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Showroom Texet Benelux - Aarschot (BE)



DENK IN KLEUR!

Vanaf nu kunnen we veel meer 
kleuren aanbieden dan ooit tevoren. 
Grotendeels dankzij het nieuwe PRIO 
assortiment, maar ook omdat vele 
bestaande artikelen het gezelschap 
krijgen van nieuwe kleuren. 

Om u een handig overzicht te geven van welk 
kledingstuk in welke kleur te verkrijgen is, kan 
u achteraan deze brochure een index vinden. 
Dus durf nieuwe kleurencombinaties samen 
te stellen, mix and match en wees uniek!

DE PRIJZEN IN DEZE FOLDER ZIJN DE AANBEVOLEN 
VERKOOPPRIJZEN EXCLUSIEF BTW EN TRANSPORT. 
DE PRIJZEN ZIJN TEN ALLEN TIJDE VATBAAR VOOR 
ÉÉNZIJDIGE VERHOGINGEN.
OM DRUKTECHNISCHE REDENEN KAN ER SPRAKE ZIJN 
VAN KLEURVERSCHILLEN TUSSEN DE FOTO EN HET WERKELIJK 
PRODUCT. ZET- EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.

HEMELSBLAUW

ZWART 

MARINE

GRIJS

ROOD

WOUDGROEN

KAKI

WIT

GEEL/ZWART

ORANJE/ZWART



5398 996658 3582

5398 996658 3582

€27,60

€24,85

€32,50

€36,10
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35)
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

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

2530 BROEK ZONDER KNIEZAKKEN

Materiaal:
Versteviging:

65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
100% polyamide

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

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

• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt 
   voor een goed behoud van vorm en kleur
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• versteviging aan de duimstokzak en kniezakken                                             
• reflecterende piping aan de zijkant van de broekspijpen
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de
   rode draad aan de enkels los te maken 

5532 BROEK MET KNIEZAKKEN
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99

98

53

66 99

98

53

56

58

00

3582

€35,70

€39,70

€43,30

€48,10
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• werkbroek in duurzame katoen
• twee spijkerzakken met extra compartiment met verborgen 
   binnenzak met ritssluiting
• achterzakken met velcro en klep
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• extra verstevigd aan de duimstokzak, spijkerzakken en kniezakken
• de broekspijpen van de maten C42-C64 kunnen met 5 cm 
   verlengd worden door de rode draad aan de enkels los te maken

5530 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN 

5531 BROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN

Materiaal:
Versteviging:

 65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
100% polyamide

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

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

Materiaal:
Versteviging:

100% katoen, 320 g/m²
100% polyamide

Kleuren: Projob blauw (56), grijs (98), hemelsblauw (53), 
zwart (99), wit (00)

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

• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt 
   voor een goed behoud van vorm en kleur
• twee spijkerzakken met extra compartiment en extra zakje met
   ritssluiting
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• beenzak met extra compartiment en klep met velcrosluiting
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• versteviging aan de spijkerzakken, duimstokzak en kniezakken                       
• reflecterende piping aan de zijkant van de broekspijpen
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de
   rode draad aan de enkels los te maken
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5398 996658 0035

5398 996658 0035

LADIES’ FIT

€37,25

€33,50

€33,50

€37,25
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

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

2518 BROEK ZONDER KNIEZAKKEN

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00)
Maten: C32-C50 (C132-C150)

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

2519 BROEK ZONDER KNIEZAKKEN DAMES
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2521 Stretchbroek zonder kniezakken dames (pag. 9)



5398 996658 3582

5398 996658 35

€48,10

€43,30

€100,60

€111,75
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

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

Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

• bretelbroek in easycare materiaal van polyester/katoen dat 
   zorgt voor een goed behoud van vorm en kleur
• verstelbare en elastische schouderbanden
• telefoonzakje op de borst
• ruime voorzakken 
• beenzak met badgehouder
• achterzakken met klep
• verstevigde en verstelbare kniezakken aan de binnenzijde 
   (twee hoogtes)
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de
   rode draad aan de enkels los te maken

5630 BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN

Materiaal 1: 65% nylon, 35% katoen, 230 g/m²
Materiaal 2: 91,5% polyamide, 8,5% spandex, 245 g/m²
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35)
Maten: C44-C62, C146-156, D84-D120

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

3520 STRETCHBROEK MET AFNEEMBARE SPIJKERZAKKEN
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LADIES’ FIT

9866 995358 35

9866 995358 35

€74,70

€83,05

€74,70

€83,05
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

2520 STRETCHBROEK ZONDER KNIEZAKKEN

2521 STRETCHBROEK ZONDER KNIEZAKKEN DAMES

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

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

Maten: C32-C50 (C132-C150)

