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NAJAAR/WINTER SPECIAL
Looptijd t/m 31 maart 2023

ALLROUNDWORK 6241  
WERKBROEK
Deze stretch werkbroek 
heeft een nauwere pasvorm 
met een clean design en 
een technische uitstraling. 
Stretch Cordura bij de knie-
en en de 4-way stretch aan 
de achterkant zorgen voor 
veel flexibiliteit en comfort.

AW CANVAS  
STRETCH BROEK HP 6224

Klassieke werkbroek met holsterzakken ge-
maakt van sterke en licht rekbare Canvas+ stof. 
De broek is voorzien van CORDURA® verstevi-
gingen op kritieke plaatsen voor extra duur-
zaamheid en een contrasterend stretchpaneel 
bij het kruis voor verbeterde mobiliteit.

KNIEBESCHERMERS 9110

Red uw knieen met de nieuwste EN 14404 
gecertificeerde kniebescherming (Level 1 Type 
2). Extreme efficient en comfortabele knie-
beschermers klaar voor het gepatenteerde 
Snickers Workwear KneeGuard™ positionerings 
systeem.

D3O LITE  

KNIEBESCHERMERS 9112

Het ultieme in comfort, demping en bescherming voor 
uw knieën. Geavanceerde ventilatie en kniebescher-
mers in high-tech D30 Lite™ materiaal. Klaar voor het 
Snickers Workwear KneeGuard™ positioneringssys-
teem. EN 14404 (Type 2, Niveau 1).

Verkrijgbaar in

 Sand, artnr. 2935027

Verkrijgbaar in

 Black/Black

 White/White

 Brown/Black

 Khaki/Black

 Steel grey/Steel grey

 Navy/Navy

€ 89,95

€ 24,95
€ 79,95

€ 19,95

artnr. 3325234 t/m 240

maten: 50 t/m 62

Verkrijgbaar in

 Khaki Green/Black

 Black/Black

 White/Black

 Khaki/Black

 Forest Gr/Black

 True Blue/Black

 Steel grey/Black

 Navy/Black

Verkrijgbaar in

 Geel/Zwart, artnr. 2934906

artnr. 3480199 t/m 208

maten: 44 t/m 62
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WINTERMUTS LENA

Muts acrylwol

Verkrijgbaar in

 Grijs, artnr. 3456962

 Zwart, artnr. 3481765

maten: one size

€ 5,95
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MACH 2

WERKBROEK
Werkbroek stretch. 7 zakken waaronder 1 
meterzak.

Verkrijgbaar in

 Marineblauw/Oranje

 Grijs/Oranje, artnr.3451674 t/m 678

 Grijs-Rood

maten: S t/m XXL

SOFTSHELL JAS
HORTEN2

Stijlvolle winterparka met stretchcomfort

maten: S t/m XXL

Verkrijgbaar in

 Marineblauw/Zwart

 Zwart, artnr. 3456953 t/m 958

 Oranje/Grijs, artnr. 3481531 t/m 536

€ 59,95WERKJAS LEGA 

ademend en waterdicht

Verkrijgbaar in

 Fluogeel, artnr.3355892 t/m 896

 Fluooranje, artnr.3355897 t/m 901

maten: S t/m 3XL

€ 44,95

WERKBROEK 
MACH 2 CORPORATE MCPA2STR

New ripstop stof met stretch en slim fit 
coupe.

Verkrijgbaar in

 Marineblauw/Zwart

 Grijs/Zwart, artnr. 3456884 t/m 888

maten: S t/m XXL

€ 44,95

€ 34,95
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VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
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HALFGELAATSMASKER  
M6400 JUPITER

Comfort halfgelaatsmasker dubbele filter: masker uit 
polypropyleen (PP) - buitenlaag uit thermoplastisch 
elastomeer (TPE); Elastische sluiting. Voorzien voor 
2 filterpatronen uit de serie M6000, afzonderlijk 
verkrijgbaar. Blisterverpakking. Halfgelaastsmasker 
: polypropyleen - buiten-
laag uit thermoplastisch 
elastomeer (TPE) Bandjes : 
elasthaan.

Zwart/Grijs/Oranje, artnr. 

3249795, maten: M t/m L

BOUWHELM 
BASEBALL DIAMOND V UP

ABS-veiligheidshelm met innoverend ontwerp. 
Getest in “omgekeerde” positie. Polyamide bin-
nenschelp: 3 textielbanden met 8 bevestigings-
punten. Zweetband. Aanpasbaar ROTOR® 
sluitsysteem (gepatenteerd): hoofdomtrek 53 
tot 63 cm. 2 mogelijke posities (hoog/laag) voor 
een beter comfort. Retro-reflecterende strook. 
Elektrische isolatie tot 1000 VAC/ 1500 VCC. 
Verkocht met kinriem met 4 bevestigingspun-
ten. Prestatie -30°C en norm EN397 :2012 van 
kracht vanaf productiepartij 03/2016.

BOUWHELM 
QUARTZ UP III

Polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weer-
stand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk: 
3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. 
Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem 
type Rotor®. Voor een hoofdomtrek tussen 53 
en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor 
een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 
VAC of 1500 VCC. 

€ 12,95

€ 19,95€ 19,95

FILTERPATRONEN 
P3 V HALFGELAATSMASKER  

M6000 (2ST)

Set van 2 filterpatronen voor half-
gelaatsmasker M6000 reeks. Met 
actieve koolstof.

