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KANT-EN-KLARE VALBEVEILIGING 

STEIGERSET
artnr. 3357564,  ELARA190GT

HOOGWAARDIG  

2-PUNTS HARNAS
artnr. 241689, HAR32GT

€ 63,40

€ 140,90

• Wind- en waterdichte winterhandschoen.
• Door de zwarte latex-foam coating 

ontstaat een zeer goede grip.

HANDSCHOEN THRYM VV736BL
artnr. 3291965

Beschikbare maten: 9, 10 en 11 
Standaard op voorraad: maat 10 en 11

• Jas: Vaste capuchon, voorzien van 
koudewerende ritssluiting te sluiten met 
drukknopen en velcro sluiting, polsen 
voorzien van elastiek aan binnenzijde.

• Broek: Elastiek in de taille, onderzijde 
aanpasbaar middels drukknopen, 2 
doorsteek zaken.

REGENPAK 2-DELIG
EN304JA / EN304VE 
artnr. zie kleur, polyester met dubbele pvc coating

Verkrijgbaar in:

 geel, art.nr. 3249814

 groen, art.nr. 3249816

Beschikbare maten: M, L, XL en 2XL
Standaard op voorraad: XL en 2XL (van 
beide kleuren)

€ 8,80

• Gevoerd middels hoogwaardige acryl 
coating.

• Goede grip door de zwarte latex-foam 
coating.

• Door de open rug structuur is de 
handschoen ademend.

WINTERHANDSCHOEN
VV735JA
artnr. 3291963

Beschikbare maten: 9 en 10 
Standaard op voorraad: maat 9 en 10

€ 6,90

€ 4,20

€ 9,50

• Gemaakt uit hoogwaardig DELTAnocut-
vezel wat zorgt voor een hoge mate van 
vingergevoeligheid maar tevens een hoge 
bescherming biedt.

• Voorzien van PU-coating.

SNIJKLASSE HANDSCHOEN D 
VECUT59NO 
artnr. 3291908, oude snijklasse 5

Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10 en 11 
Standaard op voorraad: maat 9 en 10

• Voorzien extra coating tegen krassen en 
het beslaan van de glazen.

• De neusbrug is aanpasbaar voor een 
perfecte pasvorm, pootjes voorzien van 
antislip.

SPORTIEVE VEILIGHEIDSBRIL
ASO2 CLEAR
artnr. 3291255, polycarbonaat

€ 9,00

• Inhoud: harnas, shock absorber voorzien 
van steigerhaak en karabijnhaak en een 
opbergtas.

• Voor dagelijks gebruik.
• Soft paddings bij de schouders en bij de 

liezen.
• Voorzien van snelsluiting bij de benen; 

valindicator en telefoonzakje.
• Getest tot 150 kg.

• Helmmuts die binnenin de veiligheidshelm 
vast gemaakt kan worden. Kan op alle 
Delta Plus helmen toegepast worden.

• Oorwarmers kunnen met elkaar verbonden 
worden op de helm.

WINTER CAP
artnr. 3292025

€ 9,70
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SHOEFRESH SPRAY
artnr. 4108066, SPUITBUS (100ML)

SHOEFRESH, DÉ OPLOSSING 
VOOR STINKENDE,  
NATTE SCHOENEN!

Shoefresh is de schoenverfrisser die reinigt én 
droogt. 
Het enige wat je moet doen is de schoenen op 
de houders plaatsen. Het programma start en 
stopt vervolgens automatisch en binnen een 
half uur zijn je schoenen fris en droog.

De Bama Shoe Fresh spray is geschikt voor 
uitstekend schoenonderhoud van hiel tot 
teen. De spray neutraliseert onaangename 
geuren, frist de schoen op met antibacteriële 
formule en is 48-uur werkzaam.

€ 97,30

• Geen last meer van stinkende schoenen in huis. 
Stap in je schoenen met een fris gevoel. 

• Je schoenen zijn de volgende dag altijd droog, 
zonder gedoe met kranten.