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

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

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

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

09



5398 996658 35

LADIES’ FIT

53

53

98

98

99

99

66

66

58

58

00

00

35

35

€62,75

€31,40

€31,40

€69,75

€34,55

€34,55

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• stretchmateriaal op het zitvlak, kruis en aan de binnenkant van de dijen.
• twee beenzakken met ritssluiting
• twee achterzakken met klep
• verborgen haakje om spijkerzakkenzakken te bevestigen (ref.9042)                  
• verborgen knoop

Materiaal 1: 65% nylon, 35% katoen, 230 g/m²
Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m²
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35) 
Maten: C44-C62

2522 STRETCHSHORT

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

2528 SHORT

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00)  
Maten: C42-C64

2529 SHORT DAMES

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00) 
Maten: C32-C50

• achterzakken met klep en velcrosluiting
• twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje 
   binnenin; rechter met verschillende compartimenten voor o.a. 
   potloden, duimstok, etc
• de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie hebben een 
   zwarte contrastkleur aan de zij- en beenzakken
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5398 996658 35

€32,50

€36,10

2031 T-shirt polyester dames 
(Damesmodel van artikel 2030 op pagina 12)

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• short in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor
   een goed behoud van vorm en kleur
• twee spijkerzakken met extra compartiment en extra zakje met
   ritssluiting
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• duimstokzak met mesknoop
• versteviging aan de holsterzakken en duimstokzak

5535 SHORT MET SPIJKERZAKKEN

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

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

Maten: C42-C64
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35998358 00

€5,45

€6,00

17

53

00

98

1035

66

99

58

€9,55 €16,45

€8,65 €14,85

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

KLEUREN 
00, 35, 53, 58, 

66, 98, 99

KLEUREN 
10, 17

Materiaal: 100% polyester, 135 g/m² 
Kleuren: marine (58), steengrijs (83), zwart (99), rood (35), 

wit (00) 
Maten: XS-4XL

• functioneel T-shirt met ronde hals
• spin-dyed polyester: milieuvriendelijk verfprocedé met 75% 
   minder water, 67% minder chemicaliën en 39% minder energie                               
• ander voordeel van dit verfproces: zeer goed kleurbehoud
• versterkte ribboord aan de kraag
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam
• sneldrogend
• krimp- en kreukvrij
• ook beschikbaar voor dames (model 2031) in kleur 35 en 99 
   (XS-3XL) 

2030 T-SHIRT POLYESTER

Materiaal: 100% katoen, 180 g/m³  
Kleuren 10 en 17: 100% polyester, 200g/m² 

Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35),  wit (00), 
oranje (17), geel (10) 

Maten: XS-4XL

• T-shirt in single jersey
• geel (10) en oranje (17) in polyester
• moderne pasvorm
• dubbelgelaagde kraag
• geen zijnaden

2016 T-SHIRT
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35

35

66

66

00

00

98

99

99

58

58

53

53

98

€17,25

€19,20

€14,05

€15,65
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• polo die fijn aanvoelt door de mix polyester/katoen
• toon-op-toon drieknoopsluiting 
• zijsplitjes

2021 POLO PIQUE

2022 POLO STRETCH

Materiaal: 95% katoen, 5% elastaan, 215 g/m² 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98),  

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00) 
Maten: XS-4XL

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m² 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00)  
Maten: XS-4XL

• moderne polo piqué in stretch 
• aansluitende pasvorm
• toon-op-toon drieknoopssluiting 
• nektape
• zijsplitjes
• voorgekrompen
• met enzymen behandeld voor een zacht en comfortabel gevoel
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3599 008358

35998358 00

€10,80

€10,80

€12,00

€12,00

LADIES’ FIT
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Kleuren: marine (58), steengrijs (83), zwart (99), rood (35), 

wit (00)
Maten: XS-4XL

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

2040 POLO POLYESTER

Materiaal: 100% polyester, 160g/m² 
Kleuren: marine (58), steengrijs (83), zwart (99), rood (35), 

wit (00)
Maten: XS-3XL

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

2041 POLO POLYESTER DAMES
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99

98

58

66

35

35

66

53

99

9910

58

98

€24,85

€27,60

€29,25

€32,50

53

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• korte ritssluiting
• zwart contrast aan de zijkanten
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn ver-
schillend)
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan
• wasbaar op 60°