Grijs, artnr. 3249792

RUIMZICHTBRIL  
SAJAMIN  
KLEURLOOS

Kleurloos polycarbonaatmasker. Indirecte 
ventilatie. Soepel TPE frame voor een 
langdurig comfort. Brede elastische 
hoofdband. 
Montuur : PVC Ruit : polycarbonaat

Kleurloos, artnr. 3343972

STOFMASKER
M1304VC P3 (10ST)

artnr. 3249356

STOFMASKER VOORGEVORMD

WEGWERP FFP3S (5ST)

artnr. 3249788

STOFMASKER FFP2 MET VENT.

M1200VC (10ST)

artnr. 3332039

€ 19,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 14,95 € 12,95

€ 9,95

VH-LAARS PVC

PVC veiligheidslaars

Verkrijgbaar in

 Zwart, artnr. 102700 t/m 708

maten: 39 t/m 47

REGENPAK 304

Regenpak, broek en vest. Gelaste na-
den. VEST : Vaste kap. Koudewerende 
ritssluiting onder klep met velcrosluiting 
en drukknopen. Ranglan mouwen. Pol-
sen met elastiek aan de binnenzijde. 2 
zakken. BROEK : Elastiek in de taille. Met 
ritssluiting. Onderzijde aanpasbaar met 
drukknopen. 2 openingen voor handen. 
Polyester drager met dubbel-zijdige 
PVC coating.

REGENBROEK 

850PAN

Waterdichte naden, elastiek in de 
taille. Coating uit semi PU.

REGENJAS  

850VES

Waterdichte naden,  
ventilatie-openingen onder de armen

€ 14,95

€ 12,95

€ 19,95

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

Verkrijgbaar in

 Geel, artnr. M 3343330,  

 L 3343331, XL 3249814,  

 XXL 3249815

 Groen, artnr. M 3343333,  

 L 3343332, XL 3249816,  

 XXL 3249817

maten: M t/m XXL

Verkrijgbaar in

 Marineblauw,  

 artnr. M 3471416 t/m 421

maten: S t/m 3XL

Verkrijgbaar in

 Marineblauw, 

 artnr. M 3471410 t/m 415

maten: S t/m 3XL

Verkrijgbaar in

 Wit, artnr. 3256110

 Geel, artnr. 3291561

 Blauw, artnr. 3256111

 Rood, artnr. 3291563

Verkrijgbaar in

 Wit, artnr. 3249803

 Blauw, artnr. 3249804

 Geel, artnr. 3249805

 Rood, artnr. 3249806
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VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

Verkrijgbaar in

 Zwart, artnr. 3452371 t/m 380

maten: C44 t/m C62

WERKBROEK  
1599-1860

Ongelooflijk comfortabele en 
soepele werkbroek die niets aan 
het toeval overlaat als het gaat 
om duurzaamheid, comfort en 
praktische functies. De broek heeft 
panelen van 4-weg stretchmateri-
aal aan de voorkant, kuiten en juk, 
en 2-weg stretchmateriaal in het 
kruis. Als je werk concentratie en 
bewegingsvrijheid vereist, dan is 
deze werkbroek echt iets voor jou.

€ 149,95

HOODIE 3430-1158 

Stijlvolle en behaaglijk warme hoodie van zachte tricot. 
Ideaal voor zowel werk- als vrijetijdskleding. Voorzien 
van telefoonzakje met ritssluiting en een opening voor 
koptelefoon. Zeer geschikt om uw bedrijf te profileren.

Verkrijgbaar in

 Honinggoud/Zwart, 

 artnr. 3453341 t/m 344 en   

 3453346 t/m 347

maten: S t/m 3XL

Verkrijgbaar in

 Marineblauw, artnr. 2574211 t/m 217

 Zwart, artnr. 2574219 t/m 225

maten: S t/m 3XL

€ 89,95

€ 99,95

gratis 
bij 1998-164

4

HOODIE 3D 3530-1158 

Stijlvolle, comfortabel warme hoodie 
gemaakt van zachte jersey. Ideaal voor 
werk- en vrijetijdskleding. De hoodie 
is versierd met een echt opvallende 
3D-print op de borst waarop staat 
‘Blåkläder’. Ook verkrijgbaar in da-
mesmodel 3560.

artnr. 3396762 t/m 768 

maten: S t/m 3XL

€ 59,95

Verkrijgbaar in

 Donker Marineblauw, artnr. 3453026 t/m 032

 Zwart, artnr. 3453033 t/m 040

maten: S t/m 3XL

€ 59,95

JACK 5940-2536

Gebreid jack met capuchon in een stijlvol 
design en onverslaanbare comfortabele 
fleecekwaliteit. Deze jas heeft een nieuw, 
uniek materiaal dat het best omschreven 
kan worden als een driedimensionaal fleece. 
Het geborstelde materiaal geeft de jas zijn 
uitstraling met rekbaar en soepel comfort 
en warmte wanneer dat nodig is. Voor meer 
duurzaamheid zijn er versterkende soft- 
shell-panelen in de blootgestelde delen 
van de jas en aangezien er geen softshell in 
de oksels is, is de ventilatie verbeterd. Ook 
verkrijgbaar in damesmodel 5941.