• Houdt je schoenen hygiënisch schoon. Je doet 
je kleding, sokken en ondergoed toch ook in de 
was?!  

• Gemakkelijk en snel. Het programma start 
automatisch en in 25 min. zijn je schoenen weer 
fris en droog.

• Te gebruiken in alle soorten schoenen.
• Frisheid en hygiëne van hiel tot teen.
• Neutraliseert onaangename geuren en frist de schoen op, met 

antibacteriële formule.
• Zorgt voor een aangename frisse, dermatologisch geteste geur.
• 48-uur werkzaam.

reinigen

drogen

Verkrijgbaar in:

 wit, art.nr. 3363956

€ 8,25
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PROFILEER UW WERKKLEDING EN
ZET UW BEDRIJF OP DE KAART

GET UNITED

WITH

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

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

BESCHIKBARE KLEURCOMBINATIES

BESCHIKBARE 
KLEURCOMBINATIES
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BLÅKLÄDER AANBIEDINGEN

• Mesh-gevoerd, ideaal te dragen is bij 
lagere temperaturen. 

• Wind- en waterdicht en ademend met 
getapete naden. 

• Contrasterende kleuren in de zij
• Afneembare capuchon en reflecterende 

details. 
• Beschermende kleding tegen slecht weer.

WINTERJAS LICHTGEWICHT
artnr. 3013956, 4890, 100% polyester, oxford,  

gelamineerd, wind- en waterdicht, ademend  

vermogen, 200 g/m²

€ 95,90

Verkrijgbaar in:

 zwart

Overige verkrijgbare kleuren (op bestelling):

 zwart/korenbl

 zwart/grijs

 zwart/rood

 zwart/hv geel

 zwart/hv rood

 army/zwart

 bruin/zwart

 d marine/zw

 d grijs/zwart

 m grijs/zwart

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 6 XL

Verkrijgbaar in:

 zwart/marine

Verkrijgbaar in:

 rood/zwart

Overige verkrijgbare kleuren (op bestelling):

 rood/zwart

 korenbl/zwart

 grijs/zwart

 zwart/grijs 

• Wind- en waterdicht, getapete naden, 
verlengd rugpand en verstelbare taille.

• Gewatteerde voering en verstelbare en 
afneembare capuchon. 

• Reflecterende details. 

• Dunne maar warme vulling aan voor-, 
achterkant en in capuchon

• Zachte shell-stof over de schouders, 
zijkanten romp en mouwen.

• Comfortabel en soepel. 

WINTERJAS
artnr. 240676, 4886, 100% polyester, oxford,  

gelamineerd, ademend vermogen, 200 g/m² 

HYBRIDE JACK
artnr. 3354393, 5930, 100% polyester, gebreid,  

geborstelde binnenkant, 380 g/m² 

€ 110,00

€ 95,90

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Verkrijgbaar in:

 zwart/donker grijs

Overige verkrijgbare kleuren (op bestelling):

 wit/d grijs

 zwart/rood

 zwart/hv geel

 army/zwart

 bruin/zwart

 d marine/zw

 m grijs/zwart

 

• Lichtgewicht, stretch-geweven.
• Goed winddicht en ademend vermogen.
• Voorgevormde mouwen, verlengd rugpand 

en fleece gevoerde kraag.
• Verstelbare manchetten en zoom en veel 

praktische zakken.

SOFTSHELL JACK
artnr. 3244895, 4950, 100% polyester, 2-laags, 

ripstop, fleece, 255 g/m² 

€ 71,60

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Overige verkrijgbare kleuren (op bestelling):

 hv geel/zwart

 hv oranje/zw

 d marine/zw

 grijs mêlee/zw

 d grijs/zwart

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Afgezet met bont en gewatteerde voering.
• Opvouwbare oorkleppen.
• Kinband met drukknoop.