2128 SWEATER MET HALVE RITSSLUITING

2127 SWEATER RONDE HALS

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

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35) 
Maten: XS-4XL

Materiaal: 80% katoen, 20% polyester, doubleface, 320 g/m² 
Kleuren: zwart/geel (9910), marine (58), woudgroen (66), 

grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35) 
Maten: XS-4XL

• ronde hals
• doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend)
• ribboord aan de manchetten en boord onderaan
• wasbaar op 60°                                                                                            
• zwart contrast aan de zijkanten 
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998358 82

€86,70

€78,05

€47,65

€53,00

98 9958 35

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

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

3120 TECHNISCHE HOODIE

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

2501 BROEK MET KNIEZAKKEN
• vlakke voorzijde
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant 
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje 
   binnenin; rechter met verschillende compartimenten voor o.a.
   potloden, duimstok, etc 
• twee ruime achterzakken 
• D-ring vooraan
• lussen onder de achter -en beenzakken
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3120 Technische hoodie (pag. 16)



6658 98 82 3553 99

€54,10

€37,85

€60,10

€42,00

6658 98 82 3553 99

PADDED
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35) ) 
Maten: XS-5XL

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

5425 SERVICE VEST

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Voering: gewatteerd 100% polyester
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35)
Maten: XS-5XL

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

5426 GEVOERDE SERVICE VEST
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82 3553 99

€37,85

€42,00

€29,25

€32,50

6658 98 82 3553 99

PADDED

6658 98

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

5706 ZOMERVEST

5704 BODYWARMER

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

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

Maten: XS-4XL

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35) 
Maten: XS-4XL

• gewatteerde bodywarmer in een easycare materiaal polyester/
katoen
• goed kleurbehoud
• twee borstzakken
• D-ring voor badgehouder
• ritssluiting tot aan de kraag met stormflap en kinbescherming
• voorzakken met ritssluitingen
• verlengd rugpand
• linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak met 
velcrosluiting
• reflectiebiezen aan de voor-en achterzijde                                                      
• fleece aan de binnenkant van de kraag                                                           
• drukkersrits
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66 98 3558 53 99

€24,55

€24,55

€27,30

€27,30

66 98 3558 53 99

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 100 % polyester 280 g/m² 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35) 
Maten: XS-4XL

• ruime, diepe voorzakken met ritssluiting
• binnenzakken
• duimgreep aan manchetten

2327 FLEECE MET LANGE RITS

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

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35)
Maten: XS-5XL

• raglanmouwen
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming
• schuinlopende borstzak met ritssluiting
• twee zijzakken met verborgen ritssluiting
• twee binnenzakken
•  ook beschikbaar voor dames in kleur marine, grijs, zwart en 

rood  (referentie: 2326)

2325 MICROFLEECE

20



6658 0098 3553 99

€32,50

€36,15

€43,30

€48,10

6658 98 3553 99

PADDED

PADDED
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• lichte en ademende softshell
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming
• schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting
• twee verborgen zijzakken met ritssluiting
• elastische manchetten
• aanpasbare taille met trekkoord
• verlengd rugpand
•  ook beschikbaar voor dames (model 2423) in kleur marine, 

grijs, zwart, rood en wit (XS-3XL

2422 SOFTSHELL

3702 SOFTSHELL BODYWARMER

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex 
Voering: 100% polyester fleece
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35) 
Maten: XS-4XL

Materiaal:
Voering:

96% polyester, 4% spandex 
100% polyester fleece

Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), 
hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00) 

Maten: XS-5XL

• softshell met goede ademende eigenschappen                                               
• fleecevoering 
• twee zijzakken met ritssluiting
• borstzak met ritssluiting
• twee binnenzakken
• ritssluiting met interne windbreker en bovenaan de kraag 
   kinbescherming
• aanpasbare taille
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66 0098 3558 53 99

€160,10

€109,90

€177,95

€122,10

66 98 3558 53 99

PADDED
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00)  
Maten: XS-4XL

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

3406 SOFTSHELL JAS

Materiaal:
Voering:

100% polyester, 260 g/m² 
100% gewatteerd

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

Maten: XS-4XL

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

3407 GEVOERDE SOFTSHELL JAS
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23

€73,55

€81,70

83 9958

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal:
Voering:

55% polyester, 45% katoen 250g/m²
100% polyester

Kleuren: marine (58), steengrijs (83), zwart (99), wit (00)
Maten: XS-4XL

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

4401 PILOOTJAS

Dame: 3413 Softshell jas (pag. 24)
Heer: 3406 Softshell jas (pag. 22)