WINTERJAS 4881-1987

Zeer functionele wind- en waterdicht 
winter jas met getapete naden, fleece 
gevoerde kraag en verstelbare en af-
neembare capuchon. De jas heeft mesh-
panelen op de grotere zweet zones om 
vocht van het lichaam te transporteren. 
Perfect om te dragen tijdens de koude 
winterdagen. Gecertificeerd volgens 
EN 342 - beschermende kleding tegen 
koude weersomstandigheden in com-
binatie met winterwerkbroek 1810, en 
EN 343 - beschermende kleding tegen 
slecht weer.
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VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

WINTERJAS 4886-1977

 Grijs/Zwart, artnr. 2574264 t/m 265 en   

 240679 t/m 682

maten: S t/m 3XL

Verkrijgbaar in

 zwart/grijs, 

 artnr. 2566085 t/m 090

maten: S t/m 3XL

€ 99,95

Verkrijgbaar in

 Marineblauw/Zwart, artnr. 2574262 t/m  263 en 240675 t/m 678

maten: S t/m 3XL

WERKBROEK X1900 1998-1644

Veelzijdige en comfortabele werkbroek, extreem zacht 
en flexibel met toelopende, voorgevormde pijpen. Deze 
broek is ontworpen om veeleisende taken aan te kun-
nen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm. 
Het materiaal is een soepel 4-weg stretchmateriaal 
dat zowel sterk als rekbaar is in alle richtingen. De 
kniebeschermerszakken zijn versterkt met CORDU-
RA®-stretchstof aan de buiten- én binnenkant voor 
meer bewegingsvrijheid. Zacht mesh-stretchmateriaal 
in de knieholte zorgt voor goede ventilatie. Broekspij-
pen zijn extra versterkt voor een efficiënte bescherming 
tegen slijtage.

Verkrijgbaar in

 Zwart, artnr. 3298731 t/m 739

maten: C44 t/m C62

€ 139,95

+
gratis 
hoodie

Verkrijgbaar in

 Marineblauw/Zwart

 Zwart

 Zwart/Zwart, artnr. 3452493 t/m 502

maten: C44 t/m C62

WERKBROEK X1900 

1990-1141

Duurzame werkbroek van CORDURA® de-
nim-stretch met extra stretchmateriaal in het 
kruis en op de kuiten voor optimale bewegings-
vrijheid. Het model heeft een normale taille en 
kruis met slim-fit broekspijpen. Top-loading 
kniezakken van CORDURA® stretch, geschikt 
voor maximaal comfort, zelfs bij het knielen. 
Ook als damesmodel 7990 leverbaar in kleur 
marineblauw/zwart. 
* Note: door de Denim coating raden wij het 
plaatsen van transfers op de kwaliteiten 1140, 
1141, 1142 en 1147 af

€ 129,95

gratis 

handschoenen

€ 119,95

WINTERJAS 4886-1977

Winterjas van wind- en waterbestendige stof 
met getapete naden. Het zijn de details die 
deze jas snel tot uw favoriet maken: verlengd 
rugpand, verstelbare taille en plooien in 
het rugpand voor meer bewegingsvrijheid. 
Deze jas heeft een gewatteerde voering en 
een verstelbare en afneembare capuchon. 
Reflecterende details op voor- en achterkant 
van de mouwen en rugpand voor verhoogde 
zichtbaarheid. Gecertificeerd volgens EN342 
en EN343 beschermende kleding tegen kou 
en regen.

gratis 

handschoenen

FUNCTIONEEL JACK
4890-1977

Lichtgewicht mesh-ge-
voerde winterjas die 
ideaal te dragen is bij lagere 
temperaturen. Wind- en 
waterdicht en ademend 
met getapete naden. Deze 
two-tone jas met contras-
terende kleuren in de zij is 
voorzien van een afneem-
bare capuchon en stoere 
reflecterende details. Met 
zijn functioneel ontwerp is 
de jas gecertificeerd volgens 
EN 343 - beschermende 
kleding tegen slecht weer.

€ 119,95
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GRISPORT WERKSCHOEN 
801L VAR 21 S3 ZWART LAAG 

 Zwart, art.nr. 241864 t/m 872

maten: 40 t/m 47

REDBRICK WERKSCHOEN
ONYX S3 ZWART HOOG

 Zwart/Rood, art.nr. 2623966 t/m 978

maten: 36 t/m 48

GRISPORT WERKSCHOEN 
803L VAR 21 S3 ZWART HOOG

 Zwart, art.nr. 241787 t/m 794

maten: 40 t/m 47

REDBRICK WERKSCHOEN 
SUNSTONE HOOG MODEL S3 ZWART

 Wit/Zwart/Grijs, art.nr. 180155 t/m 162

maten: 40 t/m 47

€ 69,95

€ 69,95

€ 74,95

€ 69,95
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Deze zwarte lederen werkschoen 
van het merk Grisport type 801L 
met veiligheidsklasse S3 heeft 
een geperforeerde stalen neus 
en een stalen tussenzool. Dankzij 
de PU/Nitril zool met antislip-
profiel is deze schoen bestand 
tegen 300°C contactwarmte. 
Het Heel Support System geeft 
extra steun en bescherming aan 
deze werkschoen. Dit lage model 
veiligheidsschoen heeft de vol-
gende kenmerken: overneus, uit-
neembare inlegzool, HRO, SRC, 
warmte isolatie en antistatische 
eigenschappen. De Grisport 801L 
bestaat uit de volgende mate-
rialen: bovendeel: leer, voering/
binnenzijde: Cambrelle®, zool/
onderzijde; PU/nitril.