SCOOTERCAP
artnr. 2569081, 2016-1003, 100% polyester,  

PU-bekleed, zwart, 60 cm

€ 21,50

One Size



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

BLÅKLÄDER AANBIEDINGEN

• Met laag kruis en slim-fit broekspijpen.
• Normale pasvorm, op de heup te dragen.
• Stretchdelen in het kruis en op de kuiten. 
• Knieën en zakken zijn Cordura® 1000 

versterkt.
• Spijkerzakken voorzien van rits.

• Extra stretchmateriaal in het kruis en op de 
kuiten, normale taille en kruis met slim-fit 
broekspijpen.

• Top-loading kniezakken van CORDURA® 
stretch.

• Ook als damesmodel 7990 leverbaar.

• Veelzijdig, comfortabel, extreem zacht en 
flexibel met toelopende, voorgevormde, 
extra versterkte pijpen.

• Zowel sterk als rekbaar in alle richtingen.
• Diverse zakken met CORDURA®-

versteviging.

• Functionele en comfortabel, eenvoudig te 
bereiken zakken.Kniebeschermerszakken 
van CORDURA® stretch.

• Achterzakken met plooi, hamerlus, 
duimstokzak, pennenzak en meshouder.

• Voorgevormde broekspijpen.

• Functionele en comfortabel, eenvoudig te 
bereiken zakken.Kniebeschermerszakken 
van CORDURA® stretch.

• Achterzakken met plooi, hamerlus, 
duimstokzak, pennenzak en meshouder.

• Voorgevormde broekspijpen.

• Ultiem comfort.
• Smallere pasvorm, strakkere uitstraling, 

elastische tailleband.
• Diverse zakken waaronder met CORDURA®-

stretch kniestukzakken.

BAGGY DENIM  
STRETCH X1900 
artnr. 3141992, 1999, 55% katoen, 15% polyamide, 

30% polyester, denimcoating, CORDURA® Denim 

stretch, 340 g/m²

WERKBROEK DENIM
STRETCH X1900 
artnr. 3248153, 1990, 55% katoen, 15% polyamide, 

30% polyester, denim ,gecoat, CORDURA® Denim 

stretch, 340 g/m² 

WERKBROEK MET 4-WEG STRETCH 
X1900 
artnr. 3298734, 1998, 93% polyamide, 7% elastan,  

dobby, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 

295 g/m²

WERKBROEK  
MET SPIJKERZAKKEN 
artnr. 3247792, 1555, 65% polyester, 35% katoen, 

twill, 300 g/m² 

WERKBROEK  
ZONDER SPIJKERZAKKEN 
artnr. 3247873, 1556, 65% polyester, 35% katoen, 

twill, 300 g/m² 

WERKBROEK MET 4-WEG STRETCH 
artnr. 3353072, 1645, 92% polyamide, 8% elastan,  

dubbel geweven, 4-weg stretch, 230 g/m² 

€ 116,30

€ 120,- € 123,50

€ 69,80 € 62,80

€ 123,50

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

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C158, D84-D124

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C64, C146-C156, D92-D124

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

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

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D88-D124

Verkrijgbaar in:

 marine/zwart

Verkrijgbaar in:

 marine/zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart/grijs

Verkrijgbaar in:

 zwart/grijs

Verkrijgbaar in:

 zwart/donker grijs
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• Gewatteerde voering.
• Diverse zakken.
• Verstelbare manchetten, reflecterende 

banden en afneembare capuchon.
• Uitvoering (bestendigheid) wind, sneeuw, 

regen.

• High Vis en camouflageprint.
• Gedeelte in mesh in het kruis voor meer 

comfort en ventilatie.

WINTEROVERALL 
artnr. 2574478, 6785-1977, 100% polyester, wind- 

en waterdicht materiaal,getapete naden, ademend, 

200 g/m² 

BOXERSHORTS 2-PACK 
artnr. 3343169, 1886, 85% polyester, 15% elastan, 

single jersey, 180 g/m² 

€ 20,30

€ 180,90

Verkrijgbaar in de maat  
C52

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Verkrijgbaar in:

 marineblauw/zwart

Verkrijgbaar in:

 army/zwart

• Comfortabel en flexibel.
• In 2-tone met een hoge kraag en 

ritssluiting. 

