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Professionele kleding
voor iedere branche

Winter magazine 2020 - 2021
De winter staat er weer aan te komen. Bent u al klaar voor de winter.						
In ons winter magazine vindt u een greep uit ons assortiment van artikelen						
die zeer geschikt zijn om te dragen in de natte en koude tijden.							
Deze artikelen zijn niet alleen zeer funcitioneel om te dragen maar ook 						
zeer geschikt om ze casual te dragen en leuk om ze cadeau te geven.
						
Wilt u meer informatie of wilt u de kleding graag passen of bestellen						
Neemt u dan contact met ons op, 023-3690991 of info@mvea-bedrijfskleding.nl
Alle prijzen zijn excl. BTW							

Hybride sweatvest 				
Een hybride jack ontworpen met een warme vulling aan de voor 			
en achterkant en in de capuchon en zachte Shell-stof over de			
schouders, zijkanten romp en mouwen. 					
Een comfortabel, soepel en warm Jack voor wie in een koude 			
omgeving werkt en veel bewegingsvrijheid wil.					
Kan als jack of vest gedragen worden. Je bepaalt zelf hoe je het wil dragen.
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Werkschoenen
Haal het maximum uit je werkdag zonder tijd te verspillen aan pijnlijke spieren
of blaren. Met een comfortabel paar werkschoenen, ontworpen om comfort te
bieden de gehele dag.
Werkschoenen met de hoogste rating in comfort die geschikt zijn voor lichte
tot zware en zeer arbeidsintensieve werken. Comfortabele warme werkschoenen voor mannen en vrouwen met trendy designs, zachte voering, revolutionaire schokbestendigheid, luchtdemping, ademend leer en veel meer om het
comfort te bieden dat we wensen tijdens de werkuren

2434 Retro Mid S3

2453 Elite Mid S3

2452 Elite Mid S3

Ultratrail Black S3

Vigor Black S3

Ultratrail Olive S3

Exalter 9945 S1P

Jalas 1718 S3

Jalas Zenit EVO S3
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Warme Werklaarzen
Laarzen met kracht, kwaliteit en vakmanschap van topklasse. De klassieke laarzen kunnen zowel voor werk als in je vrije tijd gedragen worden.
De producten zijn duurzame veiligheidsschoenen voor veeleisende omgevingen. Geavanceerde technologie zorgt ervoor dat elke schoen een hoge stabiliteit en een uitstekend comfort biedt. De modellen zijn ontworpen voor een
iets bredere pasvorm en zijn perfect aangepast aan het beoogde gebruiksgebied.

Jalas 1388
Heavy Duty laars

Jalas 3778 Drylock
Waterdichte laars

Jalas 1898
Winterking

Jalas 1858
Winterlaars

Blaklader 2303
Winterlaars

Albatros Rigger
Winterlaars
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Winterjassen

Light Winter jas 4890 / 4972
Lichtgewicht mesh-gevoerde winterjas die ideaal te dragen is
bij lagere temperaturen. Wind- en waterdicht en ademend met
getapete naden. Deze two-tone jas met contrasterende kleuren
in de zij is voorzien van een afneembare capuchon en stoere
reflecterende details

Winterjas 4499
Thermisch gevoerd jack dat je warm houdt bij kouder
weer. Het is gemaakt van een lichtgewicht materiaal
en is versterkt met CORDURA® Denim over de schouders en is voorzien van een ritssluiting. Het heeft een
afneembare en verstelbare thermisch gevoerde capuchon.

Winterparka 4889
Deze krachtige, wind- en waterdichte winterparka
met gewatteerde voering is je beste vriend bij koud
weer. Extra hoge, met fleece gevoerde kraag en met
fleece gevoerde zakken voor ultieme bescherming
tegen de kou. De afneembare capuchon kan perfect
worden aangepast voor goed draagcomfort
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High Vis Winterkleding
Winterjas 4872

Softshell jack 4491

Winterjas 4870

Wind & Waterdicht

Lichtgewicht softshell jack dat dankzij het materiaal
extreem zacht, comfortabel en flexibel is. Het jack
heeft contrasterende kleuren voor optimale zichtbaarheid en veiligheid. Dit gecertificeerde highvis
jack heeft zowel het lichte, elastische gevoel als de
sterkte die je van werkkleding verwacht. Bovendien
is de stof waterdicht en is de kap afneembaar. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2. Combinatiecertificatie C.

Winterjas met hoge zichtbaarheid, met zeer
duurzaam, waterafstotend en vuilwerend stretch
stof aan de buitenkant. De jas heeft donkere
kleurzones op de plaatsen die het meest blootgesteld zijn aan vuil. Deze jas heeft de volgende
ruime en handige zakken

Winterbroek 1883
100% polyester,
oxford, gelamineerd,
wind- en waterdicht
10.000 mm, ademend vermogen
4.000 g/m²/24u,
200g/m²

Winterjas Apollo

Winterbroek 1883
Warm gevoerde winterbroek met
getapete naden van duurzaam en sterk
materiaal. De broek is wind- en waterdicht en heeft verschillende functionele
zakken
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Regenkleding
RWES Regenset
Level 3
Level 2

Regenjas High Vis Level 2100%
polyester, PU-bekleed, wind- en
waterdicht, ademend, 240g/m²
€ 69,90

RWS regenkleding Simplky No Sweat lightRegenjas & regenbroek ook verkrijgbaar in
RWS Yellow.ook los verkrijgbaar.