Deze zwarte lederen werkschoen 
van het merk Grisport type 803L 
met veiligheidsklasse S3 heeft 
een geperforeerde stalen neus 
en een stalen tussenzool. Dankzij 
de PU/Nitril zool met antislip-
profiel is deze schoen bestand 
tegen 300°C contactwarmte. 
Het Heel Support System geeft 
extra steun en bescherming aan 
deze werkschoen. Deze robuuste 
hoge schoen heeft de volgende 
kenmerken: overneus, uit-
neembare inlegzool, HRO, SRC, 
warmte isolatie en antistatische 
eigenschappen. De Grisport 
803L bestaat uit de volgende 
materialen: bovendeel: leer, 
voering/binnenzijde: Cambrelle®, 
zool/onderzijde; PU/nitril.

Deze zwarte werkschoen van het merk Red-
brick type Onyx met veiligheidsklasse S3 heeft 
een composiet neus en een kevlar tussenzool. 
Deze betrouwbare hoge schoen heeft de 
volgende kenmerken: metaalvrije tussenzool, 
overneus, uitneembare inlegzool, SRC. De 
Redbrick Onyx bestaat uit de volgende ma-
terialen: bovendeel: leer, voering/binnenzijde: 
Cambrelle®, zool/onderzijde; PU/TPU.

Deze zwarte werkschoen 
van het merk Redbrick type 
Sunstone met veiligheidsklasse 
S3 heeft een composiet neus 
en een kevlar tussenzool. Deze 
hippe hoge schoen heeft de 
volgende kenmerken: metaal-
vrije tussenzool, overneus, 
uitneembare inlegzool, SRC. De 
Redbrick Sunstone bestaat uit 
de volgende materialen: boven-
deel: leer, voering/binnenzijde: 
Cambrelle®, zool/onderzijde; 
PU/TPU.



GRISPORT WERKSCHOEN 
803L VAR 21 S3 ZWART HOOG

 Zwart, art.nr. 241787 t/m 794

maten: 40 t/m 47
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Een servicebroek van onderhoudsvriendelijke 
polyester/katoen dat zijn kleur en vorm be-
houdt. De broek heeft stretchpanelen aan de 
achterzijde voor extra flexibiliteit, ruime voor-
zakken achterzakken met een klep, een duim-
stokzak en een beenzak met extra vak en een 
klep met klittenbandsluiting. De kniestukzakken 
zijn verstevigd en de kniestukken kunnen op 
twee hoogtes geplaatst worden. De broek kan 
bij de zoom met 5 cm worden verlengd. Aan de 
onderzijde van de zoom zijn er reflecterende 
details aanwezig.

WERKBROEK 2174

Schildersbroek met verstevigde stukken in het kruis van stretch Cor-
dura® voor extra flexibiliteit. Gemaakt van ringgesponnen katoen/
polyester Core, een stof met de sterkte van polyester en de zachtheid 
van katoen, wat zorgt voor uitstekende duurzaamheid en comfort.De 
schildersbroek heeft ruime holsterzakken en de binnenzak is gevoerd 
met waterafstotend FA™ polyamide. Verder heeft de schildersbroek 
een hamerlus, een zak voor een mes en duimstok en handige com-
partimenten voor schildergereedschap. De schuine zak op het been 
heeft een ritssluiting, een telefoonzak, een ID-kaartzakje en extra 
vak.<br>Aan de onderzijde van de pijp zit een trekkoord. Gecertificeerd 
volgens EN14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1

Verkrijgbaar in

  Zwart, artnr. 3537161 t/m 170

maten: DA 32 t/m DA50

WERK-
BROEK 
STRETCH 2317

Praktische servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyes-
ter/katoen dat zijn kleur en vorm behoudt. De broek heeft 
stretchpanelen aan de achterzijde voor extra flexibiliteit, rui-
me voorzakken, achterzakken met een klep, een duimstokzak 
en een beenzak met extra vak en een klep met klittenband-
sluiting. De broek kan met 5 cm worden verlengd bij de zoom.

Verkrijgbaar in

 Wit/Zwart, artnr. 3536636 t/m 645

maten: C44 t/m C62

Verkrijgbaar in

 Wit/Zwart, artnr. 3494201 t/m 210

maten: C44 t/m C62

€ 89,95

€ 34,95

€ 34,95

Verkrijgbaar in

 Donkergrijs/Zwart, artnr. 3537311 t/m 320

maten: C44 t/m C62

€ 44,95

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN, VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!

WERKBROEK STRETCH 2316

Een servicebroek van onderhoudsvriendelijk polyester/katoen dat 
zijn kleur en vorm behoudt. De broek heeft stretchpanelen aan de 
achterzijde voor extra flexibiliteit, ruime voorzakken, achterzakken 
met een klep, een duimstokzak en een beenzak met extra vak en 
een klep met klittenbandsluiting. De broek kan met 5 cm worden 
verlengd bij de zoom.
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WERKBROEK  
TWILL CORDURA STRETCH 502020