• Ultieme allrounder.
• Gewatteerde voorkant.
• Ongevoerd.

SWEATSHIRT BI-COLOUR 
MET HALVE RITS
artnr. 3141370, 3353, 100% katoen, french terry, 

320 g/m²

HYBRIDE SWEATER
artnr. 3354102, 3463, 100% polyester, pique fleece, 

geborstelde binnenkant, 260 g/m² 

€ 37,60€ 69,80

Overige verkrijgbare kleuren (op bestelling):

 mar./korenbl.

 wit/grijs

 zwart/korenbl.

 rood/zwart

 marine/hv geel

 marine/grijs

 zwart/d. grijs

 zwart/grijs

 zwart/hv geel

 zwart/rood

 d. mar./zwart

Overige verkrijgbare kleuren (op bestelling):

 army/zwart

 d. mar./zwart

 m grijs/zwart

 zwart/hv geel

 zwart/rood

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in:

 zwart /korenblauw

Verkrijgbaar in:

 zwart /donker grijs
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FLEECE VEST 
INTERLOCK 
art.nr. 3367365, 100% polyester,  

interlock fleece, 225 g/m2

Verkrijgbaar in*:

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

SWEATER HIGH VIS
CAPUCHON 
art.nr. 3367461, 80% polyester,  

20% katoen, 280 g/m2

Verkrijgbaar in*:

 ink/fluor yellow

 ink/fluor orange

 ink/fluor red
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WERKBROEK 
TWILL 
art.nr. 3323144,  

65% polyester,  

35% katoen, 245 g/m2

Verkrijgbaar in*:

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

 rood

 royal blue

TECH SHELL 
art.nr. 3364783,  

100% polyester, 145 g/m2

Verkrijgbaar in*:

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

€ 79,10

€ 37,20

€ 25,10

€ 32,70

COLL FLEECE 
art.nr. 3407010, 100% polyester,  

280 g/m2

Verkrijgbaar in*:

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

COLL FLEECE 
REVERSIBLE 
art.nr. 3407015, 100% polyester,  

280 g/m2

Verkrijgbaar in*:

 army

 ink

 d. grijs

 navy

 zwart

€ 9,00 € 11,50
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Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/gr

 army/zw

 grijs/zw

 zwart

 bl/grijs

Verkrijgbaar in*:

 marine

 army/zw

 rood/zw

 grijs/zw

 zwart

Verkrijgbaar in*:

 blauw

 army

 d. grijs

 zwart

 d. marine

 rood

Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 zw/grijs

 army/zw

 rd/grijs

 bl/grijs

Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/gr

 army/zw

 grijs/zw

 grijs/rd

 zw/grijs

 blauw
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• Verstevigingen op schouders, 
mouwen en voorkant.

• Water- en winddicht, ademend 
materiaal en afneembare 
capuchon. 

• Perfect als tweede laag.• Canvas riem met eenvoudig 
verstelbare metalen gesp.

• Flexibele teddyvoering
• Winddicht en waterafstotend 

met verstevigingen op 
kwetsbare delen.

• Afneembare capuchon.

• Sweater met inzetstukken in 
contrastkleur. 

• Zacht katoen aan de 
binnenzijde, voert transpiratie 
af en droogt snel. 

AIRTECH WINTERJACK
4058 GTC
art.nr. 3301562, 100% polyester,  

255 g/m² 

MICROFLEECEJACK
4003 MFL
art.nr. 3138056, 100% polyester,  

170 g/m² fleecevoering

RIEM 9955 CW
art.nr. 3335486, 100% polyester

SOFTSHELL 

WINTERJACK 4060 CFJ
art.nr. 3301403, 87% polyester,

13% polyuethaan, 305 g/m²

SWEATER  
MET KORTE RITS 7048 SHV
art.nr. 3333796, 75% polyester,  

25% katoen, 305 g/m²

€ 111,80

€ 40,50
€ 9,40

€ 97,10

€ 28,50

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 5XL

Verkrijgbaar in de maten  
S t/m 3XL

Verkrijgbaar in de maten  
XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in*:

 zw/hv g

 mbl/grijs

 army/zw

 grijs/rd

 zw/grijs

 blauw

 khaki/zw

 mbl/hv g

• Licht, duurzaam materiaal met 
mechanische stretch. 