00



PADDED

6658 0098 3553 99

€160,10

€177,95

€109,90

€122,10

6658 98 3553 99

LADIES’ FIT

LADIES’ FIT

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

3412 SOFTSHELL JAS DAMES

3413 GEVOERDE SOFTSHELL JAS DAMES

Materiaal:
Voering:

100% polyester, 260 g/m²
100% gewatteerd

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

Maten: XS-3XL

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

hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00)
Maten: XS-3XL

• functionele drielagige softshell
• gewatteerde voering
• wind- en waterafstotend
• afneembare en verstelbare capuchon
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met 
   telefoonzakje binnen
• twee zijzakken met ritssluiting
• mouwzakje met ritssluiting
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de arm
• verlengd rugpand
• reflecterende biezen op de mouwen en rug
• fleecegevoerde kraag en zijzakken
• aanpasbare taille met trekkoord
• aanpasbare manchetten met velcro
• WP 8000, MVP 8000
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9858 99

€71,00

€63,95

€73,10

€81,15

9858 99

NEW

3

1

3

3

PADDED PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 100% polyester 200 g/m²
Klasse: EN343 3/3 
Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99)
Maten: XS-4XL

• wind-en waterdichte jas met getapete naden
• 2 richtingen ritssluiting met flap bedekt met een drukknoopsluiting
• dubbele borstzakken met klep en velcro sluiting
• waterdichte ritsen
• lus voor badgehouder
• zijzakken met fleece gevoerd                                                   
• drie grote binnenzakken waarvan twee met ritssluiting                
• afneembare en aanpasbare capuchon                                            
• aanpasbare mouwen met velcro                                           
• aanpasbare taille                                                                       
• drukkersrits                                                                                                 
• verlengd rugpand                                                                                        

4440 REGENJAS

Materiaal:
Voering:

100% polyester 200 g/m²
100% gewatteerd

Klasse: EN 343 3/1
Kleuren: marine (58), grijs (98), zwart (99)
Maten: XS-4XL

4441 GEVOERDE REGENJAS 
• gevoerde wind-en waterdichte jas met getapete naden
• 2 weg ritssluiting met flap bedekt met een drukknoopsluiting
• dubbele borstzakken met klep en velcro sluiting
• waterdichte ritsen
• lus voor badgehouder
• zijzakken met fleece gevoerd                                                   
• dirie grote binnenzakken waarvan twee met ritssluiting                
• afneembare en aanpasbare kap                                            
• aanpasbare mouwen met velcro                                            
• aanpasbare taille                                                                       
• drukkersrits                                                                                                 
• verlengd rugpand                                                                                                                                 
• windvangers in de mouwen
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€6,75

€7,40

€13,00

€7,50

€8,20

€14,40

35

35

99

99

53

17

17

66

10

10

98

98

58

53

53

99

58

58

35

66

66

98

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 95% katoen, 5% spandex / geel & oranje: 60% 
polyester, 33% katoen, 7% spandex. 

Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw 
(53), zwart (99), rood (35), geel (10) oranje (17)

Maten: één maat

Materiaal:

Voering:

95% katoen, 5% spandex / geel & oranje: 60% 
polyester, 33% katoen, 7% spandex. 
100% polyester fleece

Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw 
(53), zwart (99), rood (35), geel (10) oranje (17)

Maten: één maat

Materiaal: 100% polyester 
Kleuren: rood (35), grijs (98), marine (58), zwart (99), 

hemelsblauw (53), woudgroen (66) 
Maten: één maat

• single jersey
• decoratieve, flatlock naden toon-op-toon

• fleece voering
• single jersey
• decoratieve, flatlock naden toon-op-toon

• riem met gesp in plastiek
• metaalvrij
• lengte: 125 cm
• breedte: 3,7 cm 

9037 BEANIE

9038 GEVOERDE BEANIE

9060 RIEM MET PLASTIEK GESP

PADDED
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€6,45

€16,85

€7,20

€18,70

359998 5358 66

6445 Signalisatiejas 3 in 1 ISO 20471 Klasse 3
(Geen Prio, zie Projob catalogus pag. 20)

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: EVA Foam
Kleuren: zwart (99)
Maten: één maat

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen 
Kleuren: marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw 

(53), zwart (99), rood (35)
Maten: één maat

• kniebeschermers in EVA schuim (Etheen Vinyl Acetaat)
• dikte: 1,5 cm 

• losse spijkerzakken (per 2st verpakt)
• geschikt voor onze modellen 2520, 2521, 2522, 3513, 3520, 
   3521, 5522, 5536
• verstevigd met Cordura®
• extra veiligheidszak met ritssluiting 
• gereedschapslussen

