpack ...............................040163 ...........103
Smart Backpack Reflective ...............040165 ...........102
Sparta ..............................................010179 ...........73
Sportbag ...........................................040208 ...........104
Stafford ............................................020901 ...........82
Street Backpack ................................040223 ...........110
Stretch Premium Polo .......................028240 ...........31
Stretch Premium Polo Ladies ...........028241 ...........31
Stretch-T ..........................................029344 ...........15

T
Texas Cap .........................................024065 ...........115
Toiletry Case II .................................040120 ...........113
Travel Bag ........................................040101 ...........112
Travel Bag Extra Large.....................040113 ...........113

V
Vinton ..............................................020971 ...........81

W
Waco ................................................020923 ...........84
Waco Ladies .....................................020924 ...........84
Weekend Bag ....................................040237 ...........105
Weekend Duffle ................................040222 ...........109
Weston..............................................020989 ...........79

Z
Zip-Pocket Shorts .............................022029 ...........63
Zip puller 50-p .................................024201 ...........120

1-9
2 in 1 bag 25L ..................................040234 ...........107
2 in 1 bag 42L ..................................040235 ...........107
2-in-1 bag 75 L ................................040236 ...........107
5-Pocket Stretch ...............................022040 ...........64
5-Pocket Stretch Denim ....................022044 ...........66
5-Pocket Stretch Ladies ....................022041 ...........64
5-Pocket Stretch Light .....................022043 ...........66



Your complete promowear supplier