Regenbroek High
Vis Level 2100%
polyester, PU-bekleed, wind- en waterdicht, ademend,
240g/m²

Regenjas 4399
Een stijlvolle en functionele regenjas
die past bij mensen die altijd comfortabel en droog willen blijven als de
weersomstandigheden variëren met
regen en snelle temperatuursveranderingen.

€ 62,90

Level 2

Regenjas 4305 & 1305
Level 2

De jas heeft een goede pasvorm, verstelbare
manchetten met klittenband en neopreen windvanger die het lichaam warm houdt, ook al is het
nat. Gecertificeerd volgens EN 343, klasse 3.1,
beschermende kleding tegen slecht weer.
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Werkbroeken
WERKBROEK DENIM STRETCH X1900

WERKBROEK 4-WEG STRETCH X1900

Duurzame werkbroek
van CORDURA® denim-stretch met extra
stretchmateriaal in het
kruis en op de kuiten
voor optimale bewegingsvrijheid. Het model
heeft een normale taille
en kruis met slim-fit
broekspijpen.

Veelzijdige en comfortabele werkbroek,
extreem zacht en flexibel met toelopende,
voorgevormde pijpen. Het materiaal is een
soepel 4-weg stretchmateriaal dat zowel
sterk als rekbaar is in alle richtingen.

Ook als dames model verkrijgbaar

1448 krasvrije werkbroek met stretch
en kniezakken

De nieuwe stretch INDUSTRIE werkbroek van Blåkläder.
Deze krasvrije broek is industrieel wasbaar, volledig
gemaakt van 2-weg stretchstof en heeft een elastische
tailleband voor meer draagcomfort. Verborgen functies
zijn onder meer een duimstokzak, zak met ritssluiting en
drukknoopsluitingen, die deze broek uiterst betrouwbaar maken bij het werken in omgevingen met gevoelige
oppervlakken. Reflecterend detail op de broekspijpen
zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer dat nodig is.

1555 werkbroek met spijkerzakken

Functionele en comfortabele werkbroek. Kniebeschermerszakken van CORDURA® stretch
voor optimale pasvorm en duurzaamheid, een
versterkte duimstokzak, pennenzak en meshouder. Voorgevormde broekspijpen zorgen
voor een uitstekende pasvorm.
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Sweaters - Hoodies - Vesten
Blåkläder 3530 Hoodie met 3D print
Stijlvolle, comfortabel warme
hoodie gemaakt van zachte
jersey. Ideaal voor werk- en
vrijetijdskleding. Voorzien
van een telefoonzak met rits
en doorgang voor snoer oordopjes in de zak. De hoodie is
versierd met een echt opvallende 3D-print op de borst
waarop staat

Blåkläder 5930/5931 Hybride jack

Veelzijdige en comfortabele werkbroek, extreem
zacht en flexibel met toelopende, voorgevormde
pijpen. Deze broek is ontworpen om veeleisende
taken aan te kunnen 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.
4930 Gebreid vest met softshell

4933 Hoodie met warme voering
Hooded sweatshirt met ruime pasvorm met verstelbare capuchon, en
zachte pilé voering die de warmte
vasthoud. Voorzien van stevige rits.

Gebreid vest met capuchon in cool
design en comfortabel materiaal.
Versterkt met softshell materiaal op
de ellebogen, schouders en rug voor
hogere duurzaamheid. Het vest is
voorzien van praktische zakken en
is geschikt voor zowel werk als vrije
tijd. Ook beschikbaar in damesmodel
in de kleur grijs en antraciet - model
4931.
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Thermo onderkleding
Deze verwarmende onderlaag houdt het lichaam
warm en droog tijdens koud weer. Ideaal voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden.
Niets is zo vervelend als het dragen van natte
kleding, waar u het ook nog eens koud van krijgt.
Thermokleding zorgt ervoor dat het lichaam droog
en fris blijft door de innovatieve en sneldrogende
stretchstof. Bovendien zorgt onderkleding ervoor
dat de transpiratie en vocht van uw huid getransporteerd wordt naar de buitenste laag.
Onderkleding Warm Merinowol

Deze verwarmende onderlaag houdt het lichaam warm en
droog tijdens koud weer. Warmtezones op de schouders,
armen, rug, billen en heupen beschermen u waar u het meest
afkoelt. De basislaag bestaat uit 100% Merino wol dat zorgt
voor ongeëvenaarde kenmerken met betrekking tot isolatie
en vochttransport, om u altijd warm en droog te houden.
Heren Technische onderkleding set Light 6810