9057 KNIEBESCHERMERS

9042 SPIJKERZAKKEN

27



10

10

1799

1799

11

11

€43,25

€39,95

€46,50

€51,65
1

1

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²   
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

geel/zwart (11) 
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

•  broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt 
voor een goed behoud van vorm en kleur

• ruime voorzakken 
• twee achterzakken met klep 
• beenzak met klep en duimstokzak 
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de
   rode draad aan de enkels los te maken
• voorgevormde knieën

6533 SIGNALISATIEBROEK

Materiaal:
Versteviging:

65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²  
100% polyamide

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

geel/zwart (11)
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

•  broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt 
voor een goed behoud van vorm en kleur

•  holsterzakken met extra compartiment en extra zak met rits-
sluiting

•  twee achterzakken met klep en velcrosluiting
•  beenzakken met extra compartiment en klep met velcrosluiting
•  duimstokzak met mesknoop
•  verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
•  versteviging aan de holsterzakken, duimstokzak en kniezakken
•  de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de 

rode draad aan de enkels los te make

6534 SIGNALISATIEBROEK MET SPIJKERZAKKEN
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101799 11

€113,65

€126,30

€54,10

€60,10

101799

1

2

11

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• werkbroek in duurzame katoen
•  holsterzakken met extra compartiment met verborgen binnen-

zak met ritssluiting
• achterzakken met klep en velcrosluiting
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes) 
•  extra versteviging aan de holsterzakken, duimstokzak en knie-

zakken
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de
   rode draad aan de enkels los te make

6530 SIGNALISATIEBROEK MET SPIJKERZAKKEN

6513 SIGNALISATIEBROEK MET SPIJKERZAKKEN

Materiaal:
Versteviging:

100% katoen, 320 g/m² 
100% polyamide

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 1 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)
Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

•  stretchmateriaal aan kruis, achterkant van de knie en onderaan de rug
•  twee loshangende met Cordura® verstevigde holsterzakken die opge-

borgen kunnen worden in de voorzakken
•  verstelbare kniezakken in polyamide aan de binnenkant 
•  dubbele stoffering op de dijen
•  twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschap-

pen; rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstok-
zak en mesknoop

•  twee ruime achterzakken
•  twee D-ringen
•  voorgevormde knieën
•  polyamide versteviging aan de achterkant van de broekspijpen onderaan

Materiaal 1: 75% polyester, 25% katoen, 260 g/m2. 
Materiaal 2: Cordura®

Klasse: EN ISO 20471 KLASSE 2 vanaf maat 48
Kleuren oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

geel/zwart (11)
Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120
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10

10

1799

1799

11

11

€51,65

€46,50

€43,30

€48,10
2

2

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal:
Versteviging:

80% polyester, 20% katoen, 245 g/m² 
100% polyamide

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 

Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 
geel/zwart (11)

Maten: C42-C64 (C142-C164), D84-D120

• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt 
   voor een goed behoud van vorm en kleur                                                                                
• spijkerzakken met extra compartiment voor verborgen binnen
   zak met ritssluiting
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• duimstokzak en mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• extra versteviging aan de spijkerzakken, duimstokzak en 
   kniezakken
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de
   rode draad aan de enkels los te maken

6531 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN EN SPIJKERZAKKEN

Materiaal:
Versteviging:

80% polyester, 20% katoen, 245 g/m² 
100% polyamide

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

geel/zwart (11)
Maten: C42-C64 (C142-164), D84-D120

• broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor
   een goed behoud van vorm en kleur
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• beenzakken met apart zakje voor telefoon, pen en gereedschap
• duimstokzak met mesknoop
• voorgevormde knieën
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• versteviging aan de duimstokzak en kniezakken
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm door de
   rode draad aan de enkels los te maken 

6532 SIGNALISATIEBROEK MET KNIEZAKKEN

30



1799

1799

11

11

€38,50

€42,85

€40,60

€45,10
2

2

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• twee spijkerzakken, één met extra compartiment met 
   ritssluiting en de andere met gereedschapslussen
• achterzakken met klep en velcrosluiting
• duimstokzak en mesknoop
• extra versteviging aan de spijkerzakken en duimstokzak
• lus voor badgehouder
• telefoonzak 
• twee hamerlussen

6535 SIGNALISATIESHORT MET SPIJKERZAKKEN

Materiaal:
Versteviging:

80% polyester, 20% katoen 245 g/m²  
100% polyamide

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2  ( C44-C46: KLASSE 1 )
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/zwart (11)
Maten: C44-C64