Verkrijgbaar in

 Khaki Green/Black

 Black/Black, artnr. 3322897 t/m 911

 White/Black

 Khaki/Black,

 Forest Green/Black

 True Blue/Black,

 Steel grey/Black

 Navy/Black

maten: 44 t/m 62

€ 74,95

DE KRACHT VAN POLVO 
BEDRIJFSKLEDING EN

PERSOONLIJKE  
BESCHERMINGSMIDDELEN

ONLINE KLEDING  
MANAGEMENTSYSTEEM

BUDGETBEHEER€

ADVIES VAN ERVAREN KLEDING 
SPECIALISTEN

ALLE A MERKEN BEDRIJFSKLEDING 
EN PERSOONLIJKE  
BESCHERMINGSMIDDELEN  
LEVERBAAR

IN EIGEN HUIS VOORZIEN WIJ UW 
KLEDING VAN UW BEDRIJFSLOGO 

IN AL ONZE 50 VESTIGINGEN OF OP  
LOCATIE GRATIS PAS-SESSIES

ÉÉN AANSPREEKPUNT

De worker onder de werkbroeken: 
De werkbroek Twill Cordura Stretch 
is een luxe worker welke je zelfs 
na een lange werkdag niet uit wilt 
trekken. Met soepel mechanische 
stretch delen bij de kuiten en in 
het kruis is de bewegingsvrijheid 
in deze broek optimaal. De taille is 
naar wens aan te passen middels 
een elastische band in de taille. Bij 
Tricorp kleden wij elke professional: 
lang, kort, dik en dun: de worker is 
daarom verkrijgbaar in 3 lengte-
maten. Tevens is de zoom 6 cm 
verlengbaar. De worker biedt met 
diverse zakken genoeg opberg-
ruimte voor het gereedschap dat 
je bij je draagt tijdens het uitvoeren 
van het werk. Je sluit de broek met 
een verdekte knoop, waardoor je 
tijdens het werken niet gehinderd 
wordt door een uitstekende knoop. 
De reflectie print zorgt voor extra 
zichtbaarheid. Match de broek 
met de bijpassende verstelbare 
swingpockets, te bevestigen aan 
de riemlussen aan voor- en zijkant. 
Kniekussens kunnen op meerdere 
hoogtes worden aangebracht in de 
Cordura kniestukken.



Zwart, art.nr. 240151 t/m 159

maten: 39 t/m 47
Zwart, art.nr. 240161 t/m 167

maten: W40 t/m W46

€ 89,95€ 79,95

Zwart/Oranje, art.nr. 3166592 t/m 604

maten: W36 t/m W48

WERKSCHOEN 
RADAR W LAAG MODEL S3 

Radar is een S3 veiligheidsschoen van Bata Industrials die 
uitermate geschikt is voor de bouw. De schacht is gemaakt van 
lichtgewicht en duurzaam microfiber. De lichte en ademende 
materialen maken het makkelijk om te dragen en de gehele dag 
energiek te blijven. De Radar is beschikbaar in meerdere breed-
tematen voor een perfecte pasvorm.

Zwart/Oranje, art.nr. 3166664 t/m 676

maten: W36 t/m W48

WERKSCHOEN 
VECTOR W HOOG MODEL S3  

De Vector is een oranje met zwart S3 veiligheidsschoen geschikt 
voor de Agrarische sector, Bouw, Chemie, Elektriciteit / Elek-
tronica en Zware industrie. De lichte en ademende materialen 
maken het makkelijk om te dragen en de gehele dag energiek te 
blijven. De Vector is beschikbaar in de breedtemaat W en XW. 
Dit hoge model beschikt over een stalen veiligheidsneus en een 
stalen antipenetratie insert.

€ 99,95 € 99,95

WINTER- 
HANDSCHOEN VV735

100 % acryl. Latex schuim coating 
op palm en vingertoppen. Jauge 10. 
Handschoen : acryl Coating : schuim 
van latex

 Fluorgeel/Zwart,  

artnr. 3291962 + 963

maten: 9 t/m 10

WINTER- 
HANDSCHOEN VV736

Binnenkant 100 % geruwd acryl, jauge 
10. Buitenkant 100 % polyamide, jauge 
15. Hand volledig gecoat met latex. 
Latex schuim coating op palm en vin-
gertoppen. Handschoen : polyamide/
acryl. Coating : latex.

 Lichtblauw,  

artnr. 3291964 + 966

maten: 9 t/m 11

€ 5,95

€ 9,95

VENICUTD03 HANDSCHOEN 
SNIJBESTENDIG

Hoge prestatie vezel DELTAnocut®+. Polyurethaan coating 
op palm en vingertoppen. Jauge 13. Handschoen : Hoge 
prestatie polyethyleenvezel Deltanocut®+ Coating : 100% 
polyurethaan

Zwart, artnr.3291907 + 908

maten: 9 t/m 10

€ 9,95

9

WERKSCHOEN 
ACT 115 LAAG MODEL KRUIPNEUS S3

De ACT115 veiligheidsschoen uit de Enduro collectie heeft een 
stalen neus en een stalen antipenetratie insert die de voet be-
schermt tegen scherpe voorwerpen die de zool kunnen binnen-
dringen. Deze veiligheidsschoen valt binnen de S3 veiligheidsca-
tegorie en heeft een extra neusbescherming.

WERKSCHOEN 
ACT 119 PU HOOG MODEL S3 MT 

De ACT119 is een zwart, hoog model veiligheidsschoen. Deze vei-
ligheidsschoen heeft een stalen neus en een PU-neusbescher-
ming. De stalen antipenetratie insert in de ACT119 beschermt 
de voet tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen. De 
voering van de ACT119 heeft een Bata Cool Comfort® technolo-
gie wat zorgt voor een zacht, droog en fris gevoel. Deze schoen 
valt binnen de S3 veiligheidscategorie.
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Verkrijgbaar in

Zwart, artnr. 3541446 t/m 450

 Grijs

maten: S t/m XXL

HEATED HOODIE 
M12™ verwarmde hoodie met in koolstof 
genaaide verwarmingszones voor distributie 
van warmte naar borst en rug. Superieure 
werkduur - tot 11 uur aaneengesloten warmte 
per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 
3,0 Ah accu. Robuuste verwarmde hoodie 
gemaakt van duurzaam katoen (53%) buiten-
laag met duurzame verstevigde zijzakken en 
polyester fleece (47%) voering om bestand te 
zijn tegen zware outdoor omstandigheden. 
Geoptimaliseerde accuzak om de M12™ accu 
voor of achter te plaatsen voor meer comfort. 
Gedurende de herfst en lente kan de hoodie 
gedragen worden als robuuste buitenlaag. In 
de winter kan de hoodie het beste worden ge-
dragen als basislaag om warmte te genereren 
en te behouden. Meerdere verwarmingszones - 
3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor 
stralingswarmte op borst en rug</li><li>Easy 
Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: 
hoog, medium, laag. Handig zakje voor mobiele 
telefoon. Geschikt voor wasmachine en droger. 
Inclusief accuhouder.

HEATED JACKET 
Warmte naar behoefte - in koolstof genaaide 
verwarmingszones voor distributie van warmte 
naar borst, rug en voorzakken. Superieure 
werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte 
op de lage stand per acculading met een M12™ 
REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu. Easy touch heat 
controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, 
laag. TOUGHSHELL™ stretch 90% polyes-
ter en 10% spandex is bestand tegen ruwe 
werkomstandigheden en heeft een 5x langere 
levensduur</li><li>FREE-FLEX™ mobiliteit - ex-
tra materiaal onder de armen vergroot het be-
wegingsbereik. M12™ accuhouder met 1A USB 
poort voor het laden van elektrische apparaten 
in glad afgewerkte zak. Waterbestendig en 
winddicht - voor optimaal comfort in ruwe 
weersomstandigheden. Grote hand- en borst-
zakken - ideaal voor het opbergen van mobiele 
apparaten. Flexibel accusysteem: werkt met 
alle MILWAUKEE® M12™ accu’s. Geschikt voor 
wasmachine en droger.

Verkrijgbaar in

Zwart, artnr. 3541451 t/m 455

 Grijs

maten: S t/m XXL

€ 179,95€ 149,95

MACHINE-
WASBAAR

TOUCH 
GEVOELIGE  

BEDIENINGS-
ELEMENTEN

VOLGENDE GENERATIE 
TOUGHSHELL™ 

VERWARMDE WERKKLEDING

De nieuwe reeks MILWAUKEE® M12™ 
verwarmde jassen leveren tot 8 uur 
warmte op laag niveau met één enkele 
acculading van een M12™ REDLITHIUM™ 
3.0 Ah accupack, en zijn ontworpen met 
een nieuw binnenbekledingsmateriaal 
dat de warmteoverdracht naar de 
gebruiker optimaliseert.

MILWAUKEE® Verwarmde Werkkleding biedt de veelzijdigheid, 
duurzaamheid, bruikbaarheid en comfort voor gebruik in koude 
omstandigheden en alle buitenomgevingen. 

Gevoed door M12™ REDLITHIUM™ of REDLITHIUM™ USB batterijen voor 
een langere werkduur. De verwarmde kleding van MILWAUKEE® maakt 
gebruik van koolstofvezel verwarmingselementen om warmte te genereren 
en vast te houden op belangrijke plaatsen van het lichaam. Hierdoor zijn 
er minder dikke lagen nodig. Dankzij de instelbare warmtetechnologie kan 
de gebruiker zich aanpassen aan veranderende omstandigheden door 
het warmteniveau met één druk op de knop te verhogen of te verlagen. 
Ons assortiment verwarmde werkkleding is volledig machinewasbaar en 
droogbaar voor langdurig gebruik.
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TOT 8 UUR* 
AANEEN-

GESLOTEN 
WARMTE



Wat mag er ingeleverd worden?

GEBRUIK,
  LEVER IN
           RECYCLE    EN

PBM worden intensief gebruikt, 
verslijten en moeten vervangen 
worden voor uw eigen veiligheid. 
Wanneer u gebruikte PBM 
weggooit, worden deze verbrandt 
en gaan (schaarse) grondstoffen 
en bestanddelen verloren. Bij 
Polvo bedrijfskleding & PBM is het 
mogelijk uw gebruikte PBM in te 
leveren, zodat u kunt bijdragen 
aan een vermindering van afval 
en emissies en er weer nieuwe 
grondstoffen uit gewonnen 
kunnen worden of zelfs nieuwe 
producten van gemaakt kunnen 
worden.

HOE KUNT U PBM’S INZAMELEN?

1

2

INLEVEREN BIJ POLVO
Op elke vestiging van Polvo staat een inzamelbox. Polvo verzamelt 
en rapporteert de bijdrage aan SROI (Social Return On Invest-

ment) en de besparing van alle vestigingen online.

UW EIGEN INZAMELBOX EN DASHBOARD
Wilt u voor uw eigen bedrijf inzichtelijk hebben wat u bespaart met 
het inzamelen van PBM in een persoonlijk dashboard? U kunt bij 
Polvo een box aanschaffen, zodat u op locatie PBM kunt inzame-
len. Naast de box ontvangt u een inlog voor een persoonlijk dash-
board waar u in één opslag uw besparing op water , afval en CO2 
kunt u zien én wat de SROI-uren (Social Return of Investment) 
zijn. Hierdoor kunt u eenvoudig uw duurzaamheidsdoelstellingen 
bewaken en uw besparing delen met uw medewerkers en klanten.

Gebruik
Gebruik uw PBM zoals voorgeschreven  
ter bescherming tijdens de werkzaam- 
heden voor uw gezondheid en veiligheid.