• Met kniezakken.
• Goedgekeurd voor industrieel 

wassen.

BROEK 2555 STFP
art.nr. 333246, 65% polyester/ 

35% katoen, 260 g/m²

€ 50,40

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62, C146-C156, D84-D116

One Size

gratis 
hi-vis beanie

bij aanschaf van 

een airtech 
winterjack
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• Veiligheidsschoen, geschikt voor 
veiligheidsklasse S3. 

• Bijna niet te onderscheiden van 
sportschoenen. 

• Flexibel, comfortabel en de best mogelijke 
bescherming.

SPORT ZWART QS0911 
artnr. 3365690, suède en leer, voering: mesh

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 37-47, leest 10

STALEN
NEUSBESCHERMING

FLEXIBELE KEVLAR
TUSSENZOOL

• Kuitlaars
• Ideaal voor ruige werkomstandigheden.
• Uitstekend comfort met de hoogste 

bescherming.

• Kuitlaars
• Ideaal voor ruige werkomstandigheden.
• Uitstekend comfort met de hoogste 

bescherming.

GOLIATH SRA S3  
WERKLAARS 
artnr. 3194088, volnerf leder, voering: Imitatie bont

ROBUST SRA S3  
WERKLAARS 
artnr. 3194110, volnerf leder, voering: Imitatie bont

Verkrijgbaar in:

 bruin

Verkrijgbaar in:

 zwart

€ 79,00€ 79,00

€ 82,20

in de maten 39-49in de maten 39-49

STALEN
NEUSBESCHERMING

STALEN
NEUSBESCHERMING

STALEN
TUSSENZOOL

STALEN
TUSSENZOOLANTI-STATISCH ANTI-STATISCHANTISLIP ANTISLIPOLIE RESISTENT OLIE RESISTENT
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ÉÉN AANSPREEKPUNT

ONLINE KLEDING MANAGEMENTSYSTEEM

BUDGETBEHEER€

ADVIES VAN ERVAREN KLEDING SPECIALISTEN

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

ALLE A MERKEN BEDRIJFSKLEDING EN  
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  
LEVERBAAR

DE KRACHT VAN POLVO  

BEDRIJFSKLEDING EN PERSOONLIJKE 

BESCHERMINGSMIDDELEN

IN EIGENHUIS VOORZIEN WIJ UW KLEDING 
VAN UW BEDRIJFSLOGO 



POLVO VERVANGT IVANA

DOOR EIGEN LABEL

Kijk vast op:

www.noxxa.nl
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KRUYT
Leiderdorp • Zoeterwoude • Noordwijkerhout • 

Wassenaar • Bergschenhoek • Hoofddorp

LEYS
Zevenbergen • Roosendaal • Breda • 

Bergen op Zoom • Tilburg • Gouda • Etten-Leur 
Terneuzen • Middelburg • Steenbergen

VAN DEN HAM
Nijkerk • Zeewolde • Elburg 

VAN DER STAD
Wijchen • Nijmegen • Tiel • Oss

ZWAARD
Delft

VAN ENCKEVORT
Venlo • Heerlen • Helmond • 

Sittard • Son en Breugel • Weert •
 Roermond • Maastricht • Venray • 

• Eindhoven • Veldhoven

LEKKERKERKER
Utrecht • Houten • Amersfoort • 
Wijk bij Duurstede • Veenendaal

KOONING
Schiphol

KOBAM
Dongen

DE SCHAKEL
Huizen

DUBSON
Barendrecht

HOLTGREFE
Waalwijk • Veghel • 

Den Bosch • Oosterhout

HENDRIKS
Uden •  Best

Er is altijd wel een Polvo-vestiging bij u in de buurt:

februari 2020.