Materiaal:
Versteviging:

80% polyester, 20% katoen 245 g/m²
100% polyamide

Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 2  ( C44-C46: KLASSE 1 )
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/zwart (11)
Maten: C42-C64

• short met zijzakken
• achterzakken met klep en velcrosluiting
• verstevigde duimstokzak en mesknoop
• lus voor badgehouder
• telefoonzak
• twee hamerlussen

6536 SIGNALISATIESHORT
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10

10

€24,05

€21,60

€17,25

€19,20

17

17

2

2

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - XS-M: KLASSE 2, L-4XL: KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), oranje (17) 
Maten: XS-4XL

• drieknoopsluiting
• versterkte ribboord aan de kraag
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam
• sneldrogend
• krimp -en kreukvrij
• gesealde reflectiebanden met stretch

6040 SIGNALISATIE POLO

Materiaal: 100% polyester, 160 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - XS-M: KLASSE 2, L-3XL: KLASSE 3 
Kleuren: geel/marine (10), oranje (17) 
Maten: XS-4XL

• ronde hals
• versterkte ribboord aan de kraag
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam
• sneldrogend
• krimp-en kreukvrij
• gesealde reflectiebanden met stretch

6030 SIGNALISATIE T-SHIRT
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10 17

1799 10 11

€71,35

€79,30

€32,50

€36,15
3

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• ronde hals
• binnenzijde geborsteld
• ribboord aan manchetten en boord onderaan
• gesealde reflectiebanden rondom het lichaam, mouwen en 
   schouders

6106 SIGNALISATIE SWEATER RONDE HALS

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

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 275 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11) 
Maten: XS-3XL

• waterafstotend en ademend
• ritssluiting tot bovenaan de kraag
• stormflap met verborgen drukknopen
• twee borstzakken met ritssluiting, één horizontaal en één 
verticaal
• twee lussen vooraan 
• twee diepe zijzakken met ritssluiting
• één binnenzak met ritssluiting
• verlengd rugpand
• aanpasbare tailleband met drukknopen
• aanpasbare manchetten met drukknopen

6401 SIGNALISATIEVEST
3
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€90,10

€81,15

€43,30

€48,10

PADDED

101799

1799

11

11

3

3
PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 260 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)
Maten: XS-3XL

• gewatteerde voering
• ritssluiting tot bovenaan de kraag
• stormflap met verborgen drukknopen
• kraag met teddyvoering
• twee borstzakken met ritssluiting, één horizontaal en één 
verticaal
• twee diepe zijzakken met ritssluiting
• binnenzak met ritssluiting
• twee lussen vooraan 
• verlengd rugpand
• aanpasbare tailleband met drukknopen
• aanpasbare manchetten met drukknopen

6407 SIGNALISATIEVEST GEVOERD

Materiaal: 100% polyester, 260 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

• ruime voorzakken met ritssluiting
• binnenzakken
• duimgreep aan de manchetten
• YKK ritssluiting vooraan
• stormflap achter de ritssluiting
• kinbescherming aan het uiteinde van de ritssluiting

6327 SIGNALISATIE FLEECE
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€55,20

€49,75

€54,10

€60,10

1799

1799

11

11

3

3

PADDED PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

• lichte softshell met lange ritssluiting
• stormflap aan de binnenkant
• borstzak / telefoonzak met ritssluiting
• twee voorzakken met ritssluiting
• binnenzakken
• duimgreep aan manchetten

6105 SIGNALISATIE LICHTE SOFTSHELL

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

• goede ademende eigenschappen                                                                  
• fleece voering
• kinbescherming
• borstzak met ritssluiting
• twee zijzakken met ritssluiting
• twee ruime binnenzakken
• aanpasbare taille

6432 SIGNALISATIE SOFTSHELL 
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101799 11

1799 10 11

€86,60

€96,20

€68,15

€75,70

3

3

3

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

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

6440 SIGNALISATIE REGENJAS

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

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

• gewatteerde jas
• wind -en waterproof
• getapete naden                                                                                            
• 2 wegritssluiting aan de voorzijde die bedekt is met een flap. 
   Deze stormflap kan afgesloten worden met drukknopen                                                            
• waterdichte ritssluitingen
• goede ademende eigenschappen
• afneembare en aanpasbare capuchon
• twee borstzakken met ritssluiting
• twee voorzakken met ritssluiting
• D-ring in linker borstzak voor badgehouder
• drie binnenzakken
• aanpasbare manchetten
• verlengd rugpand
• drukkersrits  