Lever in
Lever uw gebruikte/kapotte PBM in  
door ze in de box te werpen. 
Van de grondstoffen die uit de  
producten gehaald worden, worden 
nieuwe producten gemaakt, zoals  
nieuwe PBM of autostoelen.

Recycle
Door uw gebruikte PBM in te leveren 
draagt u bij aan een besparing op CO2, 
SROI, Afval en Water en gaan er geen 
grondstoffen en bestanddelen verloren.



Ervaar het  
gemak van  
online shoppen

Er is altijd een vestiging bij u in de buurt

Dubson Barendrecht
Tuindersweg 38, 2991 LR
T. 088-7651700
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u,
zaterdag gesloten

www.dubson.nl
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en netto exclusief BTW. Alle aanbiedingen, prijzen en beschikbaarheid van producten uit deze folder zijn onder voorbehoud en 
zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Druk- en/of zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. 7 dagen per week en  

24 uur per dag bereikbaar!

• als u op zoek bent naar een product of 

dienst
• als u meer achtergrondinformatie wilt

• als u technische gegevens wilt checken

•  als u wilt weten wanneer u bij welke

Polvo-vestiging terecht kunt

Direct bestellen, snel en op elk gewenst 

moment... dat bespaart u kostbare tijd!

Verkrijgbaar in

  Bruin, 

  art.nr. 2932306 t/m 

  316

maten: 38 t/m 48

VH-LAARS 
MERULA D S3 BRUIN

De ideale veiligheids-
laars voor iedereen die 
buiten werkt; in de 
bouw, agricultuur 
en elk ander be-
roep dat veilig, 
waterafstotend 
schoeisel vereist. De veerkrachtige, dubbel-
laagse PU-zool zorgt ervoor dat je stevig in 
je schoenen staat, terwijl je voeten droog en 
goedbeschermd blijven, zelfs in onstuimig weer. 
De schapenvacht voering houdt je warm en 
maakt Merula ongelooflijk comfortabel.

Verkrijgbaar in

  Donkerbruin, art.nr. 2932342 t/m 352

maten: 38 t/m 48

VH-LAARS 
MENDOZA D S3 BRUIN

Voor veeleisend werk 
heb je laarzen nodig 
die nergens voor 
terugschrikken. 
De geavanceer-
de Hydro-Tec® 
Sanitized Silver 
constructie biedt per-
fecte bescherming voor je voeten; Mendoza 
is klaar voor het echte werk in de chemische 
industrie of agricultuur. Deze schoenen door-
staan tests waarbij ze zeven uur lang volledig 
worden ondergedompeld. Ze zijn dus water-
dicht van binnen en van buiten. Dat maakt het 
extra bijzonder dat je voeten gewoon kunnen 
ademen, zodat ze koel, droog en fris blijven. WERKSOK POLVO INDUSTRY ESD

Verkrijgbaar in

  Zwart/Antraciet

maten: 39-42, art.nr. 3426481
43-46, art.nr. 3426482

WERKSOK POLVO

Verkrijgbaar in

  Zwart/Grijs

maten: 39-42, art.nr. 3426478
43-46, art.nr. 3426479
47-50, art.nr. 3426480

€ 139,95

€ 9,95

3-
pack

€ 6,95

€ 129,95

E
M

M
A

Sterke en vocht-
regulerende 
werksokken, met 
hiel- en teen- 
bescherming. 
Antibacteriële  
vezels houden 
nare geurtjes 
weg.

Sterke en  
comfortabele 
werksokken 
voor alledaags 
comfort.

Ervaar het  
gemak van  
online shoppen

Er is altijd een Leys-vestiging bij u in de buurt...

Ervaar het  
gemak van  
online shoppen

7 dagen per week en  

24 uur per dag bereikbaar!

• als u op zoek bent naar een product of 

dienst
• als u meer achtergrondinformatie wilt

• als u technische gegevens wilt checken

•  als u wilt weten wanneer u bij welke

Polvo-vestiging terecht kunt

Direct bestellen, snel en op elk gewenst 

moment... dat bespaart u kostbare tijd!

Leys Bergen op Zoom
Marconilaan 5, 4622 RD
T. 088-7651100
Geopend ma t/m do 7.030 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag  8.30 - 12.00 u

Leys Steenbergen
Warwickstraat 2r, 4651 SX
T. 088-7651160
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Tilburg
Kranenberg 9, 5047 TR
T. 088-7651080
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T. 088-7651120
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Etten-Leur
Hagemuntweg 2, 4879 NM
T. 088-7651170
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
T. 088-7651000
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Gouda
Nw. Gouwe OZ 12a, 2801 SB
T. 088-7651090
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Middelburg
Laan der VN 1g, 4334 ES
T. 088-7651140
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 – 12.00 u

Leys Terneuzen
Patentweg 4, 4538 BR
T. 088-7651060
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Moerdijk
Tradeboulevard 5a, 4761 RL
T. 088-7651992
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

www.leys.nl
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VH-SCHOEN
SPORT S3 SRC HOOG ZWART

Verkrijgbaar in
art.nr. 3365687 t/m 693
maten: 40 t/m 46

WERKSCHOEN
LONDON RETRO SNEAKER BLUE S3

Verkrijgbaar in
art.nr. 241740 t/m 746
maten: 40 t/m 46

WERKSOK POLVO INDUSTRY ESD

ZWART/ANTRACIET

Verkrijgbaar in
maten: 39-42, art.nr. 3426481

43-46, art.nr. 3426482

WERKSOK POLVO ZWART/GRIJS

Verkrijgbaar in
maten: 39-42, art.nr. 3426478

43-46, art.nr. 3426479
47-50, art.nr. 3426480

€ 99,00 € 9,95

3-
pack

€ 6,95€ 89,00
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Kijk voor de volledige 
adressen op 
www.polvobv.nl