Dames Technische onderkleding set Light
7202

De onderlaag LIGHT voert transpiratievocht van de huid af waardoor je
droog en warm blijft. Het hemd en
de lange onderbroek zijn gemaakt
van polyester dat zacht aanvoelt op
de huid en het lichaam warm, droog
en comfortabel houdt tijdens allerlei fysieke activiteiten. Bruikbaar in
alle seizoenen, +10°C tot -10°C, als u
functioneel ademend vermogen op
de huid nodig heeft.
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Winter Accessoires
Werksokken voor alle werk- en weersomstandigheden

3 paar

Dry Sokken 2-pack

Thermo Light
€ 13,50

€ 19,80

Thermo Warm
€ 15,60

Bamboo werksokken
€ 12,95

Een heerlijke warme muts die je hoofd warm houdt in koude dagen

Reflecterende gebreide Beanie
€ 18,20

Bandana Merino
wol
€ 20,70

Gebreide Beanie
€ 9,50

Bandana Merino
wol
€ 21,30

Muts high Vis
€ 17,00

Bandana Polyester
€ 16,20
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Beanie fleece
€ 10,10

Fleece sjaal
€ 7,50

Winter Handschoenen
Elke handschoen heeft zijn eigen specifieke kenmerken en
beschermt uw handen tijdens het werken. Onze producten
hebben met elkaar gemeen dat ze kwalitatief hoogwaardig
zijn, comfortabel om te dragen en er geweldig uitzien.

Winter gevoerd, Nitrielschuim/
aqua PU, Handpalm gedompeld,
Acryl, Nylon, 10 gg, 15 gg, Spandex, Schuimgrippatroon, Fleece,
Cat. II, DMF-vrij,
8810 Infinity € 7,65

683A

Synthetische handschoen, Nitriel,
3/4 gedompeld, Acryl, Polyester, 10
gg, 13 gg, Zandachtige afwerking,
Cat. II, Zwart, Geel, High-vis kleur,
Water- en olieafstotende handpalm
en knokkels.
€ 6,42

Geschikt voor werk op de luchthaven, constructie, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk,
installatiewerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden, transportwerkzaamhden, machine besturen, magazijnwerk
Kunstleren handschoen, Winter
gevoerd, 0,7 mm, Microthan®+,
Diamondgreeppatroon, Polyester,
Fleece, Cat. II, Zwart, Grijs, Geel,
Chroomvrij, Waterafstotend,
Velcro®
9122

683A

€ 25,09

Snijbestendige handschoen, Winter
gevoerd, 0,65-0,8 mm, Volnerf geitenleer van topkwaliteit, KEVLAR®
fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, Zwart,
Waterafstotend, Elastisch 180°, voor
algemene werkzaamheden
8355

Winter gevoerde handschoen Ambacht
Latex, 10/13 gauge
Waterdichte palm, Chrome
vrij, zorgt voor een extreem goede
grip in zowel natte als droge omgevingen.
€ 8,40

Winter gevoerd Hertenleer, Elastisch, ventilerend
Spandex, Neoprene©, G60
3M Thinsulate©. Waterafstotende/vochtdoorlatende
voering
2239

(Algemene werkzaamheden, Beveiligings en politiewerk)
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Onze Diensten
Primeur in Nederland
Uw werkkleding, uw visitekaartje Foot Stop Service
Borduren, Bedrukken
Een professionele vakman linkt zijn naam graag
aan professionele werkkleding. Uw bedrijfsnaam mag daarom niet ontbreken op de kleding. Dus waarom niet iets extra’s doen door
uw logo op uw kleding te borduren of drukken.
Bij MVEA Bedrijfskleding zetten wij ons in om
u mooie, uniforme bedrijfskleding te leveren
en bieden u daarom een “in-huis” service voor
bedrukken en borduren. Het plaatsen van een
bestelling gaat bij ons heel makkelijk en soepel
en herhalingsorders heeft u snel in huis.

Met FootStop Service kunnen
voeten snel en eenvoudig worden
geanalyseerd.
U kunt uw voeten laten scannen
met uw sokken aan.
De scanner registreert in slechts
enkele minuten de holte van de
voet en de afmetingen en drukpunten van de voeten.
De resultaten zijn direct beschikbaar. Het scherm geeft weer hoe
en waar de voeten onder druk
staan en of de holte te laag, te
hoog of daar tussenin zit.
Wij helpen u bij het uitzoeken van
de juiste schoenen en zolen.

Kleding Managment Systeem

Wilt u veel tijd en geld besparen? Maak dan gebruik van ons
Kleding Management Systeem. U hoeft niet langer het budget
voor de bedrijfskleding van uw medewerkers te beheren en te
bewaken. Met een persoonlijke inlogcode voor alle medewerkers kunnen zij zelf de door u uitgekozen bedrijfskleding en PBM
bestellen, zonder dat zij het budget overschrijden.
Met ons KMS-systeem nemen wij uw zorgen weg als inkoper en
beheerder.Wilt u meer weten , neem gerust contact op voor een
afspraak.
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Onze showroom is geopend
MA t/m Vrij van 12 tot 18 uur
‘s morgens op afspraak
Zaterdags van 9 tot 13 uur
Crommelinbaan 3, 2142EX Cruquius
Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 18:00 uur.

Professionele bedrijfskleding voor iedere branche