6441 GEVOERDE SIGNALISATIE REGENJAS
PADDED

3

1

3
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€182,80

€164,50

€157,95

€175,50
3

101799 17

PADDED

PADDED

3PADDED

PADDED

LADIES’ FIT

11

101799 17 11

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3/2 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

oranje/grijs (17), geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

• doorstikte, gewatteerde 
   voering
• wind, waterafstotend en 
   ademende softshell
• fleecegevoerde kraag
• afneembare capuchon
• ritssluiting aan de voorzijde 
   die bedekt is met een flap. 
   Deze stormflap kan afgeslo
   ten worden met drukknopen 
• twee schuinlopende, vertica
   le borstzakken, de linker met

   telefoonzakje binnenin 
• twee zijzakken
• één mouwzakje op linker
   mouw
• lus voor badgehouder
• ventilatiegaten onder de 
   armen met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• reflecterende biezen op 
   mouwen en rug

6420 GEVOERDE SIGNALISATIE SOFTSHELL

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:6424 GEVOERDE SIGNALISATIE SOFTSHELL DAMES 

Materiaal: 100% polyester 280 g/m² 
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 (XS: KLASSE 2) 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

oranje/grijs (17), geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

• doorstikte, gewatteerde 
   voering
• wind, waterafstotend en 
   ademende softshell
• fleecegevoerde kraag
• afneembare capuchon
• ritssluiting aan de voorzijde 
   die bedekt is met een flap. 
   Deze stormflap kan afgeslo-
   ten worden met drukknopen 
• twee schuinlopende, vertica-
   le borstzakken, de linker met

   telefoonzakje binnenin 
• twee zijzakken
• één mouwzakje op linker
   mouw
• lus voor badgehouder
• ventilatiegaten onder de 
   armen met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• reflecterende biezen op 
   mouwen en rug
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€140,65

€156,30

€135,25

€150,30

3

3LADIES’ FIT

101799 17 11

101799 17 11

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

• wind, waterafstotend en 
   ademende softshell
• fleecegevoerde kraag
• afneembare capuchon
• ritssluiting aan de voorzijde
   die bedekt is met een flap.
   Deze stormflap kan afgeslo
   ten worden met drukknopen 
• twee schuinlopende, verti- 
   cale borstzakken, de linker 
   met telefoonzakje binnenin 

• twee zijzakken
• één mouwzakje op linker
   mouw
• lus voor badgehouder
• ventilatiegaten onder de
   armen met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• reflecterende biezen op
   mouwen en rug

6419 ONGEVOERDE SIGNALISATIE SOFTSHELL

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3  
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

oranje/grijs (17), geel/zwart (11)
Maten: XS-4XL

PRIJS (15 STUKS):

PRIJS PER STUK:

6423 ONGEVOERDE SIGNALISATIE SOFTSHELL DAMES

Materiaal: 100% polyester 250 g/m²  
Klasse: EN ISO 20471 - KLASSE 3 
Kleuren: oranje/zwart (1799), geel/marine (10), 

oranje/grijs (17), geel/zwart (11) 
Maten: XS-4XL

• wind, waterafstotend en 
   ademende softshell
• fleecegevoerde kraag
• afneembare capuchon
• ritssluiting aan de voorzijde
   die bedekt is met een flap.
   Deze stormflap kan afgeslo
   ten worden met drukknopen 
• twee schuinlopende, verti- 
   cale borstzakken, de linker 
   met telefoonzakje binnenin 

• twee zijzakken
• één mouwzakje op linker
   mouw
• lus voor badgehouder
• ventilatiegaten onder de
   armen met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• reflecterende biezen op
   mouwen en rug
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A

B

C

D

Disclaimer m.b.t. deze brochure
De prijzen in deze brochure zijn de aanbevolen verkoopsprijzen. Deze prijzen zijn exclusief BTW, transport, personalisatie en marketingkosten.
Projob Workwear behoudt zich het recht om éénzijdig de prijzen te wijzigen als oncontroleerbare omstandigheden dit vragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
prijswijzigingen in materiaal, product, transport, verhouding eur/dollar, etc.
Om druktechnische redenen kan er sprake zijn van kleine kleurverschillen tussen de afbeelding en het daadwerkelijk geleverde product.
Onder voorbehoud van zet -en drukfouten.