Leys Zevenbergen
T. 088 - 7651499

Leys Bergen op Zoom
T. 088 - 765 1100

Leys Steenbergen
T. 088 - 765 1160

Leys Tilburg
T. 088 - 765 1080

Leys Breda
T. 088 - 765 1120

Leys Roosendaal
T. 088 - 765 1000

Leys Etten-Leur
T. 088 - 765 1170

Kobam Dongen
T. 088 - 765 1280

vdStad Oss
T. 088 - 765 1390

Hendriks Uden
T. 088 - 765 1802

Hendriks Best
T. 088 - 765 1820

Holtgrefe Waalwijk
T. 088 - 765 1230

Holtgrefe Den Bosch
T. 088 - 765 1260

Holtgrefe Veghel
T. 088 - 765 1250

Holtgrefe Oosterhout
T. 088 - 765 1270

vEnckevort Helmond
T. 088 - 765 3140

vEnckevort Son en Breugel
T. 088 - 765 3160

vEnckevort Eindhoven
T. 088 - 765 3220

vEnckevort Veldhoven
T. 088 - 765 3230

NOORD BRABANT GELDERLAND UTRECHT

NOORD HOLLAND

ZEELAND

ZUID HOLLAND LIMBURG

vdStad Wijchen
T. 088 - 765 1301

vdStad Nijmegen
T. 088 - 765 1350

vdStad Tiel
T. 088 - 765 1380

vdHam Nijkerk
T. 088 - 765 1740

vdHam Elburg
T. 088 - 765 1770

vdHam Zeewolde
T. 088 - 765 1601

Kruyt Hoofddorp
T. 088 - 765 1640

De Schakel Huizen
T. 088 - 765 1780

Kooning Schiphol
T. 088 - 765 3520

Lekkerkerker Houten
T. 088 - 765 1460

Lekkerkerker Utrecht 
T. 088 - 765 1400

Lekkerkerker Amersfoort
T. 088 - 765 1470

Lekkerkerker Wijk bij Duurstede
T. 088 - 765 1450

Leys Middelburg
T. 088 - 765 1140

Leys Terneuzen
T. 088 - 765 1060

Leys Gouda
T. 088 - 765 1090

Dubson Barendrecht
T. 088 - 765 1700

Kruyt Wassenaar
T. 088 - 765 1630

Kruyt Zoeterwoude
T. 088 - 765 1650

Kruyt Leiderdorp
T. 088 - 765 1500

Kruyt Noordwijkerhout
T. 088 - 765 1620

Kruyt Bergschenhoek
T. 088 - 765 1610

Zwaard Delft
T. 088 - 765 1720

vdAnker Katwijk ZH
T. 088 - 765 1600

vEnckevort Venlo
T. 088 - 765 3120

vEnckevort Heerlen
T. 088 - 765 3130

vEnckevort Sittard
T. 088 - 765 3150

vEnckevort Weert
T. 088 - 765 3170

vEnckevort Roermond
T. 088 - 765 3180

vEnckevort Maastricht
T. 088 - 765 3190

vEnckevort Venray
T. 088 - 765 3210

ZWAARD

Er is altijd een Leys-vestiging bij u in de buurt...

Ervaar het 
gemak van 
online shoppen

7 dagen per week en 

24 uur per dag bereikbaar!

• als u op zoek bent naar een product of

dienst
• als u meer achtergrondinformatie wilt

• als u technische gegevens wilt checken

• als u wilt weten wanneer u bij welke 

Polvo-vestiging terecht kunt

Direct bestellen, snel en op elk gewenst 

moment... dat bespaart u kostbare tijd!

Leys Bergen op Zoom
Marconilaan 5, 4622 RD
T. 088-7651100
Geopend ma t/m do 7.030 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag  8.30 - 12.00 u

Leys Steenbergen
Warwickstraat 2r, 4651 SX
T. 088-7651160
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Tilburg
Kranenberg 9, 5047 TR
T. 088-7651080
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T. 088-7651120
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Etten-Leur
Hagemuntweg 2, 4879 NM
T. 088-7651170
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
T. 088-7651000
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Gouda
Nw. Gouwe OZ 12a, 2801 SB
T. 088-7651090
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Middelburg
Laan der VN 1g, 4334 ES
T. 088-7651140
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 – 12.00 u

Leys Terneuzen
Patentweg 4, 4538 BR
T. 088-7651060
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Moerdijk
Tradeboulevard 5a, 4761 RL
T. 088-7651992
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

www.leys.nl
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VH-SCHOEN
SPORT S3 SRC HOOG ZWART

Verkrijgbaar in
art.nr. 3365687 t/m 693
maten: 40 t/m 46

WERKSCHOEN
LONDON RETRO SNEAKER BLUE S3

Verkrijgbaar in
art.nr. 241740 t/m 746
maten: 40 t/m 46

WERKSOK POLVO INDUSTRY ESD

ZWART/ANTRACIET

Verkrijgbaar in
maten: 39-42, art.nr. 3426481

43-46, art.nr. 3426482

WERKSOK POLVO ZWART/GRIJS

Verkrijgbaar in
maten: 39-42, art.nr. 3426478

43-46, art.nr. 3426479
47-50, art.nr. 3426480

€ 99,00 € 9,95

3-
pack

€ 6,95€ 89,00
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