MATENTABEL
HEREN C-FIGUUR: Normale maat

S M L XL XXL

Maten C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62

A Borstomtrek in cm 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Tailleomtrek in cm 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120

C Heupomtrek in cm 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130

D Binnenbeenlengte in cm 76 78 79 80 81 82 83 83 84 84

Omzetting van maten in inches 29/32 30/32 31/32 32/32 34/34 36/34 38/34

Heren C-FIGUUR: Normale maat, lange pijpen

Maten C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Borstomtrek in cm 92 96 100 104 108 112

B Tailleomtrek in cm 80 84 88 92 97 102

C Heupomtrek in cm 98 102 106 110 114 118

D Binnenbeenlengte in cm 83 84 85 86 87 88

Omzetting van maten in inches 30/34 31/34 32/34 34/36 36/36 38/36

HEREN D-FIGUUR: Normale brede taille, korte pijpen

Maten D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120

A Borstomtrek in cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B Tailleomtrek in cm 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120

C Heupomtrek in cm 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

D Binnenbeenlengte in cm 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80

Omzetting van maten in inches 29/30 30/30 31/30 32/30 34/30 36/32 38/32 40/32 42/32

ProJob MAATSTAFFEL KLEDIJ

Heren Heren Dames Dames Hemden, halsomtrek in cm

32 XS

XS 40 – 42 34 –36 S 35 –36

S 44 – 46 38 – 40 M 37–38

M 48 –50 42– 44 L 39– 40

L 52–54 46 – 48 XL 41– 42

XL 56 –58 50 –52 XXL 43 – 44

XXL 60 – 62 54 XXXL 45 – 46

XXXL 64 – 66 47– 48

DAMES

Maten C34 C36 C38 C40 C42

A Borstomtrek in cm 80 84 88 92 96

B Tailleomtrek in cm 66 69 72 76 80

C Heupomtrek in cm 90 93 96 99 102

D Binnenbeenlengte in cm 76 77 78 79 80

Maten C44 C46 C48 C50

A Borstomtrek in cm 100 104 110 116

B Tailleomtrek in cm 84 88 93 99

C Heupomtrek in cm 106 110 115 120

D Binnenbeenlengte in cm 81 82 83 84
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4441 Gevoerde regenjas (pag. 25)
5531 Broek met kniezakken en spijkerzakken (pag. 5)

KLEUR 
THEMA
INDEX
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!



48

816

27

22 24

22 24

9

10

6 6

9

8

5530

5531

5532

5630

2530

5535

5

5

4

4

11

3406

3407

3412

3413

2520 2521

2522 3520

2518 2519

2528 2529

10 10

COLOR CODE
GREY

9042

2501



49

26 26

252516

13

26

2422 5425 5426 2327

3702 5706 5704 2325

2128 2127

2021

2016

9037 9038

9060

21 18

21 19

18 20

19 20

15 15

13

12

14

12

14

2030

2022 2040 2041

3120 4440 4441

23

4401

* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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27

18

26
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!
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* U kan deze artikelen 
vinden in de jaarbrochure 
van Projob 2021. Vraag 
ernaar bij uw dealer!



ProTec is een stof die effectieve bescherming verschaft te-
gen externe effecten. Het is zeer duurzaam materiaal. Pro-
Tec is geschikt voor extreme omstandigheden in een ruwe 
omgeving.

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

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

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

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

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

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

ProDry is een stof die u als eerste laag op uw lichaam 
draagt. Dit materiaal infiltreert het lichaamsvocht en laat 
het toe om het vocht door te voeren naar de bovenliggen-
de laag. Met ProDry hebt u geen last van damp en koude 
kledij op uw lichaam.

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

ProThermal is een stof die effectieve isolatie verschaft te-
gen zowel warmte als koude. Deze materialen vinden en 
verwijderen overtollige warmte en houden onnodige kou-
de buiten. ProThermal reguleert de lichaamstemperatuur 
op een evenwichtige en aangename manier. Bijzonder nut-
tig als isolatie.

3M ScotchliteTM reflecterend materiaal zorgt ervoor dat je 
extra zichtbaar bent wanneer het donker is en het zicht 
beperkt is. Het materiaal is fel wit reflecterend wanneer 
het opgelicht wordt door koplampen van een voertuig, 
zelfs wanneer de drager langs de kant van de weg staat. 
3M Scotchlite reflecterend materiaal voor beschermende 
kledij overschrijdt naast alle strenge standaardtesten ook 
de hoogste reflecterende categorie van de Europese stan-
daard voor reflecterende beschermingskledij EN471.

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

MATERIALEN DIE WE GEBRUIKEN
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3416 Shelljas (Projob catalogus pag. 88)
3520 Stretchbroek met afneembare spijkerzakken (pag. 8)



Uw Projob dealer:


