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WE ARE
WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU. Meer dan een slogan, is het onze missie.
Want DASSY biedt werkkleding aan, die scoort op kwaliteit, functionaliteit, design en duurzaamheid.
Zo maken we de job van professionals veiliger én praktischer, zodat uw team het beste van zichzelf kan geven.

ABOUT

KWALITEIT
DASSY staat voor kwaliteit, van stof tot afwerking. We kiezen resoluut voor
OEKO-TEX® gekeurde grondstoffen, de sterkste materialen in combinatie met
gevestigde waarden. Zoals de robuuste ritsen van YKK en de extreem slijtvaste
Cordura® stof, waarmee we onze werkkleding op strategische plaatsen versterken.
Ook worden onze collecties uitvoerig getest en goedgekeurd: tijdens de stofproductie, in het lab én op de werkvloer door ons DASSY Test Team.

FUNCTIONEEL
DASSY wordt vakkundig ontworpen en continu getest voor typische werksituaties.
Daarom weten we als geen ander welke handige werkzakken op welke positie
horen. Dat een goede pasvorm écht meerwaarde biedt. En daarom werken we met
verschillende tussenbeenlengtes zodat kniebescherming daar zit waar het nodig is.
Werkkleding die tot in de puntjes goed zit, is praktischer én veiliger, en geeft zoveel
meer comfort.

GOED DESIGN
Een goed design is onmisbaar in ons ontwerpproces. Ook hier vertalen we onze
duurzaamheidsvisie in de collecties. We vliegen niet op voorbijgaande trends,
maar kiezen doelbewust voor tijdloze en pure designs, die u jaar in jaar uit kunt
combineren over de collecties heen. Onze kleuren zijn blijvers, en passen met
subtiele accenten en details steeds in een hedendaagse look. U kunt jarenlang op
een DASSY-collectie rekenen.

DUURZAAM
Ook DASSY onderneemt duurzaam, met aandacht voor mens en milieu. We zetten
niet alleen duurzame collecties neer, 100% vrij van schadelijke stoffen, die de test of
time doorstaan. Maar kiezen ook heel bewust voor de beste arbeidsomstandigheden
voor onze teams in Sri Lanka, Brugge HQ en toeleveranciers. En we geven voorrang
aan efficiënt transport zowel op zee, als op de weg. We gaan spaarzaam om met
energie. Recycleren en bannen plastic waar mogelijk. En vermijden overstock
dankzij ons nieuw volautomatisch magazijn. Uiteraard is er meer, want duurzaam
ondernemen kent geen einde. We blijven innoveren. Dit is nog maar het begin.
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ENKEL DE BESTE MATERIALEN
Het volledige testproces begint bij de grondstoffen. Daar worden al meteen strenge
kwaliteits- en afwerkingseisen gesteld door onafhankelijke controleurs. Van stof
over garen tot knopen en ritsen, alle onderdelen worden gecheckt, zodat er geen
schadelijke stoffen of chemicaliën gebruikt worden volgens de OEKO-TEX® normen.

DOUBLE CHECK IN EIGEN TESTLAB
Voor een eerste selectie worden kleur-, krimp- en slijtvastheid, scheur- en treksterkte
en het gewicht uitvoerig getest. Zowel door onafhankelijk erkende testcentra als
door DASSY Experts in eigen lab.

DASSY TEST TEAM
Op de werkvloer gaat het internationaal DASSY Test Team ermee aan de slag. Dat is een
groeiende groep professionals met verschillende beroepen en beoordeelt de kleding naar
de prestaties, ieder vanuit zijn eigen job. Zij testen de werkkleding dag in dag uit, in de
omstandigheden waarvoor het moet dienen. Stevig? Genoeg zakken op de juiste plaats?
Comfortabel genoeg om te dragen?
Naast de groep van het Test Team, werken we voor specifieke collecties ook met
vakspecialisten samen. Denk bv. aan het aanpassen van de broekzakken, dankzij de
schilders. Of de multifunctionele riemlus, dankzij de dakwerkers.
Zo werd de subcollectie D-FX Flex Painters door 39 schilders uit 3 landen getest en
bijgestuurd tot die pas echt klaar was voor de markt.

GETEST... TOT GOEDGEKEURD
Want dankzij de ongezouten mening gaan onze
ontwerpers opnieuw aan het werk en wordt elk
prototype bijgespijkerd. Tot het aan de wensen van
ons DASSY Test Team voldoet en perfect beantwoordt
aan uw noden. Getest en goedgekeurd door en voor
professionals.
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ABOUT

DASSY
DASSY belooft kwaliteit. En als we dat zeggen, dan zijn dat geen loze woorden.
Want alle DASSY kledingstukken worden uitvoerig getest. Tijdens de stofproductie,
in het lab én op de werkvloer: TESTED BY A PRO.

Duurzaam ondernemen, met aandacht voor m
dan een vrijblijvende verantwoordelijkheid

DASSY TEST TEAM
MET TEAMSPIRIT
Het welzijn van onze teams staat op nummer
1 en dat wordt door gezonde en inspirerende
werkomstandigheden waargemaakt. In Sri Lanka
bieden we warme en gezonde maaltijden, transport
van en naar het werk en medische zorgen. In
Brugge HQ is het gezellig lunchen in de prachtige
Dasserie, voor of na de uren fitnessen, en zijn er
talrijke teamevents. #WEAREDASSY!

We streven continu naar verbetering. Voor de collecties
op de markt komen, maar ook daarna. Elk kledingstuk
wordt getest op de werkvloer door het DASSY Test
Team: professionals uit alle vakgebieden. Zijn onze
kledingstukken praktisch? Comfortabel? Sterk genoeg?
Resultaat: Workwear tested by a Pro.

PARTNERS IN QUALITY
Samen met onze partners Febelsafe, Centexbel, Amfori
en SGS garanderen we dat onze collecties aan de
hoogste eisen in de sector voldoen.

AWARDS VOOR DE BESTE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Sinds 2014 zijn we lid van AMFORI Business Social
Compliance Initiative, dé organisatie in Europese en
internationale handel. Onze arbeidsomstandigheden in de
volledige keten worden continu geëvalueerd en waar nodig
verbeterd volgens de 11 principes van de AMFORI BSCI
gedragscode. Met resultaat. Want met trots mogen we
zeggen dat de laatste Amfori BSCI-audit in Sri Lanka van
2021 de hoogste rating opleverde. Een A: voortreffelijk over
de volledige lijn. Ook kregen we in 2019 de Social Dialogue
& Workplace Cooperation Award.

8

We kiezen resoluut voor goede materialen.
We werken alleen maar met grondstoffen
met OEKO-TEX® norm: alle onderdelen van
onze kledij worden zonder schadelijke stoffen
geproduceerd.

:

100% VRIJ VAN
SCHADELIJKE STOFFEN
EFFICIENT TRANSPORT
Onze dozen zijn gemaakt van 100% recuperatiekarton en passeren via een dozensluiter waardoor
we minder lucht transporteren. En sinds 2021
transporteert DASSY loose loaded van Sri Lanka
tot in Brugge: helemaal zonder paletten, folie of
plastic straps. Zo zijn er meer stuks per container
mogelijk, wat ook weer duurzamer is.

ABOUT

ONDERNEMEN

mens en milieu, is vandaag meer een noodzaak
d. Hoe onderneemt DASSY op dat vlak?

MINIMAL WASTE

SPAARZAAM MET ENERGIE
Brugge HQ verlichten we met spaarzame
ledlampen en lichtstraten over heel het magazijn
voor maximaal natuurlijk én gezellig daglicht. In
2017 lagen er al 860 m² of 430 zonnepanelen op
ons dak, goed voor een vermogen van 148 kWp.
Vandaag zijn dat er al 554 of 1108 m², goed voor
zo’n vermogen van 216 kWp.

GROENER WAGENPARK

Na een persmachine, gebruiken we nu ook een carton
compactor die karton versnippert en samenperst.
Hierdoor is ons afval nog compacter. En meer afval per
rit transporteren, betekent minder verbruik. Daarnaast
sorteren we folie, recycleren we straps, ijzer en ITmateriaal.

Vandaag rijden we al met e-bikes, morgen
met elektrische en hybride auto’s.

TEST OF TIME
ZUIVER WATER
We drinken gefilterd water van de kraan
en uit eigen thermos. We laten geen
plastic flessen water meer leveren.

BLIJVEN INNOVEREN

DASSY ontwikkelt en produceert
professionele werkkleding die de
test of time doorstaat. Want hoe
langer de kleding meegaat, hoe
beter voor mens en milieu. Ook in de
toekomst blijven we verder inzetten
op het reduceren van de ecologische
voetafdruk van onze productie, op
duurzaam en circulair ondernemen.

Door onze efficiëntie in processen in het nieuw
volautomatisch magazijn vermijden we overstock.
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MAKE A MOVE
Met D-FX Flex combineert én beweegt elke professional, in alle flexibiliteit.
Mix en match naar smaak of bedrijfsidentiteit. Kies een complete werk- en
bedrijfsoutfit met uw favoriete functionaliteiten uit 34 modellen en 7 tijdloze kleuren.
Oersterke stoffen? Moderne snit? Check. Voor mannen, vrouwen en iedereen? Bingo.
En voor uw ideaal draagcomfort nu ook Light Flex, Smart Flex en Super Flex
werkbroeken naar keuze. Onze collectie D-FX Flex heeft het allemaal.
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D-FX FLEX

LIGHT, SMART OF SUPER FLEX

01

Werkbroeken in stretch naar keuze: Light Flex, helemaal in
mechanische stretch. Smart Flex in mechanische stretch,
met extra flexibiliteit dankzij 4-way Cordura® stretch aan
de knieholtes, binnenbenen en onderrug. Of Super Flex,
helemaal in 4-way stretch.

HIGH PERFORMANCE STOFFEN

02

Reken alle seizoenen op topkwaliteit en comfortabel
draagplezier: Wind- en waterdicht in de winter. Maar
evengoed UV-bescherming, antibacterieel en snel droog
in de zomer. Onze stoffen kunnen tegen een stootje, zijn
uitvoerig getest en goedgekeurd. Zoals professionals het
wensen.

MODERNE LOOK, OOK VOOR DAMES

04

Het dynamisch design van deze collectie heeft een
meer moderne en aansluitende pasvorm met subtiele,
reflecterende details. Ook voor dames, met extra
getailleerde pasvorm van topwear en werkbroeken.

MIX & MATCH

03

Met D-FX Flex combineert u als een pro. Een uniforme
werkoutfit in één kleur? Of liever een professionele look
in uw bedrijfskleuren? Alles kan. Want onze D-FX Flex
modellen passen altijd perfect bij elkaar, dankzij slim
design tot in de details. Voor mannen en vrouwen.

SLIJTVASTE CORDURA®

05

Alle D-FX Flex modellen kregen de juiste stof op de juiste
plaats, met speciaal ontwikkelde, slijtvaste Cordura®. Uw
elleboog, mes- en kniezak, achter- en binnenzak blijven
mooi in vorm en scheuren niet door. Zo gaat uw D-FX Flex
workwear nog langer mee.
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NU NOG STERKER EN MET MEER COMFORT
Na Light Flex en Smart Flex lanceert DASSY een nieuwe kwaliteit Super Flex, helemaal in 4-way stretch voor nog meer
beweeglijkheid op de werkvloer. De slimme stoffenmix zorgt voor een extreem flexibel, duurzaam en aangenaam draagcomfort.
De 4 nieuwe werkbroeken zijn dankzij hun moderne look ook perfect draagbaar na de werkuren.

DASSY®

SPARX

/ STRETCH WERKSHORT [250098]

Steekzakken, open achterzakken, dijbeenzakken, potloodzak, meterzak, D-ring, gsm-zak, veiligheidszak
met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Slim fit, tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen
haaksluiting met drukknoop en rits
Stof - PACOSPA30: 62% polyamide/29% katoen/9% elastaan, ± 210 g/m2

4-way stretch fabric
6479

6847

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, zwart
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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D-FX FLEX

DASSY®

STORAX

/ STRETCH WERKBROEK [201014]

Steekzakken, open achterzakken, dijbeenzakken, potloodzak, meterzak, D-ring, gsm-zak, veiligheidszak
met ritssluiting, reflecterende details, verstelbare rugelastiek, Slim fit, tweenaaldstiksel, stiksels in
contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen haaksluiting met drukknoop en rits
Stof - PACOSPA30: 62% polyamide/29% katoen/9% elastaan, ± 210 g/m2

4-way stretch fabric
6479

6847

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

IMPAX

/ STRETCH WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [201038]

Verstelbare Cordura®Stretch-kniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®,
steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak,
D-ring, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende details,
verstelbare rugelastiek, Slim fit, tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm),
verborgen haaksluiting met drukknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PACOSPA30: 62% polyamide/29% katoen/9% elastaan, ± 210 g/m2
Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch | 4-way stretch fabric
6479

6847

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

MATRIX

/ STRETCH HOLSTERZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN [201070]

Verstelbare Cordura Stretch-kniezakken, Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, ritszak
voor klein gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken,
achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, gsm-zak,
lus voor ID-kaarthouder, reflecterende details, verstelbare rugelastiek, Slim fit, tweenaaldstiksel, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen haaksluiting met drukknoop en rits
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PACOSPA30: 62% polyamide/29% katoen/9% elastaan, ± 210 g/m2
Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch | 4-way stretch fabric
6479

6847

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43

13

DASSY®

HELIX

/ WERKBROEK MET STRETCH [200973]

4-way stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken versterkt
met Cordura®, steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzakken, potloodzak,
meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende details, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

DYNAX

/ WERKBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [200980]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare Cordura®Stretchkniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met klep,
open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder, D-ring,
gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende details, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

FLUX

/ HOLSTERZAKKENBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [200975]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, ritszak voor klein
gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met
klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder, D-ring,
gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, reflecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende
pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

kniezakken: nylon Cordura® stretch | versterking: nylon Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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D-FX FLEX
DASSY®

AXIS

/ WERKSHORT MET STRETCH [250082]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura®,
steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzakken, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm,
verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

TRIX

/ HOLSTERZAKKENSHORT MET STRETCH [250083]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, Cordura® spijkerzakken met
gereedschapslussen, ritszak voor klein gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met
Cordura®, steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, knoop voor meshouder, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen
jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

TRONIX

/ BRETELBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [400163]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, stretchmateriaal aan de rug, stretchmateriaal aan de zijkant, verstelbare
bretellen, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, borstzak met klep, achterzak met klep,
open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder, gsm-zak,
veiligheidszak met ritssluiting, afneembare ID-kaarthouder, D-ring, aansluitende pasvorm, reflecterende
details, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm)
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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DASSY®

SPECTRUM

/ WERKBROEK [200892]

Zakken versterkt met Cordura , steekzakken, open achterzakken, dijbeenzak, meterzak, breekmeszak,
gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende details, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
®

Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2
Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

NOVA

/ WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200846]

Verstelbare Cordura® kniezakken, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, open achterzakken,
dijbeenzakken, potloodzak, meterzak, Cordura® gereedschapslussen, gsm-zak, afneembare IDkaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende
pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits, stof waterafstotend behandeld
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

MAGNETIC

/ HOLSTERZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN [200908]

Verstelbare Cordura kniezakken, Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, multifunctionele
riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, open achterzakken, dijbeenzak, meterzak,
breekmeszak, knoop voor meshouder, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, reflecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, stof
waterafstotend behandeld
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2
Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
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D-FX FLEX

DASSY®

COSMIC

/ WERKSHORT [250067]

Zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, open achterzakken, dijbeenzakken, potloodzak,
meterzak, Cordura® gereedschapslussen, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in
contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits, stof waterafstotend behandeld
Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2
Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

BIONIC

/ HOLSTERZAKKENSHORT [250071]

Cordura spijkerzakken met gereedschapslussen, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met
Cordura®, steekzakken, open achterzakken, dijbeenzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor
meshouder, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen
jeansknoop en rits, stof waterafstotend behandeld
®

Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

VOLTIC

/ BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400148]

Stretchmateriaal aan de rug, verstelbare bretellen, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, borstzak
met klep, open achterzakken, dijbeenzakken, potloodzak, meterzak, Cordura® gereedschapslussen,
gsm-zak, veiligheidszak met ritssluiting, afneembare ID-kaarthouder, verstelbare Cordura® kniezakken,
aansluitende pasvorm, taille regelbaar met jeansknopen, reflecterende details, drienaaldstiksel, stiksels
in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm)
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
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AFNEEMBARE KAP

met elastisch trekkoord

WINDDICHT

WATERDICHT
ADEMEND

WATERDICHT

getapete naden

EN 343:2003+A1:2007
klasse 3

3D-MESH VOERINGSTOF

creëert een isolerende luchtlaag
tussen huid en jas

18

DASSY®

Hyper, wind- en waterdichte werkjas

D-FX FLEX

DASSY®

FUSION

DASSY®

ATOM

/ SOFTSHELL BODYWARMER [350111]

/ WERKVEST [300403]

Drukkersrits, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, gebreide kraag, gebreide heupboord,
steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting, gsm-zak met touchscreen venster, zak voor minitablet, binnenzak, reflecterende details, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof, drielaagse
softshell met fleece voeringstof, tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, versterking van schouder
tot schouder

Polsbanden regelbaar met velcro, Cordura®-elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
verborgen lange ritssluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting,
borstzak met ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, reflecterende details, stof waterafstotend behandeld,
tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | stof waterafstotend behandeld | mechanische stretch-stof

Fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

Maten - XS-3XL

6479

6846

6674

6744

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

Maten - XS-3XL

DASSY®

HYPER

/ SOFTSHELL JAS [300396]

Polsbanden met tricot windvanger, Cordura -elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting,
borstzak met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak met touchscreen venster, zak voor minitablet, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende details, drielaagse softshell met fleece
voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof, tweenaaldstiksel, versterking van
schouder tot schouder, stiksels in contrastkleur
®

Certificatie EN 343:2003+A1:2007
klasse 3

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m

Versterking: nylon Cordura® | fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

6541

6847

6674

5142

0783

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart, zwart/antracietgrijs

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

/ WIND- EN WATERDICHTE WERKJAS [300404]

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
verborgen lange ritssluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken
met ritssluiting, borstzak met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, afneembare kap met elastisch
trekkoord, reflecterende details, 3D-mesh voeringstof, tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur,
waterdicht kledingstuk

2

Maten - XS-3XL

6541

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

DASSY®

GRAVITY

Stof - PESCO 63: 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m2

Stof - PES 80: 100% polyester, ± 200 g/m2
3D-mesh voeringstof | waterdicht getapete naden | waterdichte, winddichte en ademende stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

0783

6744

6847

6674

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart,

zwart/antracietgrijs

Maten - XS-3XL
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DASSY®

Wind- en waterdicht én toch ook ademend? Check! Deze compacte stretch winterjas heeft een isolerende gewatteerde voering
met hoogwaardige DuPont™ Sorona® die uw warmte voor uren bijhoudt. Nordix staat u net zo goed op wintervakantie, als op de
winterse werkvloer. Klaar om bijtende kou, snijdende wind, oneindige regen en sneeuw uit te dagen?

BESCHERMD BIJ REGEN EN SNEEUW
Droog vanbuiten

» Water- en winddicht ademend membraan
» Durable Water Repellent Treatment
» 100% getapete naden

Droog vanbinnen

» Membraan houdt regen en sneeuw tegen
» Regendruppels of sneeuwvlokken dringen niet tot in de stof
» Transpiratievocht vlucht vlot naar buiten

BESCHERMD BIJ WIND EN KOU
Membraan
waterdicht,
winddicht
en ademend

DWR
Durable
Water
Repellent

Hoogwaardige
isolatie

Alle voordelen van warmte …

» Hoogwaardige DuPont™ Sorona® microvezels
» Microvezels vormen kleine isolerende luchtzakjes
» Lichaamswarmte wordt langer vastgehouden

… zonder de nadelen

» Buitenstof in stretch: flexibel en comfortabel
» Voering is aangenaam licht, ademend en snel droog
» Vulling bestaat voor 37% uit hernieuwbaar materiaal
WR = Water Resistant of waterafstotend.
Ademend
waardoor
transpiratievocht
kan ontsnappen

Stretch
voeringstof

MVP = Moisture Vapour Permeability.
Hoe hoger de MVP, hoe meer doorlaatbaarheid.

DASSY®

NORDIX

/ STRETCH WINTERJAS [300463]

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin, voorgevormde mouwen, taille regelbaar met elastisch trekkoord, stormflap aan de belangrijkste ritsen,
drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, ritszak op de mouw, borstzak met ritssluiting, binnenzakken, GSM-zak
met 3D-mesh stootbescherming, potloodzak, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende bies, stretch voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof,
ademende stof, stiksels in contrastkleur, waterdicht kledingstuk
Certificatie EN 343:2019
klasse 4-1-x

Certificatie EN 14058:2017
klasse 4-3-0,194 (R) - WP

Stof - PASPA 94: 88% polyamide/12% elastaan, ± 200 g/m2
Stretch voeringstof | gewatteerde voering met DuPont™ Sorona®-vezel | waterdicht getapete naden | waterdichte, winddichte en ademende stof | 4-way stretch
fabric | DWR-behandeling (Durable Water Repellent)
0483

0843

0583

Kleuren - antracietgrijs, azuurblauw, leembruin, nachtblauw, rood, zwart
Maten - XS-3XL
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0883

0683

0783

D-FX FLEX

WP = 10.000 mm
MVP = 8.000 g/m2/24h

GSM-zak met 3D-mesh
stootbescherming

Stormflap aan de

belangrijkste ritsen

Ritszak op de mouw

AANGEPASTE PASVORM

voor dames | Maten - XS-2XL
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DASSY®

STELLAR

DASSY®

PULSE

/ SWEATER [300394]

Cordura -elleboogstukken, korte ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verborgen veiligheidszak
met ritssluiting, versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen, gebreide kraag, mouw- en
heupboord, kraag met trekkoord, kangoeroezak, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk
en bedrukking
®

Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2
6846

6674

6744

6541

Versterking: nylon Cordura® | teddy voeringstof
6847

6479

6846

6674

6744

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Maten - XS-3XL

Maten - XS-3XL

DASSY®

DASSY®

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

CONVEX

antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs

VELOX

/ MIDLAYER VEST [300447]

/ SWEATER [300450]

Lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting,
duimgaten, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting,
gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Stof - PES 38: 100% polyester, ± 290 g/m2

Stof - COPES 86: 65% katoen/35% polyester, ± 305 g/m2

6479

6846

6674

0783

6541

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, zwart

Maten - XS-3XL
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Cordura -elleboogstukken, lange ritssluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken,
verborgen veiligheidszak met ritssluiting, tweelaagse kap regelbaar met koord, teddy voeringstof,
versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen, gebreide kraag, mouw- en heupboord, stiksels in
contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

/ SWEATSHIRT JAS [300400]

®

Elleboogstukken: nylon Cordura® Stretch
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

Maten - XS-3XL

D-FX FLEX

DASSY®

Velox, sweater
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DASSY®

NEXUS

DASSY®

TRAXION

/ T-SHIRT [710025]

Reflecterende details, ronde hals, tweenaaldstiksel aan zoom en hals, stiksels in contrastkleur, geprint
neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend,
sneldrogend, ademende mesh-stof onder de armen, geschikt voor bedrukking

Reflecterende details, sluiting met 2 knopen, stiksels in contrastkleur, geprint neklabel voor meer
comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend, sneldrogend, ademende
mesh-stof, verborgen onder kraag, geschikt voor bedrukking

Stof - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Stof - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
Vochtafvoerend | ademend | antibacterieel | UV-stralingsbescherming (UPF 50+)

Vochtafvoerend | bird's eye gebreid | ademend | antibacterieel
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Maten - XS-4XL

Maten - XS-4XL

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
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/ POLO [710026]

DASSY®

Nexus, T-shirt

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

D-FX FLEX

DASSY®

SONIC

/ T-SHIRT MET LANGE MOUWEN [710012]

Ronde hals met ribboord, versterking van schouder tot schouder, korte ritssluiting, kinbescherming
bovenaan rits, zijsplitten, tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen, stiksels in contrastkleur,
geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COSPA 05: 92% katoen/8% elastaan, ± 220 g/m2

Katoen single jersey met elastaan
6483

6479

6847

6744

6780

Kleuren - antracietgrijs/azuurblauw, antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, zwart/antracietgrijs,
zwart/azuurblauw
Maten - XS-4XL

DASSY®

KINETIC

/ T-SHIRT [710019]

Ronde hals met ribboord, versterking van schouder tot schouder, zijsplitten, tweenaaldstiksel aan zoom,
hals en mouwen, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COSPA 04: 92% katoen/8% elastaan, ± 190 g/m2

Katoen single jersey met elastaan
6483

6479

6846

6541

6847

6674

6744

6780

Kleuren - antracietgrijs/azuurblauw, antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/

antracietgrijs, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs, zwart/azuurblauw

Maten - XS-4XL

DASSY®

ORBITAL

/ POLO [710011]

Gebreide kraag, sluiting met 3 knopen, zijsplitten, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk
en bedrukking
Stof - COSPA 46: 97% katoen/3% elastaan, ± 220 g/m2

Katoen piqué
6483

6479

6846

6541

6847

6674

6744

6780

Kleuren - antracietgrijs/azuurblauw, antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/

antracietgrijs, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart/antracietgrijs, zwart/azuurblauw

Maten - XS-4XL
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CRAFTMANSHIP DOESN’T KNOW GENDER. Vakvrouwen
werken elegant en in alle bewegingsvrijheid in D-FX Flex
Women: modellen met extra vrouwelijke pasvorm. Vertrouw
op een werk- of bedrijfsoutfit van top tot teen in duurzame,
high performance stoffen. Mix en match modellen en diverse
kleuren, naar smaak of volgens uw bedrijfsidentiteit. Ladies,
we’ve got you covered.
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D-FX FLEX

DASSY®

HELIX WOMEN

/ WERKBROEK MET STRETCH VOOR DAMES [200998]

4-way stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken
versterkt met Cordura®, steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzakken,
potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende details,
verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6847

6674

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

DYNAX WOMEN

/ WERKBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN VOOR DAMES [201001]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare Cordura®Stretchkniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met
klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder,
D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende details,
verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
6479

6847

6674

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

AXIS WOMEN

/ WERKSHORT MET STRETCH VOOR DAMES [250087]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura®,
steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzakken, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband
aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur,
verborgen jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6847

6674

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24
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DASSY®

GRAVITY WOMEN

/ SOFTSHELL JAS VOOR DAMES [300473]

Polsbanden met tricot windvanger, Cordura -elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting,
borstzak met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak met touchscreen venster, zak voor minitablet, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende details, drielaagse softshell met fleece
voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, tweenaaldstiksel, versterking van schouder tot schouder,
stiksels in contrastkleur
®

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleece voeringstof | versterking: nylon Cordura® | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6847

6674

5142

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
Maten - XS-2XL

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

DASSY®

CONVEX WOMEN

/ MIDLAYER VEST VOOR DAMES [300474]

Getailleerde pasvorm, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting,
borstzak met ritssluiting, duimgaten, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - PES 38: 100% polyester, ± 290 g/m2
6479

6847

6674

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, zwart
Maten - XS-2XL

DASSY®

VELOX WOMEN

/ SWEATER VOOR DAMES [300472]

Getailleerde pasvorm, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting,
gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 86: 65% katoen/35% polyester, ± 305 g/m2

Elleboogstukken: nylon Cordura® Stretch
6479

6847

6674

5142

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
Maten - XS-2XL
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D-FX FLEX

DASSY®

NEXUS WOMEN

/ T-SHIRT VOOR DAMES [710033]

Reflecterende details, ronde hals, getailleerde pasvorm, tweenaaldstiksel aan zoom en hals, stiksels in
contrastkleur, geprint neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), vochtafvoerend,
sneldrogend, ademende mesh-stof onder de armen, geschikt voor bedrukking
Stof - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | Sneldrogend | ademend | antibacterieel
6479

6847

6674

5142

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
Maten - XS-2XL

DASSY®

TRAXION WOMEN

/ POLO VOOR DAMES [710034]

Reflecterende details, sluiting met 2 knopen, getailleerde pasvorm, stiksels in contrastkleur, geprint
neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend,
sneldrogend, ademende mesh-stof, verborgen onder kraag, geschikt voor bedrukking
Stof - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
Sneldrogend | polyester piqué | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel
6479

6847

6674

5142

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
Maten - XS-2XL

DASSY® Traxion Women, polo voor dames | DASSY® Axis Women, werkshort met stretch voor dames
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SPREAD YOUR MAGIC. Speciaal voor wie alles van de finishing touch
kent: stukadoor, schilder en/of decorateur? U kunt er van top tot teen
tegen met Smart Flex broeken, shorts en bretelbroeken, maar ook toffe
polo’s, T-shirts, sweaters en softshell jassen. Meer dan zomaar D-FX
Flex-kwaliteit in ‘t wit, is D-FX Flex Painters ontwikkeld voor en door
vakmensen. Met D-FX Flex Painters krijgt u carte blanche.

DIJBEENZAK

voor schildertools

Op vraag ontwikkeld: extra stevige dijbeenzak met Cordura® voor breekmes, borstels,
plamuurmes en meer.
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D-FX FLEX
DASSY®

HELIX PAINTERS

/ SCHILDERSBROEK MET STRETCH [201022]

4-way stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken versterkt
met Cordura®, steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak
voor schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting,
reflecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel,
stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

DYNAX PAINTERS

/ SCHILDERSBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [201019]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken,
achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak,
meterzak, breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting,
reflecterende details, verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel,
stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

kniezakken: nylon Cordura® stretch | versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

FLUX PAINTERS

/ SCHILDERSBROEK MET STRETCH, HOLSTERZAKKEN EN KNIEZAKKEN [201023]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, ritszak voor klein
gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met
klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak, meterzak,
breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, reflecterende details, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

kniezakken: nylon Cordura® stretch | versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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DASSY®

HELIX PAINTERS WOMEN
/ SCHILDERSBROEK MET STRETCH VOOR DAMES [201024]

4-way stretch op knie, in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, zakken versterkt
met Cordura®, steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak
voor schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting,
reflecterende details, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm,
normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

DYNAX PAINTERS WOMEN

/ SCHILDERSBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN VOOR DAMES [201020]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken,
achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak,
meterzak, breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting,
reflecterende details, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm,
normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura® | kniezakken: nylon Cordura® stretch
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

DASSY®

AXIS PAINTERS WOMEN

/ SCHILDERSSHORT MET STRETCH VOOR DAMES [250092]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura®,
steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor
schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare
rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24
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D-FX FLEX

ZET

PROFESSIONALITEIT

IN DE VERF

Cordura® STRETCH
elleboogstukken

pasvorm met

MEER TAILLE

dijbeenzak voor

SCHILDERTOOLS

4-WAY stretch inzetstukken

DASSY®

Velox Women, sweater voor dames | DASSY® Helix Painters Women, schildersbroek met stretch voor dames
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DASSY®

TRONIX PAINTERS

/ SCHILDERSBRETELBROEK MET STRETCH EN KNIEZAKKEN [400164]

4-weg stretch in knieholte, in kruis en aan de achterkant onder de tailleband, verstelbare
Cordura®Stretch-kniezakken, stretchmateriaal aan de rug, stretchmateriaal aan de zijkant, verstelbare
bretellen, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, borstzak met klep, achterzak met klep, open
achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak,
gsm-zak, veiligheidszak met ritssluiting, afneembare ID-kaarthouder, D-ring, aansluitende pasvorm,
reflecterende details, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm)
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

kniezakken: nylon Cordura® stretch | versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

DASSY®

AXIS PAINTERS

TRIX PAINTERS

/ SCHILDERSSHORT MET STRETCH [250090]

/ SCHILDERSSHORT MET STRETCH EN HOLSTERZAKKEN [250091]

4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, zakken versterkt met Cordura ,
steekzakken, open achterzak, achterzak met ritssluiting, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor
schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare
rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen
jeansknoop en rits
®

Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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4-weg stretch aan de achterkant onder de tailleband en in het kruis, Cordura® spijkerzakken met
gereedschapslussen, ritszak voor klein gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met
Cordura®, steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak, Cordura®-dijbeenzak voor
schildertools, potloodzak, meterzak, breekmeszak, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder,
verstelbare rugelastiek, aansluitende pasvorm, verlaagde taille, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur,
verborgen jeansknoop en rits
Stof - PESCO 41: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2, mechanische stretch-stof
4-weg stretch Cordura inzetstukken: PASPA 01: 88% polyamide/12% elastaan, ± 260 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
5142

Kleuren - wit/antracietgrijs
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

D-FX FLEX

DASSY®

GRAVITY

OOK VOOR

ontdek het op p.28

/ SOFTSHELL JAS [300396]

Polsbanden met tricot windvanger, Cordura®-elleboogstukken, taille regelbaar met elastisch trekkoord,
lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting,
borstzak met waterdichte ritssluiting, binnenzak, gsm-zak met touchscreen venster, zak voor minitablet, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende details, drielaagse softshell met fleece
voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof, tweenaaldstiksel, versterking van
schouder tot schouder, stiksels in contrastkleur
Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m

2

Versterking: nylon Cordura® | fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6479

6846

6541

6847

6674

5142

0783

6744

DASSY®

VELOX

OOK VOOR

ontdek het op p.28

/ SWEATER [300450]

Lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting,
gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 86: 65% katoen/35% polyester, ± 305 g/m2

Elleboogstukken: nylon Cordura® Stretch
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

Maten - XS-3XL

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart, zwart/antracietgrijs

Maten - XS-3XL

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

DASSY®

NEXUS

OOK VOOR

ontdek het op p.29

/ T-SHIRT [710025]

DASSY®

TRAXION

OOK VOOR

ontdek het op p.29

/ POLO [710026]

Reflecterende details, ronde hals, tweenaaldstiksel aan zoom en hals, stiksels in contrastkleur, geprint
neklabel voor meer comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend,
sneldrogend, ademende mesh-stof onder de armen, geschikt voor bedrukking

Reflecterende details, sluiting met 2 knopen, stiksels in contrastkleur, geprint neklabel voor meer
comfort, UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend, sneldrogend, ademende
mesh-stof, verborgen onder kraag, geschikt voor bedrukking

Stof - PES 04: 100% polyester, ± 140 g/m2

Stof - PES 44: 100% polyester, ± 215 g/m2
Vochtafvoerend | ademend | antibacterieel | UV-stralingsbescherming (UPF 50+)

Vochtafvoerend | bird's eye gebreid | ademend | antibacterieel
6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

6479

6846

6541

6674

5142

0783

6847

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Kleuren - antracietgrijs/zwart, azuurblauw/antracietgrijs, leembruin/antracietgrijs, nachtblauw/

Maten - XS-4XL

Maten - XS-4XL

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart

antracietgrijs, rood/zwart, wit/antracietgrijs, zwart
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JEANS PLEASE
In de vrije tijd, maar ook op het werk blijft jeans favoriet van menig vakman. Toch
is een vrijetijdsjeans niet voorzien op de uitdagingen van de werkvloer. En daar
maakt een DASSY-werkjeans voor professionals het verschil.
Kies uw flexibiliteit in 2-way of 4-way stretch. En kies comfortabele kniezakken of
holsterzakken die speciaal afgewerkt zijn met oersterke Cordura® voor uw tools.

SLIM FIT PASVORM IN STRETCH

01
36

Deze super comfortabele musthave met elastaan geeft u
alle bewegingsvrijheid in een ultramoderne look.

WELKOM KYOTO

02

Nu ook een Super Flex werkbroek mét kniezakken in 4-way
stretchjeans. Met hetzelfde comfort als de Melbourne en
de Osaka, maakt Kyoto ons gamma compleet.

DENIM

D-FX FLEX
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DASSY®

Melbourne, Stretch holsterzakkenjeans met kniezakken

DASSY®

KNOXVILLE

/ STRETCH WERKJEANS MET KNIEZAKKEN [200691]

Kniezakken met velcrosluiting, steekzakken, open achterzakken, dijbeenzakken, gereedschapszak,
potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, Regular fit, normale taillehoogte, enzyme
stonewashed jeansstof, drienaaldstiksel, ritssluiting en jeansknoop
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - CO 94: 91% katoen/8% polyester/1% elastaan, 11,5 oz (± 390 g/m2)

2-way stretch
0261

Kleuren - jeansblauw

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50
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DENIM

D-FX FLEX

DASSY®

OSAKA

/ STRETCH WERKJEANS [201011]

Zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, open achterzakken, dijbeenzak, potloodzak, meterzak,
D-ring, Slim fit, verlaagde taille, enzyme stonewashed jeansstof, drienaaldstiksel, stiksels in
contrastkleur, zoom versterkt met Cordura®, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
Stof - CO 93: 89,5% katoen/10,5% elastaan, 9,5 oz (± 320 g/m2)

Versterking: nylon Cordura® | 4-way stretch fabric
0261

Kleuren - jeansblauw

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50

DASSY®

KYOTO

/ STRETCH WERKJEANS MET KNIEZAKKEN [201084]

Brede zoom (extra 5 cm), verstelbare Cordura®Stretch-kniezakken, zakken versterkt met Cordura®,
steekzakken, open achterzakken, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor
meshouder, D-ring, gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, Slim fit, enzyme stonewashed jeansstof,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, zoom versterkt met Cordura®, ritssluiting en jeansknoop
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - CO 93: 89,5% katoen/10,5% elastaan, 9,5 oz (± 320 g/m2)

Versterking: nylon Cordura® | verstelbare Cordura®Stretch-kniezakken | 4-way stretch fabric
6279

Kleuren - jeansblauw/zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50

DASSY®

MELBOURNE

/ STRETCH HOLSTERZAKKENJEANS MET KNIEZAKKEN [200953]

Verstelbare Cordura®Stretch-kniezakken, Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, ritszak
voor klein gereedschap, multifunctionele riemlus, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, open
achterzakken, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, knoop voor meshouder, D-ring,
gsm-zak, afneembare ID-kaarthouder, Slim fit, verlaagde taille, enzyme stonewashed jeansstof,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, zoom versterkt met Cordura®, brede zoom (extra 5 cm),
ritssluiting en jeansknoop
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - CO 93: 89,5% katoen/10,5% elastaan, 9,5 oz (± 320 g/m2)

Kniezakken: nylon Cordura® stretch | versterking: nylon Cordura® | 4-way stretch fabric
6279

Kleuren - jeansblauw/zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50

39

OUR ROOTS
DASSY Classic is dankzij zijn tijdloos design en doordachte details, thuis in alle
branches. Met het grootste assortiment modellen en kleuren, voor man en vrouw,
groot en klein. Functioneel, duurzaam en comfortabel. Zo geeft elke professional het
beste van zichzelf in onze klassiekers: topkwaliteit!

40

CLASSIC

GROOT GAMMA

01

Iedereen in DASSY Classic! Heren, dames en kids.
Voor elke professional, in elke sector.

EXTRA LENGTE NODIG?

03

Elke Classic werkbroek, bretelbroek of overall kunt u
verlengen tot 5 cm. Maak de eerste zoom los, en krijg er
5 cm bij. Ook met keurig afgewerkte zoom.

DUURZAAM DRIENAALDSTIKSEL

05

De kwaliteit van de stoffen, maar ook hoe de draad
gestikt wordt, bepaalt de levensduur van uw workwear.
Drienaaldstiksel is extra sterk.

WAAIER AAN KLEUREN

02

Met zo'n ruim aanbod aan kleuren is deze collectie vast en
zeker te matchen met uw bedrijfskleuren.

VERSTELBARE RUG-ELASTIEK

04

In Classic werkbroeken en shorts zit een verstelbare rugelastiek. Zodat elke broek altijd goed past. En altijd netjes
blijft zitten.

CLASSIC, COTTON OF CANVAS?

06

Kies uit 3 kwaliteiten werkbroeken en -vesten: Classic met
een sterke polyester katoen mix, Cotton voor 100% katoen
of Canvas voor de stoere canvasweving.
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DASSY®

LIVERPOOL

/ WERKBROEK [200427]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak,
lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
0508

0373

0826

0825

0704

Kleuren - beige, cementgrijs, korenblauw, marineblauw, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

VEGAS

/ WERKBROEK MET REFLECTERENDE BANDEN [200822]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak,
lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende banden van 50 mm, verstelbare
rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en
jeansknoop
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
0825

0704

Kleuren - marineblauw, zwart
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

NASHVILLE

/ TWEEKLEURIGE WERKBROEK [200658]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak,
lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
6371

6141

Kleuren - flessengroen/zwart, wit/cementgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
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CLASSIC

DASSY®

Minsk, winterjas | DASSY® Boston, tweekleurige werkbroek met kniezakken

43

DASSY®

DASSY®

MIAMI

OXFORD

/ WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200487]

Verstelbare Cordura kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra
5 cm), ritssluiting en jeansknoop
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
0826

0825

Kleuren - cementgrijs, korenblauw, marineblauw, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Versterking: nylon Cordura®

0826

0704

Kleuren - cementgrijs, korenblauw, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

44

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

0704

Versterking: nylon Cordura®
0373

0825

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Stof - PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2
0373

Verstelbare Cordura kniezakken, wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen,
grote insteekzakken voor de spijkerzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak,
potloodzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek, Regular
fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, zoom versterkt met Cordura®, brede zoom (extra 5 cm),
ritssluiting en jeansknoop

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
0373

/ HOLSTERZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN [200444]

®

Stof - PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
0373

0826

0825

Kleuren - cementgrijs, korenblauw, marineblauw, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

0704

CLASSIC

DASSY®

BOSTON

DASSY®

/ TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200426]

Verstelbare Cordura kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra
5 cm), ritssluiting en jeansknoop
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

SEATTLE

/ TWEEKLEURIGE HOLSTERZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN [200428]

Verstelbare Cordura® kniezakken, wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen,
grote insteekzakken voor de spijkerzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak,
potloodzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek, Regular
fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, zoom versterkt met Cordura®, brede zoom (extra 5 cm),
ritssluiting en jeansknoop
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6571

6471

6371

6141

6741

Kleuren - beige/zwart, cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, wit/cementgrijs, zwart/cementgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

6571

6471

6141

6741

Kleuren - beige/zwart, cementgrijs/zwart, wit/cementgrijs, zwart/cementgrijs

Stof - PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Versterking: nylon Cordura®

6371

Versterking: nylon Cordura®

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Stof - PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2
6471

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

6281

6821

Versterking: nylon Cordura®
6471

6281

6741

Kleuren - cementgrijs/zwart, korenblauw/marineblauw, zwart/cementgrijs

6741

Kleuren - cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, korenblauw/marineblauw, marineblauw/korenblauw,

zwart/cementgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
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DASSY®

BARI

DASSY®

ROMA

/ WERKSHORT [250011]

/ TWEEKLEURIGE WERKSHORT [250024]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsmzak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, ritssluiting en jeansknoop

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsmzak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, ritssluiting en jeansknoop

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

0508

0373

0826

0825

6371

6141

Kleuren - flessengroen/zwart, wit/cementgrijs

0704

Kleuren - beige, cementgrijs, korenblauw, marineblauw, zwart

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

CALAIS

DASSY®

VENTURA

/ TWEEKLEURIGE BRETELBROEK [400138]

Stretchmateriaal aan de zijkant, verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep, achterzakken
met klep, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, gsm-zak, Regular fit, drienaaldstiksel, brede zoom (extra
5 cm), lus voor ID-kaarthouder

Verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, binnenzak, verstelbare Cordura®
kniezakken, Regular fit, taille regelbaar met jeansknopen, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm),
lus voor ID-kaarthouder
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
6471

6371

6141

6741

Kleuren - cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, wit/cementgrijs, zwart/cementgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

/ BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400101]

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
0373

0826

0825

Kleuren - cementgrijs, korenblauw, marineblauw, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
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0704

CLASSIC

DASSY®

MONZA

/ TWEEKLEURIGE HOLSTERZAKKENSHORT [250012]

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen, grote insteekzakken voor de
spijkerzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak, potloodzak, meterzak,
hamerlus, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, ritssluiting en jeansknoop
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6471

6281

6141

6741

Kleuren - cementgrijs/zwart, korenblauw/marineblauw, wit/cementgrijs, zwart/cementgrijs
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

VERSAILLES

/ TWEEKLEURIGE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400124]

Verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, binnenzak, verstelbare Cordura®
kniezakken, Regular fit, taille regelbaar met jeansknopen, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm),
lus voor ID-kaarthouder
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

DASSY®

CANNES

/ TWEEKLEURIGE OVERALL MET KNIEZAKKEN [100286]

Polsbanden regelbaar met velcro, tweewegritssluiting verborgen onder flap, drukknopen, rugplooien,
steekzakken, doorsteekzakken, borstzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak,
potloodzak, meterzak, gsm-zak, verstelbare Cordura® kniezakken, vaste rugelastiek, Regular fit,
reflecterende bies, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), lus voor ID-kaarthouder
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m

2

Versterking: nylon Cordura®
6571

6471

6141

6741

6371

6281

Kleuren - beige/zwart, cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, korenblauw/marineblauw, wit/

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6471

6371

6281

6821

6741

cementgrijs, zwart/cementgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Kleuren - cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, korenblauw/marineblauw, marineblauw/korenblauw,

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43

Maten - XS-3XL

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

zwart/cementgrijs

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

47

DASSY®

AVILA

DASSY®

FARO

/ MOUWLOZE WERKVEST [350076]

/ TWEEKLEURIGE MOUWLOZE WERKVEST [350077]

Taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting, verlengde rug, steekzakken, opgezette
zakken met klep, borstzak, D-ring, gsm-zak, potloodzak, binnenzak, tweenaaldstiksel

Taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting, verlengde rug, steekzakken, opgezette
zakken met klep, borstzak, D-ring, gsm-zak, potloodzak, binnenzak, tweenaaldstiksel

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

0373

0825

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart

6571

6471

6141

6741

6371

6821

Kleuren - beige/zwart, cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/

Maten - XS-3XL

cementgrijs, zwart/cementgrijs

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

Maten - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

DASSY®

NOUVILLE

LUGANO

/ WERKVEST [300195]

/ TWEEKLEURIGE WERKVEST [300183]

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting
onder flap, drukknopen, rugplooien, steekzakken, borstzakken, binnenzak, gsm-zak, potloodzak,
gereedschapszak, reflecterende bies, tweenaaldstiksel

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting
onder flap, drukknopen, rugplooien, steekzakken, borstzakken, binnenzak, gsm-zak, potloodzak,
gereedschapszak, reflecterende bies, tweenaaldstiksel

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

0373

0826

0825

Kleuren - cementgrijs, korenblauw, marineblauw, zwart
Maten - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

0704

6571

6471

6141

6741

6281

Kleuren - beige/zwart, cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, korenblauw/marineblauw, wit/cement-

grijs, zwart/cementgrijs

Maten - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
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6371

CLASSIC

DASSY®

MONS

DASSY®

HULST

/ BODYWARMER [350062]

/ TWEEKLEURIGE BODYWARMER [350051]

Taille regelbaar met drukknopen, drukkersrits, tweewegritssluiting verborgen onder flap,
drukknoopsluiting, rugplooien, verlengde rug, steekzakken, opgezette zakken met klep, handwarmers,
borstzakken, napoleonzak met ritssluiting, gsm-zak, potloodzak, binnenzak, reflecterende bies, fleece
voeringstof, gewatteerde voering, tweenaaldstiksel

Taille regelbaar met drukknopen, drukkersrits, tweewegritssluiting verborgen onder flap,
drukknoopsluiting, rugplooien, verlengde rug, steekzakken, opgezette zakken met klep, handwarmers,
borstzakken, napoleonzak met ritssluiting, gsm-zak, potloodzak, binnenzak, reflecterende bies,
gewatteerde voering, tweenaaldstiksel

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Gewatteerde voering | fleece voeringstof
0508

0373

0825

Gewatteerde voering | fleece voeringstof

0704

Kleuren - beige, cementgrijs, marineblauw, zwart

6571

6471

6141

6741

6371

6821

Kleuren - beige/zwart, cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/

Maten - XS-3XL

cementgrijs, zwart/cementgrijs

Maten - XS-3XL

DASSY®

TAVIRA

DASSY®

JAKARTA

/ SOFTSHELL JAS [300304]

/ TWEEKLEURIGE SOFTSHELL JAS [300336]

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange ritssluiting,
kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting,
binnenzak, gsm-zak, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende bies, fleece voeringstof,
drielaagse softshell met fleece voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof,
tweenaaldstiksel

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange ritssluiting,
kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting,
binnenzak, gsm-zak, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende bies, fleece voeringstof,
drielaagse softshell met fleece voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof,
tweenaaldstiksel

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
0373

0825

0683

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, rood, zwart
Maten - XS-3XL

Fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6471

6371

6141

Kleuren - cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, wit/cementgrijs
*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

Maten - XS-3XL

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk
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DASSY®

CHATEL

/ BEAVER WINTERJAS [500084]

Elastische polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, tweewegritssluiting
verborgen onder flap, drukknoopsluiting, drukkersrits, verlengde rug, steekzakken, opgezette zakken
met klep, handwarmers, borstzakken, ID-kaarthouder, napoleonzak met ritssluiting, binnenzak, gsmzak, potloodzak, reflecterende bies, gewatteerde voering, ademende stof, tweenaaldstiksel
Stof - PESCO 17: 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m2
Gewatteerde voering | fleece voeringstof | beaver | waterafstotend Teflon® behandeld
0825

0704

Kleuren - marineblauw, zwart
Maten - XS-3XL

DASSY®

TIGNES

/ TWEEKLEURIGE BEAVER WINTERJAS [500087]

Elastische polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, tweewegritssluiting
verborgen onder flap, drukknoopsluiting, drukkersrits, verlengde rug, steekzakken, opgezette zakken
met klep, handwarmers, borstzakken, ID-kaarthouder, napoleonzak met ritssluiting, binnenzak,
gsm-zak, potloodzak, reflecterende bies, fleece voeringstof, gewatteerde voering, ademende stof,
tweenaaldstiksel
Stof - PESCO 17: 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m2
Fleece voeringstof | gewatteerde voering | beaver | waterafstotend Teflon® behandeld
6471

6371

6874

6141

Kleuren - cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, marineblauw/zwart, wit/cementgrijs
Maten - XS-3XL

DASSY®

MINSK

/ WINTERJAS [300411]

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin, verborgen lange ritssluiting onder flap,
verborgen drukknoopsluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken
met ritssluiting, borstzak met ritssluiting, D-ring, binnenzak, gsm-zak, afneembare kap met elastisch
trekkoord, reflecterende details, gewatteerde voering, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof,
tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, waterdicht kledingstuk
Certificatie EN 343:2003+A1:2007
klasse 3

Certificatie EN 14058:2004
klasse 3-3-2-X-X

Stof - PES 90: 100% polyester, ± 240 g/m2

Gewatteerde voering | waterdicht getapete naden | waterdichte, winddichte en ademende stof
WR = 10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h
0373

0825

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart
Maten - XS-3XL
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0783

CLASSIC

AFNEEMBARE KAP

met elastisch trekkoord

UW VASTE PARTNER
VOOR DE WINTER
VERBORGEN ritssluiting

TIP: Door zijn uniek design
combineert u deze winterjas
met alle DASSY-collecties

waterdichte, winddichte
en ADEMENDE stof

WATERDICHT

getapete naden

EN 343:2003+A1:2007
klasse 3

polsbanden met

WINDVANGER

EN 14058:2004
klasse 1-3-2-x-x

DASSY®

Minsk, winterjas
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DASSY®

FELIX

DASSY®

BASIEL

/ SWEATER [300270]

Korte ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen,
gebreide kraag, mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Korte ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen,
gebreide kraag, mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2

Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2

0373

0825

0683

0704

6471

6141

6741

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, rood, zwart

Kleuren - cementgrijs/zwart, wit/cementgrijs, zwart/cementgrijs

Maten - XS-4XL

Maten - XS-4XL

DASSY®

DASSY®

PENZA

/ FLEECEVEST [300219]

KAZAN

/ TWEEKLEURIGE FLEECEVEST [300217]

Elastische polsbanden, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting,
anti-pilling, microvezel fleece

Elastische polsbanden, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting,
anti-pilling, microvezel fleece

Stof - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

Stof - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

0825

0704

Kleuren - marineblauw, zwart
Maten - XS-3XL

6471

6371

6821

6141

6741

Kleuren - cementgrijs/zwart, flessengroen/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/cementgrijs, zwart/

cementgrijs

Maten - XS-3XL
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/ TWEEKLEURIGE SWEATER [300358]

CLASSIC

DASSY®

LIONEL

DASSY®

OSCAR

/ SWEATER [300449]

/ T-SHIRT [710001]

Versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen, gebreide kraag, mouw- en heupboord, geschikt
voor borduurwerk en bedrukking

Ronde hals met ribboord, versterking van schouder tot schouder, tweenaaldstiksel aan zoom, hals en
mouwen, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2

Stof - CO 06: 100% katoen, ± 180 g/m2

0373

0825

0683

0102

0373

0704

0825

0683

0102

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, rood, wit, zwart

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, rood, wit, zwart

Maten - XS-4XL

Maten - XS-4XL

DASSY®

LEON

Katoen single jersey

DASSY®

CESAR

/ POLO [710003]

/ TWEEKLEURIGE POLO [710004]

Gebreide kraag, sluiting met 3 knopen, zijsplitten, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Gebreide kraag, sluiting met 3 knopen, zijsplitten, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Stof - COSPA 46: 97% katoen/3% elastaan, ± 220 g/m2

Stof - COSPA 46: 97% katoen/3% elastaan, ± 220 g/m2

Katoen piqué
0373

0825

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, rood, wit, zwart

0683

Katoen piqué

0102

6471

6821

6141

6741

Kleuren - cementgrijs/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/cementgrijs, zwart/cementgrijs
Maten - XS-4XL

Maten - XS-4XL
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54

DASSY®

Basiel, tweekleurige sweater | DASSY® Liverpool, werkbroek

CLASSIC

1
2
3
4
5
6
7
8

» Kleur- en krimpvaste polyester-katoen
» Met handige lussen om op te hangen
» Schouderversterking voor mooi drogen op kapstok
» Versterking in de nek voor het naamlabel
» Met speciaal zakje om uw chip in te naaien

Tip! T-shirt Victor en polo Hugo zijn speciaal ontwikkeld met features voor industrieel
wassen en drogen en hebben het internationaal erkend PRO-symbool: getest en
goedgekeurd volgens EN ISO 15797:2017. Meer info vindt u op p. 114

DASSY®

VICTOR

/ T-SHIRT GESCHIKT VOOR INDUSTRIEEL WASSEN [710038]

Ronde hals met ribboord, tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen, versterking voor waslabel
in de nek (industriële wasserij), verstevigd aan de schouders (industriële wasserij), zakje voor chip
(industriële wasserij), geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 16: 50% katoen/50% polyester, ± 180 g/m2

Katoen/polyester single jersey
0483

0883

0102

0783

Kleuren - antracietgrijs, nachtblauw, wit, zwart
Maten - XS-4XL

Witte kleding
Industrieel reinigen:

1
2
3
4
5
6
7
8

Getest voor industrieel reinigen volgens wasprocedure 4 van
EN ISO 15797 (75°C). Getest voor drogen in droogtrommel of tunnelfinisher.

Huishoudelijk reinigen:
Gekleurde kleding
Industrieel reinigen:

1
2
3
4
5
6
7
8

Getest voor industrieel reinigen volgens wasprocedure 8 van
EN ISO 15797 (75°C). Getest voor drogen in droogtrommel of tunnelfinisher.

Huishoudelijk reinigen:

DASSY®

HUGO

/ POLO GESCHIKT VOOR INDUSTRIEEL WASSEN [710039]

Gebreide kraag, sluiting met 3 knopen, zijsplitten, versterking voor waslabel in de nek (industriële
wasserij), verstevigd aan de schouders (industriële wasserij), zakje voor chip (industriële wasserij),
geschikt voor borduurwerk en bedrukking
Stof - COPES 56: 50% katoen/50% polyester, ± 220 g/m2

Katoen/polyester piqué
0483

0883

0102

0783

Kleuren - antracietgrijs, nachtblauw, wit, zwart
Maten - XS-4XL

Witte kleding
Industrieel reinigen:

1
2
3
4
5
6
7
8

Getest voor industrieel reinigen volgens wasprocedure 4 van
EN ISO 15797 (75°C). Getest voor drogen in droogtrommel of tunnelfinisher.

Huishoudelijk reinigen:
Gekleurde kleding
Industrieel reinigen:

1
2
3
4
5
6
7
8

Getest voor industrieel reinigen volgens wasprocedure 8 van
EN ISO 15797 (75°C). Getest voor drogen in droogtrommel of tunnelfinisher.

Huishoudelijk reinigen:
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STOER EN STERK
Onze canvaskwaliteit is een geweven mix van katoen en polyester. Dat geeft gegarandeerd een sterke structuur met
flexibiliteit. Maar ook een stoere en eigentijdse look! Kies uit 3 werkbroeken met een werkvest in Classic Canvas.
Perfect te combineren met de rest van de Classic collectie.

DASSY®

TULSA

/ CANVAS WERKVEST [300259]

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting,
kinbescherming bovenaan rits, rugplooien, steekzakken met ritssluiting, borstzak, borstzak met
ritssluiting, gsm-zak, potloodzak, tweenaaldstiksel
Stof - COPES 60: 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m2
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart
Maten - XS-3XL

56

CLASSIC

DASSY®

KINGSTON

/ CANVAS WERKBROEK [200622]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak, meterzak, gsm-zak, lus voor
ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
Stof - COPES 60: 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m2
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43

DASSY®

JACKSON

/ CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200596]

Verstelbare Cordura kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting,
verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm),
ritssluiting en jeansknoop
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - COPES 60: 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43

DASSY®

TEXAS

/ CANVAS HOLSTERZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN [200595]

Verstelbare Cordura® kniezakken, wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen,
grote insteekzakken voor de spijkerzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak,
meterzak, hamerlus, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, zoom versterkt met Cordura®, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en
jeansknoop
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - COPES 60: 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

57

100% PUUR
Cotton staat voor 100% katoen. Een heerlijk comfortabele kwaliteit om te dragen: zacht op de huid, ventilerend en
absorberend. Maar ook sterk, want slijt- en scheurvast. Kies uit 2 werkbroeken of een bretelbroek en overall met een
werkvest in Classic Cotton. En combineer met de rest van de Classic collectie.

DASSY®

LIVERPOOL KATOEN

DASSY®

/ WERKBROEK [200548]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak,
lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
Stof - CO 43: 100% katoen, ± 320 g/m2
0373

0825

MIAMI KATOEN

/ WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200536]

Verstelbare Cordura kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra
5 cm), ritssluiting en jeansknoop
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

Stof - CO 43: 100% katoen, ± 320 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
0373

0825

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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CLASSIC

DASSY®

VENTURA KATOEN

DASSY®

/ BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400101]

NIMES KATOEN

/ OVERALL MET KNIEZAKKEN [100313]

Verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, binnenzak, verstelbare Cordura®
kniezakken, Regular fit, taille regelbaar met jeansknopen, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm),
lus voor ID-kaarthouder

Polsbanden regelbaar met velcro, tweewegritssluiting verborgen onder flap, drukknopen, rugplooien,
steekzakken, doorsteekzakken, borstzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak,
potloodzak, meterzak, gsm-zak, verstelbare Cordura® kniezakken, vaste rugelastiek, Regular fit,
drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), lus voor ID-kaarthouder

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Stof - CO 43: 100% katoen, ± 320 g/m2

Stof - CO 43: 100% katoen, ± 320 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
0373

0825

Versterking: nylon Cordura®

0704

0373

0825

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

Maten - XS-3XL

0704

DASSY®

LOCARNO KATOEN

/ WERKVEST [300233]

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting
onder flap, drukknopen, rugplooien, steekzakken, borstzakken, binnenzak, gsm-zak, potloodzak,
gereedschapszak, tweenaaldstiksel
Stof - CO 43: 100% katoen, ± 320 g/m2
0373

0825

0704

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart
Maten - XS-3XL
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DASSY ®

FEMALE FORMS
De DASSY Classic-collectie voor dames.
Even praktisch, duurzaam en comfortabel, maar met getailleerde silhouetten.

Extra stretch in de taille

Extra stretch in de taille

DASSY®

DASSY®

/ WERKBROEK VOOR DAMES [200667]

NASHVILLE WOMEN

/ TWEEKLEURIGE WERKBROEK VOOR DAMES [200681]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak,
lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, stretchmateriaal
aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm),
ritssluiting en jeansknoop

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak,
lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek, elastische tailleband aan de zijkant, stretchmateriaal
aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm),
ritssluiting en jeansknoop

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

LIVERPOOL WOMEN

0373

0825

6141

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart

Kleuren - wit/cementgrijs

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46 UK 6-20

BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

60

0704

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

CLASSIC
Extra stretch in de taille

Extra stretch in de taille

DASSY®

DASSY®

BOSTON WOMEN

/ TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN VOOR DAMES [200669]

Verstelbare Cordura kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek,
elastische tailleband aan de zijkant, stretchmateriaal aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale
taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6471

6141

SEATTLE WOMEN

/ TWEEKLEURIGE HOLSTERZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN VOOR DAMES [200668]

Verstelbare Cordura® kniezakken, wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen,
grote insteekzakken voor de spijkerzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak,
potloodzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verstelbare rugelastiek, elastische
tailleband aan de zijkant, stretchmateriaal aan de zijkant, vrouwelijke pasvorm, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, zoom versterkt met Cordura®, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®

6741

Kleuren - cementgrijs/zwart, wit/cementgrijs, zwart/cementgrijs
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

6471

Kleuren - cementgrijs/zwart
BE-FR-ES-PT 34-52
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C50
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-50 UK 6-24

EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

TAVIRA WOMEN

DASSY®

/ SOFTSHELL JAS VOOR DAMES [300439]

Polsbanden regelbaar met velcro, getailleerde pasvorm, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange
ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, borstzak met
ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende bies, fleece
voeringstof, drielaagse softshell met fleece voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof
Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
0373

0825

0704

JAKARTA WOMEN

/ TWEEKLEURIGE SOFTSHELL JAS VOOR DAMES [300435]

Polsbanden regelbaar met velcro, getailleerde pasvorm, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange
ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, borstzak met
ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende bies, fleece
voeringstof, drielaagse softshell met fleece voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof
Stof - PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6141

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, zwart

Kleuren - wit/cementgrijs

Maten - XS-2XL
*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

Maten - XS-2XL
*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk
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DASSY®

DASSY®

/ FLEECEVEST VOOR DAMES [300294]

KAZAN WOMEN

/ TWEEKLEURIGE FLEECEVEST VOOR DAMES [300293]

Elastische polsbanden, getailleerde pasvorm, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange ritssluiting,
kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting, anti-pilling, microvezel fleece

Elastische polsbanden, getailleerde pasvorm, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange ritssluiting,
kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting, anti-pilling, microvezel fleece

Stof - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

Stof - PES 16: 100% polyester, ± 260 g/m2

PENZA WOMEN

0825

0704

6471

Kleuren - cementgrijs/zwart, wit/cementgrijs

Maten - XS-2XL

Maten - XS-2XL

DASSY®

DASSY®

OSCAR WOMEN

/ T-SHIRT VOOR DAMES [710005]

LEON WOMEN

/ POLO VOOR DAMES [710006]

Ronde hals met ribboord, versterking van schouder tot schouder, getailleerde pasvorm, tweenaaldstiksel
aan zoom, hals en mouwen, geschikt voor borduurwerk en bedrukking

Gebreide kraag, sluiting met 3 knopen, zijsplitten, getailleerde pasvorm, geschikt voor borduurwerk en
bedrukking

Stof - CO 06: 100% katoen, ± 180 g/m2

Stof - CO 46: 100% katoen, ± 220 g/m2

Katoen single jersey
0373

62

6141

Kleuren - marineblauw, zwart

0825

Katoen piqué

0102

0704

0373

0825

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, wit, zwart

Kleuren - cementgrijs, marineblauw, wit, zwart

Maten - XS-2XL

Maten - XS-2XL

0102

0704

CLASSIC

DASSY ®

YOU ARE A TEAM
Samen met mama en papa klussen, leuke dingen bedenken, maken of repareren? Dat gaat beter in DASSY Classic Kids.
Deze outfit kan tegen een stootje, een extra wasbeurt en meer. Twinning is winning!

DASSY®

DASSY®

SEATTLE KIDS

/ TWEEKLEURIGE HOLSTERZAKKENBROEK [200847]

WATSON KIDS

/ SWEATER MET LANGE RITS EN KAP [300391]

Wegsteekbare Cordura spijkerzakken met gereedschapslussen, grote insteekzakken voor de
spijkerzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak, potloodzak, knieversterking
met Cordura®, verstelbare rugelastiek, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en
jeansknoop

Cordura -elleboogstukken, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken, tweelaagse
kap, versterkte schouderstukken, gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur, geschikt voor
borduurwerk en bedrukking

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®

®

Versterking: nylon Cordura®
6741

Kleuren - zwart/cementgrijs

®

Stof - COPES 80: 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m2
6674

6764

Kleuren - rood/zwart, zwart/rood
Maten - 98/104-158/164

Maten - 104-164
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CANVAS KLASSE

01

Geen standaard twill, maar een stijlvolle canvasweving.
Dat geeft een stoere look, is extreem duurzaam en zeer
comfortabel. Werkkleding met uitstraling.

ZACHT VOOR DE KNIEËN

02

Comfortabel doorwerken? Gebruik onze DASSY® Cratos
kniestukken in de kniezakken van onze broeken. Voor
iedereen op maat verstelbaar.

VERBORGEN JEANSKNOOP EN RITS

04
64

Beperkt het risico op krassen of elektrische geleiding
tijdens het werk.

EXTRA STERK MET CORDURA®

03

Aan de ellebogen en aan alle zakken. Net daar waar het
nodig is, maken we uw workwear extra sterk.

ALLES BIJ DE HAND

05

Portefeuille, gsm en sleutels. Persoonlijke spullen raken
nooit meer kwijt dankzij de handige veiligheidszak met rits.

DNA

FINAL EDITION
PURE CLASS WORKWEAR. Als echte professional kiest u het beste van
het beste én komt u goed voor de dag. Pure klasse zit nu eenmaal in uw DNA.
Houdt u van extreem sterk? Extreem comfortabel? En bovenal extreem stijlvol,
door de combinatie van de canvasweving en het stoere design?
Mis uw laatste kans niet en kies voor DNA. Onze Final Edtion 2023,
voor de laatste keer in productie.

65

zolang de
voorraad strekt

zolang de
voorraad strekt

DASSY®

DASSY®

STARK

/ CANVAS WERKBROEK [200721]

Zakken versterkt met Cordura , steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak,
potloodzak, meterzak, breekmeszak, gsm-zak, verborgen veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare
rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits
®

CONNOR

/ CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200893]

Verstelbare Cordura kniezakken, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met klep,
open achterzak, dijbeenzakken, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, meslus, gsmzak, verborgen veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Stof - PESCO 25: 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6876

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart, zwart/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

Stof - PESCO 25: 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6876

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart, zwart/antracietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

zolang de
voorraad strekt

DASSY®

BOLT

/ CANVAS BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400149]

Verstelbare bretellen, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, borstzak met klep, achterzak met
klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, gsm-zak, verstelbare Cordura®
kniezakken, Regular fit, taille regelbaar met jeansknopen, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm)
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Stof - PESCO 25: 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6876

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart
BE-FR-ES-PT 36-66
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar
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DNA

zolang de
voorraad strekt

DASSY®

KENT

/ CANVAS WERKVEST [300316]

Polsbanden regelbaar met velcro, Cordura®-elleboogstukken, taille regelbaar met drukknopen,
verborgen lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, rugplooien, zakken versterkt met Cordura®,
steekzakken met ritssluiting, borstzak, borstzak met ritssluiting, ID-kaarthouder, binnenzak, gsm-zak,
potloodzak, tweenaaldstiksel
Stof - PESCO 25: 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6479

6876

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart, zwart/antracietgrijs
Maten - XS-3XL
EN ISO 15797 (75°) Industrieel wasbaar

DASSY®

Connor, canvas werkbroek met kniezakken | DASSY® Gordon met lussen, canvas gereedschapszakken met velcro-lussen | DASSY® Hermes S3, hoge veiligheidsschoen

67

STERK VOOR

BUITENWERK

EN 343:2003+A1:2007
klasse 3

EN 14058:2004
klasse 1-3-2-X-X

ID-kaarthouder

VERSTERKINGEN
aan de ellebogen

voorgevormde mouwen voor
optimaal DRAAGCOMFORT

polsbanden REGELBAAR
met velcro en windvanger

68

DASSY®

Austin, canvas winterjas

DNA

zolang de
voorraad strekt

DASSY®

WAYNE

DASSY®

AUSTIN

/ CANVAS BODYWARMER [350087]

Taille regelbaar met drukknopen, drukkersrits, verborgen lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan
rits, rugplooien, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, borstzak, borstzak met ritssluiting, IDkaarthouder, gsm-zak, potloodzak, binnenzakken, tweenaaldstiksel
Stof - PESCO 25: 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m2

Fleece voeringstof
6479

/ CANVAS WINTERJAS [500098]

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin, Cordura®-elleboogstukken, voorgevormde
mouwen, elastische taille, verborgen lange ritssluiting, drukkersrits, kinbescherming bovenaan
rits, steekzakken met ritssluiting, borstzak, borstzak met waterdichte ritssluiting, ID-kaarthouder,
binnenzakken, gsm-zak, potloodzak, afneembare kap met elastisch trekkoord, gewatteerde voering,
winddichte stof, ademende stof, tweenaaldstiksel, waterdicht kledingstuk
Certificatie EN 343:2003+A1:2007
klasse 3

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, zwart/antracietgrijs

Certificatie EN 14058:2004
klasse 1-3-2-X-X

Stof - PES 90: 100% polyester, ± 240 g/m2

Maten - XS-3XL

Versterking: nylon Cordura® | gewatteerde voering | waterdicht getapete naden | waterdichte,
winddichte en ademende stof | WR = 10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h
6479

6876

0783

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart, zwart, zwart/antracietgrijs
Maten - XS-3XL

zolang de
voorraad strekt

DASSY®

CROFT

DASSY®

INDY

/ DRIELAAGSE FLEECEJAS [300319]

/ SWEATER MET KAP [300318]

Polsbanden met windvanger, Cordura -elleboogstukken, lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan
rits, steekzakken met ritssluiting, borstzak, potloodzak, waterdichte stof, winddichte stof, ademende
stof, anti-pilling

Cordura -elleboogstukken, korte ritssluiting, tweelaagse kap regelbaar met koord, versterkte
schouderstukken, gebreide mouw- en heupboord, kangoeroezak, stiksels in contrastkleur, geschikt
voor borduurwerk en bedrukking

Stof - PES 28: 100% polyester, ± 350 g/m2
Versterking: nylon Cordura® | waterdichte, winddichte en ademende stof | drielaagse fleece

Stof - COPES 90: 80% katoen/20% polyester, ± 340 g/m2

®

6479

6876

0783

6744

®

Versterking: nylon Cordura®
6479

6876

0783

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart, zwart, zwart/antracietgrijs

Kleuren - antracietgrijs/zwart, nachtblauw/zwart, zwart, zwart/antracietgrijs

Maten - XS-3XL

Maten - XS-4XL

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

6744
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ALLEEN DE BESTE BESCHERMING

01

Al onze veiligheidskleding Multinorm, Hivis en Flame
Retardant voldoet aan de strengste Europese normen.
Voorkomen is beter dan genezen. Better be safe than sorry.

MULTINORM? 5xSAFE!

02

Bescherm u tegen de 5 meest voorkomende risico’s
dankzij collectie Multinorm. En voor een extra veilige
zichtbaarheid de klok rond, kiest u Hivis-Multinorm.

FLAME RETARDANT

04
70

Vaak in contact met hitte of vlammen?
Vlamvertragende werkkleding maakt het verschil.

HIVIS DAG EN NACHT

03

Veilig zichtbaar. Op klaarlichte dag, bij valavond of in het
donkerste van de nacht.

LICHTGEWICHT

05

Onze shirts, shorts, broeken en jassen bestaan in
verschillende gewichten. Zomer of warme werkplaats?
Ga voor lichter en blijf even zichtbaar.

SAFETY

YOUR PREVENTION
Veilig aan de slag. Meer dan een must, is het een basisrecht van elke professional in
uw sector. Beperk zoveel mogelijk risico’s met de doordachte veiligheidskleding van
de DASSY Safety collectie. Want dankzij onze Multinorm, Hivis en Flame Retardant
veiligheidskleding voldoet u aan de strengste Europese normen. Wat heeft uw team
nodig om de job tot een goed, maar vooral veilig einde te brengen?
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YOUR LIGHT
Donkere dagen op de werf? Nachtwerk? Of verkeer aan hoge snelheid? Bescherm uw team en zorg dat uw ploeg altijd zo goed mogelijk zichtbaar is.
De DASSY Hivis voldoet aan de Europese normen voor hoge zichtbaarheidskleding en beschermt volgens klasse 1, 2 en 3.
Elk kledingstuk is gecertificeerd volgens de Europese ISO-normen, Hivis-Multinorm ook met EN ISO 20471.
Op het label in het kledingstuk ziet u aan welke normen het voldoet. Alle info vindt u op p. 110.
DASSY lanceert nu ook midlayer jacket Camden, winterparka Limasol en hoodie met rits Evans.
Ook helemaal nieuw in deze collectie, 3 werkbroeken in 2-way stretch: Princeton, Minnesota en Aruba.

beschikbaar
najaar 2022

DASSY®

CAMDEN

/ HOGE ZICHTBAARHEIDS MIDLAYER JACKET [300504]

Lange ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting, borstzak met ritssluiting,
gesegmenteerde, reflecterende banden van 50 mm, stiksels in contrastkleur, geschikt voor borduurwerk
en bedrukking
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESSPA 35: 94%polyester/6% elastaan, ±260 g/m2
6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw, fluorood/cementgrijs
Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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SAFETY

beschikbaar
najaar 2022

DASSY®

PRINCETON

/ STRETCH HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK [201060]

Brede zoom (extra 5 cm), zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met klep, open
achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder,
verborgen veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, drienaaldstiksel, Adjusted fit, stiksels
in contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits, gesegmenteerde, reflecterende banden van 80 mm
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 1
Stof - PESCOSPA76: 70% polyester/28% katoen/2% elastaan, ± 270 g/m2
6493

6463

6861

6892

Kleuren - cementgrijs/fluogeel, cementgrijs/fluorood, marineblauw/fluo-oranje, marineblauw/fluogeel

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

beschikbaar
najaar 2022

MINNESOTA

/ STRETCH HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK [201076]

Dijbeenzak, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met klep, open achterzak,
potloodzak, meterzak, breekmeszak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verborgen veiligheidszak met
ritssluiting, verstelbare rugelastiek, normale taillehoogte, Adjusted fit, stiksels in contrastkleur, brede
zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, gesegmenteerde, reflecterende banden van 80 mm
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESCOSPA76: 70% polyester/28% katoen/2% elastaan, ± 270 g/m2
6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw, fluorood/cementgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

beschikbaar
najaar 2022

ARUBA

/ STRETCH HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN [201063]

Dijbeenzak, verstelbare Cordura®Stretch-kniezakken, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken,
achterzak met klep, open achterzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, meslus, gsm-zak, lus voor IDkaarthouder, verborgen veiligheidszak met ritssluiting, verstelbare rugelastiek, drienaaldstiksel, Adjusted
fit, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits, gesegmenteerde,
reflecterende banden van 80 mm
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESCOSPA76: 70% polyester/28% katoen/2% elastaan, ± 270 g/m2
6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw, fluorood/cementgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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DASSY®

ODESSA

/ ZOMER HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN [200984]

Verstelbare Cordura® kniezakken, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met
klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, meslus, gsm-zak, lus voor
ID-kaarthouder, verborgen veiligheidszak met ritssluiting, ademende mesh-stof in het kruis en in de
knieholtes, gesegmenteerde, reflecterende banden van 70 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit,
normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESCO 70 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

PHOENIX

DASSY®

CHICAGO

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK [200810]

Zakken versterkt met Cordura , steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak,
potloodzak, meterzak, breekmeszak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verborgen veiligheidszak met
ritssluiting, reflecterende banden van 70 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
®

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 1

Verstelbare Cordura kniezakken, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met klep,
open achterzak, dijbeenzakken, gereedschapszak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, meslus, gsmzak, lus voor ID-kaarthouder, verborgen veiligheidszak met ritssluiting, reflecterende banden van 70
mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur,
brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Stof - PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2
PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Versterking: nylon Cordura®
6493

6463

6366

6861

6892

Kleuren - cementgrijs/fluogeel, cementgrijs/fluorood, flessengroen/fluo-oranje, marineblauw/fluo-oranje,

marineblauw/fluogeel
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN [200807]

®

Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6631

6681

6981

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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6941

6643

SAFETY
DASSY®

LUCCA

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSSHORT [250059]

Zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, achterzak met klep, open achterzak, dijbeenzak,
potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, verborgen veiligheidszak met ritssluiting,
reflecterende banden van 50 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, stiksels in contrastkleur, verborgen jeansknoop en rits
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 1
Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

MALMEDY

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400156]

Verstelbare bretellen, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken, borstzak met klep, achterzak
met klep, open achterzak, dijbeenzak, potloodzak, meterzak, breekmeszak, gsm-zak, verstelbare
Cordura® kniezakken, Regular fit, taille regelbaar met jeansknopen, reflecterende banden van 50 mm,
reflecterende banden van 70 mm, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), lus voor ID-kaarthouder
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs
Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

ORLANDO

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSVEST [300367]

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting,
kinbescherming bovenaan rits, rugplooien, verlengde rug, zakken versterkt met Cordura®, steekzakken
met ritssluiting, borstzak, borstzak met ritssluiting, ID-kaarthouder, binnenzak, gsm-zak, potloodzak,
reflecterende banden van 50 mm, tweenaaldstiksel, stiksels in contrastkleur
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS/S klasse 2

Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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DASSY®

OMAHA

DASSY®

LANCASTER

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK [200620]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, lus voor IDkaarthouder, reflecterende banden van 70 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, lus voor IDkaarthouder, reflecterende banden van 70 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 1

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
PESCO 70 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
6493

6366

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK [200612]

6861

Stof - PESCO 70 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
6892

6631

6681

6941

6981

Kleuren - cementgrijs/fluogeel, flessengroen/fluo-oranje, marineblauw/fluo-oranje, marineblauw/fluogeel

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw

Stof - PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2
PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2

Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

6493

6366

6861

6892

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

6631

6681

6941

6981

Kleuren - cementgrijs/fluogeel, flessengroen/fluo-oranje, marineblauw/fluo-oranje, marineblauw/fluogeel

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

VENNA

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSSHORT [250030]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, meterzak, hamerlus, lus voor ID-kaarthouder,
reflecterende banden van 50 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, ritssluiting en jeansknoop
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 1
Stof - PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
PESCO 70 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
6493

6366

6861

6892

Kleuren - cementgrijs/fluogeel, flessengroen/fluo-oranje, marineblauw/fluo-oranje, marineblauw/fluogeel
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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DASSY®

DASSY®

BUFFALO

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN [200431]

Verstelbare Cordura kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, veiligheidszak met
ritssluiting, reflecterende banden van 70 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en jeansknoop
®

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

GLASGOW

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSHOLSTERZAKKENKBROEK MET KNIEZAKKEN [200899]

Verstelbare Cordura® kniezakken, wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen,
grote insteekzakken voor de spijkerzakken, achterzakken met klep, dijbeenzakken, gereedschapszak,
potloodzak, meterzak, gsm-zak, lus voor ID-kaarthouder, reflecterende banden van 70 mm, verstelbare
rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), ritssluiting en
jeansknoop
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Stof - PESCO 70 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% katoen ± 245 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6631

6681

6941

6981

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

6631

6681

6941

6981

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

Versterking: nylon Cordura®

6681

Versterking: nylon Cordura®

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw

Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2
6631

Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

6941

6981

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw

OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

IDAHO

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSSHORT [250084]

Steekzakken, achterzakken met klep, dijbeenzak, meterzak, hamerlus, lus voor ID-kaarthouder,
reflecterende banden van 60 mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte,
drienaaldstiksel, ritssluiting en jeansknoop
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESCO 70 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
0612

0660

Kleuren - fluo-oranje, fluogeel
BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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praktische

Weer of geen weer? Reken op
parka Atlantis. Met dezelfde
parka droog bij regen én lekker warm bij koude winterdagen? Dat
kan. U ritst de gewatteerde DASSY® BILBAO bodywarmer in een
handomdraai in de DASSY® ATLANTIS hoge zichtbaarheidsparka.
Handig zo’n systeemritssluiting!

SYSTEEMRITSSLUITING

DASSY®

ATLANTIS

DASSY®

BILBAO

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSPARKA [300346]

Polsbanden met tricot windvanger, systeemritssluiting voor het inritsen van een binnenvest,
tweewegritssluiting verborgen onder flap, drukknoopsluiting, drukkersrits, verlengde rug, steekzakken
met klep, borstzak met klep, ID-kaarthouder, napoleonzak met ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, kap met
elastisch trekkoord, reflecterende banden van 50 mm, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof,
tweenaaldstiksel, waterdicht getapete naden, waterdicht kledingstuk
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS klasse 2

6941

6981

6631

6681

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,
Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

6643

fluorood/cementgrijs

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS/S klasse 1

Gewatteerde voering | waterdicht getapete naden | waterdichte, winddichte en ademende stof |
polyurethaan coating

Waterdicht getapete naden | net voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | polyurethaan
coating | WR = >10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h
6681

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Stof - PES 70 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 200 g/m2

Stof - PES 70 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 200 g/m2

6631

Inritsbaar in een buitenvest d.m.v. systeemritssluiting, drukkersrits, verborgen lange ritssluiting onder
flap, drukknoopsluiting, verlengde rug, steekzakken met klep, borstzak, ID-kaarthouder, napoleonzak
met ritssluiting, gsm-zak, binnenzak, reflecterende banden van 60mm (XS-M) & 50mm (L-3XL),
gewatteerde voering, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof, tweenaaldstiksel

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN 343:2019
klasse 4-1-x

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER [350100]

Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

SAFETY

DASSY®

DUSSELDORF

DASSY®

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSVEST [300184]

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met drukknopen, verborgen lange ritssluiting onder
flap, drukknopen, rugplooien, verlengde rug, steekzakken, borstzakken, ID-kaarthouder, binnenzak,
gsm-zak, potloodzak, gereedschapszak, reflecterende banden van 50 mm, tweenaaldstiksel
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS klasse 2

Stof - PESCO 70 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
PESCO 61: 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m2
6631

6681

6941

6981

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw
Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2
6631

6681

6941

6981

OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

/ HOGE ZICHTBAARHEIDS-SOFTSHELL JAS [300329]

Polsbanden regelbaar met velcro, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange ritssluiting,
kinbescherming bovenaan rits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, binnenzak, gsm-zak,
afneembare kap met elastisch trekkoord, reflecterende banden van 50 mm, fleece voeringstof, drielaagse
softshell met fleece voeringstof, waterdichte stof, winddichte stof, ademende stof, tweenaaldstiksel
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS/S klasse 2

Stof - PES 74 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 280 g/m2
PES 21: 100% polyester, ± 280 g/m2

Fleece voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof | mechanische stretch-stof
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h
6631

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw
Maten - XS-3XL

MALAGA

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

*De stof is waterdicht, niet het volledige kledingstuk

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

TOULOUSE

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400127]

Verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep, achterzakken met klep, dijbeenzakken,
gereedschapszak, potloodzak, meterzak, hamerlus, gsm-zak, binnenzak, verstelbare Cordura®
kniezakken, Regular fit, taille regelbaar met jeansknopen, reflecterende banden van 50 mm,
drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), lus voor ID-kaarthouder
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura® kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESCO 74 - HIVIS STOF: 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m2
PESCO 64: 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m2

Versterking: nylon Cordura®
6631

6681

6941

6981

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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80

DASSY®

Lima, hoge zichtbaarheids-UV-T-shirt | DASSY® Odessa, zomer hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

SAFETY

81

DASSY®

KALUGA

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSFLEECEVEST [300247]

Elastische polsbanden, taille regelbaar met elastisch trekkoord, lange ritssluiting, kinbescherming
bovenaan rits, steekzakken met ritssluiting, reflecterende banden van 50 mm, anti-pilling, microvezel
fleece
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS/S klasse 2

Stof - PES 12 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 280 g/m2
0612

0660

Kleuren - fluo-oranje, fluogeel
Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

DENVER

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSSWEATER [300376]

Korte ritssluiting, kinbescherming bovenaan rits, elastische reflecterende banden van 50 mm, antipilling, versterkte afwerking aan nek, schouders en mouwen, gebreide kraag, mouw- en heupboord,
stiksels in contrastkleur
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2
Stof - PESCO 84 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 280 g/m2
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

Maten - XS-4XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

beschikbaar
najaar 2022

DASSY®

EVANS

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSHOODIE [300380]

Lange ritssluiting, steekzakken met ritssluiting, tweelaagse kap met elastisch trekkoord, gesegmenteerde,
reflecterende banden van 50 mm, gebreide mouw- en heupboord, stiksels in contrastkleur
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS/S klasse 2

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Stof - PESCO 84 - HIVIS STOF: 65% polyester/35% katoen, ± 280 g/m2
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

Maten - XS-4XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

82

SAFETY

DASSY®

CARTERVILLE

/ HOGE ZICHTBAARHEIDS-UV-T-SHIRT MET LANGE MOUWEN [710037]

Gesegmenteerde, reflecterende banden van 50 mm, ronde hals, versterking van schouder tot schouder,
tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen, versterking voor waslabel in de nek (industriële wasserij),
UV-stralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend, sneldrogend, ademende meshstof onder de armen
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS klasse 2

Certificatie EN 13758-2:2003+A1:2006

Stof - PES 06 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 150 g/m2

UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | vochtafvoerend | bird's eye gebreid | ademend
0612

0660

0606

Kleuren - fluo-oranje, fluogeel, fluorood
Maten - XS-4XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

CARTER

/ HOGE ZICHTBAARHEIDS-UV-T-SHIRT [710027]

Gesegmenteerde, reflecterende banden van 50 mm, ronde hals, versterking van schouder tot schouder,
tweenaaldstiksel aan zoom en hals, versterking voor waslabel in de nek (industriële wasserij), UVstralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend, sneldrogend, ademende mesh-stof
onder de armen
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Certificatie EN 13758-2:2003+A1:2006

Stof - PES 06 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 150 g/m2

UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | Sneldrogend | ademend | antibacterieel
0612

0660

0606

Kleuren - fluo-oranje, fluogeel, fluorood
Maten - XS-4XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

BRANDON

/ HOGE ZICHTBAARHEIDS-UV-POLO [710024]

Gesegmenteerde, reflecterende banden van 50 mm, sluiting met 3 knopen, zijsplitten, UVstralingsbescherming (UPF 50+), antibacterieel, vochtafvoerend, sneldrogend
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Certificatie EN 13758-2:2003+A1:2006

Stof - COPES 54 - HIVIS STOF: 55% katoen/45% polyester, ± 170 g/m2
Sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | katoen/polyester piqué | ademend
0612

0660

0606

Kleuren - fluo-oranje, fluogeel, fluorood
Maten - XS-4XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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DASSY®

LIMA

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSWINTERJAS [500120]

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin, elastische taille, verborgen lange ritssluiting
onder flap, drukknoopsluiting, drukkersrits, verlengde rug, steekzakken met ritssluiting, borstzak met
klep, ID-kaarthouder, napoleonzak met ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, kap met elastisch trekkoord,
reflecterende banden van 50 mm, tweenaaldstiksel, waterdicht kledingstuk
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
XS/S klasse 2

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN 343:2019
klasse 4-1-x

Certificatie EN 342:2017
klasse 0,275(B) - 3 - WP

Stof - PES 70 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 200 g/m2

Gewatteerde voering | waterdicht getapete naden | waterdichte, winddichte en ademende stof |
polyurethaan coating | WR = >10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

beschikbaar
voorjaar 2023

DASSY®

LIMASOL

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSPARKA [500132]

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin, verborgen lange ritssluiting onder flap,
drukknoopsluiting, drukkersrits, steekzakken met ritssluiting, borstzak met klep, ID-kaarthouder,
napoleonzak met ritssluiting, binnenzak, gsm-zak, kap met elastisch trekkoord, reflecterende banden
van 50 mm, tweenaaldstiksel
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

Certificatie EN 343:2019
klasse 4-1-x

Certificatie EN 342:2017
klasse 0,275(B) - 3 - WP
Stof - PES 70 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 200 g/m2

Waterdicht getapete naden | waterdicht kledingstuk | gewatteerde voering | ademend | waterdichte,
winddichte en ademende stof | polyurethaan coating | WR = >10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

Maten - XS-4XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

SOLA

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSREGENBROEK [200881]

Steekzakken, dijbeenzak, reflecterende banden van 70 mm, taille regelbaar met trekkoord, zoom
regelbaar met drukknopen, verborgen drukknoopsluiting, polyester voeringstof, waterdichte stof,
winddichte stof, ademende stof, waterdicht kledingstuk
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Certificatie EN 343:2019
klasse 4-1-x

Stof - PES 70 - HIVIS STOF: 100% polyester, ± 200 g/m2

Waterdicht getapete naden | polyester voeringstof | waterdichte, winddichte en ademende stof |
polyurethaan coating | WR = >10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h
6631

6681

6941

6981

6643

Kleuren - fluo-oranje/flessengroen, fluo-oranje/marineblauw, fluogeel/cementgrijs, fluogeel/marineblauw,

fluorood/cementgrijs

Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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SAFETY

ZICHTBARE BESCHERMING

IN WEER EN WIND

ID-kaarthouder

VERLENGDE RUG

EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3 + XS/S klasse 2*

EN 343:2019
klasse 4-1-x

EN 14058:2004/2017*
klasse 1-3-2-X-X

*geldt enkel voor de DASSY® LIMA

DASSY®

Lima, hoge zichtbaarheidswinterjas | DASSY® Sola, hoge zichtbaarheidsregenbroek

85

DASSY ®

YOUR DEFENSE
Extreme hitte, explosiegevaar of vloeibare chemicaliën? Bescherm uw team voor de risico’s van gevaarlijk werk
met veilige multifunctionele werkkledij. DASSY Multinorm voldoet aan de 5 meestgevraagde Europese normen voor
vlamvertragende bescherming: bij hitte en vlammen, lassen, elektrische schokken of vlambogen en chemicaliën.
Elk kledingstuk is gecertificeerd volgens de Europese ISO-normen, Hivis-Multinorm ook met EN ISO 20471. Op het label
in het kledingstuk ziet u aan welke normen het voldoet. Alle info vindt u op p. 110.

DASSY®

LINCOLN

/ MULTINORM WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200570]

Verstelbare kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep en verborgen sluiting, dijbeenzak met
klep en verborgen sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting, gsm-zak, verstelbare rugelastiek,
Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en
rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie IEC 61482-2:2018
klasse 1

Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

Certificatie EN 1149-5:2008

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1
Stof - COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2
6474

Kleuren - grafietgrijs/zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen
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SAFETY

DASSY®

KIEL

/ MULTINORM WERKVEST [300245]

Polsbanden met drukknoopsluiting, taille regelbaar met velcro, verborgen lange ritssluiting onder flap,
verborgen drukknoopsluiting, rugplooien, verlengde rug, steekzakken met klep, borstzakken met klep en
verborgen sluiting, ID-kaarthouder, binnenzak, draaglussen, tweenaaldstiksel
Certificatie IEC 61482-2:2018
klasse 1

Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1
Stof - COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2
6474

Kleuren - grafietgrijs/zwart
Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen

DASSY®

WILSON

DASSY®

/ MULTINORM BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400143]

Verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep en verborgen sluiting, achterzakken met klep en
verborgen sluiting, dijbeenzak met klep en verborgen sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting,
gsm-zak, binnenzak, verstelbare kniezakken, Regular fit, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm)
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

NIORT

/ MULTINORM OVERALL MET KNIEZAKKEN [100333]

Polsbanden met drukknoopsluiting, tweewegritssluiting verborgen onder flap, verborgen
drukknoopsluiting, rugplooien, steekzakken, doorsteekzakken, borstzakken met klep en verborgen
sluiting, achterzakken met klep en verborgen sluiting, dijbeenzak met klep en verborgen sluiting,
meterzak met klep en verborgen sluiting, gsm-zak, binnenzak, draaglussen, ID-kaarthouder, verstelbare
kniezakken, vaste rugelastiek, Regular fit, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm)

Certificatie IEC 61482-2:2018
klasse 1

Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie IEC 61482-2:2018
klasse 1

Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1

Stof - COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2
6474

Kleuren - grafietgrijs/zwart

Stof - COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

Kleuren - grafietgrijs/zwart

OPGELET: verschillende maattabel.

OPGELET: verschillende maattabel.

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Aanbevolen om industrieel te wassen

6474

Maten - XS-3XL
Aanbevolen om industrieel te wassen
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DASSY®

LENOX

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN

[200818]

Verstelbare kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep en verborgen sluiting, dijbeenzak met
klep en verborgen sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting, reflecterende banden van 70
mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 1

Certificatie IEC 61482-2:2018
klasse 1

Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN ISO 11612: 2015
A1B1C1D0E1F1

Stof - COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2
COPES 77 - HIVIS STOF: 50% katoen/49% polyester/1% Negastat® ± 330 g/m2
6494

Kleuren - grafietgrijs/fluogeel

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 40-54
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C46-C58
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 46-58 UK 31-43
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

MANCHESTER

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN [200819]

Verstelbare kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep en verborgen sluiting, dijbeenzak met
klep en verborgen sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting, reflecterende banden van 70
mm, verstelbare rugelastiek, Regular fit, normale taillehoogte, brede zoom (extra 5 cm), verborgen
jeansknoop en rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

Certificatie IEC 61482-2:2018
klasse 1

Certificatie EN ISO 11611 : 2015 / A1
klasse 1

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN ISO 11612: 2015
A1B1C1D0E1F1

Stof - COPES 77 - HIVIS STOF: 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2
COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
6943

Kleuren - fluogeel/grafietgrijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles
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SAFETY

DASSY®

DASSY®

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400141]

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSOVERALL MET KNIEZAKKEN [100380]

COLOMBIA

Verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep en verborgen sluiting, achterzakken met klep en
verborgen sluiting, dijbeenzak met klep en verborgen sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting,
binnenzak, verstelbare kniezakken, Regular fit, reflecterende banden van 50 mm, winddichte stof,
waterdichte stof, ademende stof, brede zoom (extra 5 cm), Vaste gewatteerde voering
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

SPENCER

Polsbanden met drukknoopsluiting, tweewegritssluiting verborgen onder flap, verborgen
drukknoopsluiting, rugplooien, steekzakken, doorsteekzakken, borstzakken met klep en verborgen
sluiting, achterzakken met klep en verborgen sluiting, dijbeenzak met klep en verborgen sluiting,
meterzak met klep en verborgen sluiting, binnenzak, draaglussen, ID-kaarthouder, verstelbare
kniezakken, vaste rugelastiek, Regular fit, reflecterende banden van 50 mm, brede zoom (extra 5 cm)

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

IEC 61482-2 : 2018 klasse 1

Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 3

IEC 61482-2 : 2018 klasse 1

Certificatie EN ISO 11611 : 2015 / A1
klasse 1

Certificatie EN ISO 11612: 2015
A1B1C1D0E1F1

Certificatie EN ISO 11611 : 2015 / A1
klasse 1

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN ISO 11612: 2015
A1B1C1D0E1F1

Stof - COPES 77 - HIVIS STOF: 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2
COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
6943

Kleuren - fluogeel/grafietgrijs

Stof - COPES 77 - HIVIS STOF: 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2
COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
6943

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

Kleuren - fluogeel/grafietgrijs

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52

Maten - XS-3XL

OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

DASSY®

FRANKLIN

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSVEST [300374]

Polsbanden met drukknoopsluiting, taille regelbaar met velcro, verborgen lange ritssluiting onder flap,
verborgen drukknoopsluiting, rugplooien, verlengde rug, steekzakken met klep, borstzakken met klep
en verborgen sluiting, ID-kaarthouder, binnenzak, draaglussen, reflecterende banden van 50 mm,
tweenaaldstiksel
Certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016
klasse 2

IEC 61482-2 : 2018 klasse 1

Certificatie EN ISO 11611 : 2015 / A1
klasse 1

EN 1149-5 : 2018

Certificatie EN 13034:2005+A1:2009
type 6

Certificatie EN ISO 11612: 2015
A1B1C1D0E1F1

Stof - COPES 77 - HIVIS STOF: 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2
COPES 75: 75% katoen/24% polyester/1% Negastat® ± 290 g/m2
6943

Kleuren - fluogeel/grafietgrijs
Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

Aanbevolen om industrieel te wassen | max 50 cycles

89

DASSY ®

YOUR SHIELD
Voor wie dagelijks in hitte of tussen vlammen en lasspatten werkt. Deze vlamvertragende veiligheidskleding maakt
het verschil: verborgen metalen sluitingen, zakken met klep en een vlamvertragende finish remmen het vuur af.
Elk kledingstuk is gecertificeerd volgens Europese ISO-normen voor las- en hittebestendige werkkleding. Op het label in
het kledingstuk ziet u aan welke normen het voldoet. Alle info vindt u op p. 110.

DASSY®

ARIZONA

/ VLAMVERTRAGENDE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN [200778]

Verstelbare kniezakken, steekzakken, achterzakken met klep en verborgen sluiting, dijbeenzak met
klep en verborgen sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting, gsm-zak, verstelbare rugelastiek,
Regular fit, normale taillehoogte, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm), verborgen jeansknoop en
rits
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1

Stof - CO 73: 100% katoen, ± 340 g/m2

Vlamvertragende finish
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

pro8 wasbaar | (75°C) Aanbevolen om industrieel te wassen
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SAFETY

DASSY®

DAKOTA

DASSY®

/ VLAMVERTRAGENDE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN [400142]

Verstelbare bretellen, steekzakken, borstzak met klep en verborgen sluiting, achterzakken met klep en
verborgen sluiting, dijbeenzak met klep en verborgen sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting,
gsm-zak, binnenzak, verstelbare kniezakken, Regular fit, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm)
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers
Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

TORONTO

Polsbanden met drukknoopsluiting, tweewegritssluiting verborgen onder flap, verborgen
drukknoopsluiting, rugplooien, steekzakken, doorsteekzakken, borstzakken met klep en verborgen
sluiting, achterzakken met klep en verborgen sluiting, linkerdijbeenzak met klep en verborgen
sluiting, meterzak met klep en verborgen sluiting, gsm-zak, binnenzak, verstelbare kniezakken, vaste
rugelastiek, Regular fit, drienaaldstiksel, brede zoom (extra 5 cm)
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare kniezakken in combinatie met DASSY® CRATOS kniebeschermers

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1

Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

Stof - CO 73: 100% katoen, ± 340 g/m2

Vlamvertragende finish
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES-PT 36-62
FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
OPGELET: verschillende maattabel.

/ VLAMVERTRAGENDE OVERALL MET KNIEZAKKEN [100370]

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1

Stof - CO 73: 100% katoen, ± 340 g/m2

Vlamvertragende finish
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart
Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

pro8 wasbaar | (75°C) Aanbevolen om industrieel te wassen

pro8 wasbaar | (75°C) Aanbevolen om industrieel te wassen

DASSY®

MONTANA

/ VLAMVERTRAGENDE WERKVEST [300342]

Polsbanden met drukknoopsluiting, taille regelbaar met velcro, verborgen lange ritssluiting onder flap,
verborgen drukknoopsluiting, rugplooien, verlengde rug, steekzakken met klep, borstzakken met klep en
verborgen sluiting, binnenzak, tweenaaldstiksel, getest voor industrieel reinigen volgens wasprocedure
8 van ISO 15797 (75∞C), getest voor drogen in droogtrommel
Certificatie EN ISO 11611:2015 A1+A2
klasse 1

Certificatie EN ISO 11612:2015
A1A2B1C1D0E1F1

Stof - CO 73: 100% katoen, ± 340 g/m2

Vlamvertragende finish
0373

0704

Kleuren - cementgrijs, zwart
Maten - XS-3XL
OPGELET: verschillende maattabel.

pro8 wasbaar | (75°C) Aanbevolen om industrieel te wassen
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YOUR SECOND SKIN
Lekker warm en zonder geurtjes, de hele werkdag lang. Trotseer elke koude
werkplaats met thermoshirt en –broek: de ideale basislaag voor elke professional.
Zacht op de huid. Goed ademend en vochtafdrijvend dankzij ventilatiezones.
Kies voor Thermal Active bij werk in beweging. Of Thermal Merino bij zittend,
knielend of rijdend werk. De comfortabele bodymapping snit met stretch sluit
strak aan en blijft mooi in pasvorm door extra versterking. Beide zijn goed warm.
Met lange mouwen en benen.

THERMAL ACTIVE

01
92

Perfecte partner bij actief werk in koele werkplaatsen.
Voor wie ganse dagen in beweging is. Dankzij het
Prolen® Siltex antibacterieel garen is deze onderkleding
comfortabel, ademend en snel droog. Combineer thermoshirt Pierre met thermobroek Pascal.

THERMAL MERINO

02

Perfecte partner bij zittend, knielend of rijdend werk in
koele werkplaatsen. Merino is zacht op de huid, van
nature antibacterieel, ademend en snel droog. Combineer
thermoshirt Theodore met thermobroek Tristan.

THERMAL

DASSY®

PIERRE

D-FX FLEX

DASSY®

THEODOR

/ THERMOSHIRT MET LANGE MOUWEN [710042]

/ THERMOSHIRT MET LANGE MOUWEN [710061]

PROLEN Siltex, ronde hals, verlengde rug, antibacterieel, thermoregulerend, vochtafvoerend,
sneldrogend, naadloos, bodymapping pasvorm, ventilerende zones, versterkte zones

Ronde hals, verlengde rug, antibacterieel, thermoregulerend, vochtafvoerend, sneldrogend, naadloos,
bodymapping pasvorm, ventilerende zones, versterkte zones

Stof - PPPAEA01: 70% Polypropylene siltex/22% Polyamide/8% Elastaan, 145 g/m2
Vochtafvoerend | 4-way stretch fabric | antibacterieel | thermoregulerend | 4-way stretch fabric

Stof - WOPA01: 75% merinowol/25% polyamide, 180 g/m2

®

0783

Vochtafvoerend | antibacterieel | Sneldrogend | thermoregulerend | 4-way stretch fabric
0483

Kleuren - zwart

Kleuren - antracietgrijs

Maten - S/M-2XL/3XL

Maten - S/M-2XL/3XL

DASSY®

DASSY®

PASCAL

TRISTAN

/ THERMOBROEK [201069]

PROLEN Siltex, antibacterieel, thermoregulerend, vochtafvoerend,
bodymapping pasvorm, ventilerende zones, versterkte zones
®

sneldrogend,

Stof - PPPAEA01: 70% Polypropylene siltex/22% Polyamide/8% Elastaan, 145 g/m2

4-way stretch fabric | 4-way stretch fabric
0783

naadloos,

/ THERMOBROEK [201106]

Antibacterieel, thermoregulerend, vochtafvoerend, sneldrogend, naadloos, bodymapping pasvorm,
ventilerende zones, versterkte zones
Stof - WOPA01: 75% merinowol/25% polyamide, 180 g/m2

Vochtafvoerend | antibacterieel | thermoregulerend | Sneldrogend | 4-way stretch fabric
0483

Kleuren - zwart

Kleuren - antracietgrijs

Maten - S/M-2XL/3XL

Maten - S/M-2XL/3XL
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DASSY®

FOOTWEAR

WALK THE TALK
Een goede veiligheidsschoen geeft niet alleen de nodige bescherming,
maar is ook licht, soepel en comfortabel om te dragen. Op elke
werkvloer. In elk seizoen. En voor elke sector of beroep: hoge en lage
veiligheidsschoenen, sandaal of schilderschoen. Schokabsorberend,
antistatisch, waterdicht of met certificaat voor orthopedische
aanpassingen, … Reken op veiligheidsschoenen van DASSY.
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thermogevormde inlegzool

DASSY®

/ LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10011]
ier t
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ä

h
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Seco112-191
DGUV

b
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Bovenmateriaal
Voering		
Veiligheidsneus

Textiel
Plasmafeel®
Composiet

Binnenzool		
Tussenzool		
Buitenzool		

Uitneembaar | Antibacterieel | Absorberend
Zeroperforatie | Synthetisch
PU | PU

Certificatie		

UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC
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NOX S3

mu

sterge

pr

ü

Antistatisch, metaalvrij, ademend, schokabsorberende hielen, olie- en benzinebestendige zool,
laddergrip in de zool, ESD, waterafstotend, geproduceerd in Italië
Kleur
Maten

thermogevormde inlegzool

Azuurblauw/zwart
Antracietgrijs/zwart
EU 36-48 | UK 3-13

Model

Laag

Sluiting

Veters

DASSY®

SPARTA
DASSY®

SPARTA S3/CORUS S3
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DASSY®

CORUS

Bovenmateriaal
Voering		
Veiligheidsneus

Leder
Plasmafeel®
Composiet

Binnenzool		
Tussenzool		
Buitenzool		

Uitneembaar | Antibacterieel | Absorberend
Zeroperforatie | Synthetisch
PU | PU

Certificatie		

UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

mu

sterge

pr

ü

Antistatisch, reflecterende bies, metaalvrij, ademend, schokabsorberende hielen, olie- en
benzinebestendige zool, laddergrip in de zool, ESD, waterafstotend, geproduceerd in Italië
Kleur
Maten

96

ft

nac

zert

iz

ß

if

/ HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10009] - LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10010]

Zwart		
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Sluiting

Hoog | Laag
Veters: zwart + blauw

FOOTWEAR

DASSY®
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/ VEILIGHEIDSSANDAAL [10003]

h

ACHILLES S1P

mu

sterge
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ü

Bovenmateriaal
Voering		
Veiligheidsneus

Leder
Plasmafeel®
Composiet

Binnenzool		
Tussenzool		
Buitenzool		

Uitneembaar | Antibacterieel | Absorberend
Zeroperforatie | Synthetisch
PU | PU

Certificatie		

UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatisch, metaalvrij, ademend, schokabsorberende hielen, olie- en benzinebestendige zool,
ventilerend, kruipneus, laddergrip in de zool, geproduceerd in Italië
Kleur
Maten

Zwart		
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Sluiting

Sandaal
Velcro

DASSY®
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/ LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10007]

h

NEPTUNUS S3

mu

Bovenmateriaal
Voering		
Veiligheidsneus

Leder
Plasmafeel®
Composiet

Binnenzool		
Tussenzool		
Buitenzool		

Uitneembaar | Antibacterieel | Absorberend
Zeroperforatie | Synthetisch
PU | PU

Certificatie		

UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

sterge

pr

ü

Antistatisch, metaalvrij, ademend, schokabsorberende hielen, olie- en benzinebestendige zool,
laddergrip in de zool, waterafstotend, geproduceerd in Italië
Kleur
Maten

Wit/cementgrijs
EU 36-48 | UK 3-13

Model
Sluiting

Laag		
Veters

DASSY®

JUPITER S1P

/ LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10006]

Bovenmateriaal
Voering		
Veiligheidsneus

Leder
Plasmafeel®
Staal

Binnenzool		
Tussenzool		
Buitenzool		

Uitneembaar | Antibacterieel | Absorberend
Zeroperforatie | Synthetisch
PU | PU

Certificatie		

UNI EN ISO 20345:2012 | SRC

Antistatisch, reflecterende bies, ademend, schokabsorberende hielen, olie- en benzinebestendige zool,
kruipneus, laddergrip in de zool, geproduceerd in Italië
Kleur
Maten

Zwart 		
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Sluiting

Laag
Veters
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DASSY®

HERMES
DASSY®

HERMES S3/ZEUS S3
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DASSY®

ZEUS
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/ HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10001] - LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10002]

mu

Bovenmateriaal
Voering		
Veiligheidsneus

Leder
Plasmafeel®
Composiet

Binnenzool		
Tussenzool		
Buitenzool		

Uitneembaar | Antibacterieel | Absorberend
Zeroperforatie | Synthetisch
PU | PU

Certificatie		

UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

sterge

pr

ü

Antistatisch, reflecterende bies, ademend, schokabsorberende hielen, olie- en benzinebestendige zool,
kruipneus, laddergrip in de zool, waterafstotend, geproduceerd in Italië
Kleur
Maten

Zwart		
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Sluiting

Hoog | Laag
Veters

DASSY®

THANOS S3

/ HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN [10008]

Bovenmateriaal
Voering		
Veiligheidsneus

Leder
TE-POR®
Composiet

Binnenzool		
Tussenzool		
Buitenzool		

Uitneembaar | Antibacterieel | Absorberend
Zeroperforatie | Synthetisch
PU | rubber

Certificatie		

UNI EN ISO 20345:2012 | SRC

Antistatisch, reflecterende bies, ademend, schokabsorberende hielen, olie- en benzinebestendige zool,
laddergrip in de zool, waterafstotend, waterbestendig membraan (WR), hittebestendige zool (HRO),
hitte-isolerend (HI), geproduceerd in Italië
Kleur
Maten
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Zwart		
EU 38-48 | UK 5-13

Model
Sluiting

Hoog
Veters
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Schokabsorberende
hielen (E)

Ademend
bovenmateriaal

Olie- en benzineWaterafstotend
Antistatische Tussenzool
bestendige
zeroperforatie bovenmateriaal
schoenen
(A)
zool (FO)
(WRU)
synthetisch

Waterdicht
membraan
(WR)

Zool hitte-

Composiet of bestendig voor
kort contact
stalen neus
(HRO)

Geïsoleerd
tegen warmte
(HI)

ESD

SRC

mu

üf

t n
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zer t

if

FOOTWEAR

sterge

pr

DGUV

DASSY®

ACHILLES S1P
DASSY®

JUPITER S1P
DASSY®

THANOS S3
DASSY®

SPARTA S3
DASSY®

CORUS S3
DASSY®

NOX S3
DASSY®

HERMES S3
DASSY®

ZEUS S3
DASSY®

NEPTUNUS S3

DASSY®

LEOS

/ PLATTE VETERS (PER 5 PAAR) [800075]

Verkrijgbaar in 120cm en 150cm, geschikt voor de DASSY® schoenen Sparta en Corus
Stof: 65% polyester/35% polyamide
0704

0843

Kleuren - zwart, azuurblauw

DASSY®

CERES

/ RONDE VETERS (PER 5 PAAR) [800063]

Lengte 130cm - geschikt voor de DASSY® schoenen Hermes, Zeus en Jupiter
Lengte 150cm - geschikt voor de DASSY® Thanos
Stof: 65% polyester/35% polyamide
0704

Kleur - zwart

DASSY®

ARES

/ INLEGZOOL (PER PAAR) [800055]

Antibacteriële eigenschappen, antistatisch, schokdempend, wordt verkocht per paar
geschikt voor alle DASSY® schoenen
Stof: polyester/latex/polyethyleen
Maten - EU 36-48 | UK 3-13
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IT’S ALL IN THE DETAILS. In onze job zetten we dag
in, dag uit de puntjes op de i. En dat mag net zo met
workwear zijn. Want een werkoutfit is pas echt af met
deze superhandige accessoires. Ready for the job!

DASSY®

DASSY®

/ ID-KAARTHOUDER [800107]

XANTUS

/ STRETCHRIEM MET BEDRUKKING [800102]

Afmetingen: 5,5 cm x 8,5 cm, in 2 hoogtes
verstelbaar d.m.v. metalen drukknopen

Regelbaar in lengte, maximum lengte van 135 cm,
riembreedte 3,7 cm, geïntegreerde flesopener

100% nylon Cordura®

75% polypropyleen/25% rubber

ASTRIX

0783

0483

0843

Kleur - zwart

0583

0883

Maten - UNI

0683

0783

Kleuren - antracietgrijs, azuurblauw, leembruin,

nachtblauw, rood, zwart

Maten - UNI

DASSY®

DASSY®

/ RIEM MET BEDRUKKING [800019]

SATURNUS
/ RIEM [800026]

Regelbaar in lengte, maximum lengte van 135 cm,
riembreedte 3,7 cm

Regelbaar in lengte, maximum lengte van 135 cm,
riembreedte 3,7 cm

100% polyester

65% polyester/35% polypropyleen

MERCURIUS

0704

0704

Kleur - zwart

Kleur - zwart

Maten - UNI

Maten - UNI

DASSY®

DASSY®

NOTUS

/ KNIESTUKKEN [800013]

Afmetingen: 19 x 15,5 x 1,7 cm, stevig en fors voor
een maximale bescherming, uiterst buigzaam en
nauw aansluitend rond de knie, per paar verkocht

100% polyethyleen
Maten - UNI

CRATOS

/ GECERTIFICEERDE KNIEBESCHERMERS
(TYPE 2, LEVEL 1) [800047]

Afmetingen: 23 x 16 x 1,8 cm, voldoen aan alle
testen voor ergonomie, perforatie, kracht en
impact, de voorgevormde kniebeschermers passen
perfect rond de knie en zorgen voor een optimale
bescherming, per paar verkocht
Certificatie EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Level 1
in combinatie met EN 14404:2004+A1:2010
gecertificeerde DASSY kledingstukken

100% polyethyleen
Maten - UNI
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ACCESSOIRIES
CLASSIC

DASSY®

GORDON MET LUSSEN

DASSY®

/ CANVAS GEREEDSCHAPSZAKKEN (PER
PAAR) MET VELCRO-LUSSEN [800076]

/ GEREEDSCHAPSZAK [800002]

Eenvoudig aan de riem te bevestigen en van de
riem los te maken m.b.v. 2 velcro-lussen, 2 ruime
Cordura®-spijkerzakken met 3 gereedschapslussen

BRIGHTON

Eenvoudig aan de riem te bevestigen en van de
riem los te maken m.b.v. 2 velcro-lussen, geschikt
voor DASSY-riemen, flexibele en ruime Cordura®
gereedschapstas met 2 grote zakken en 2
langwerpige gereedschapszakken

100% nylon Cordura®

65% polyester/35% katoen
CORDURA®: 100% nylon Cordura®
6479

6744

Kleuren - antracietgrijs/zwart, zwart/antracietgrijs
Maten - UNI

0704

Kleur - zwart
Maten - UNI

DASSY®

ODIN

DASSY®

/ GEBREIDE MUTS [910011]

AURA

Aan twee kanten draagbaar, 2-laags

Lengte 175 cm

100% katoen

100% katoen

0483

/ GEBREIDE SJAAL [800068]

0483

Kleur - antracietgrijs

Kleur - antracietgrijs

Maten - UNI

Maten - UNI

DASSY®

DASSY®

THEMIS

/ BRETELLEN [800062]

Regelbaar in lengte, breedte 3,5 cm,
bevestigingsclips in metaal, elastisch, x-vorm,
geschikt voor alle DASSY-werkbroeken

93% polyamide/6% polyester/1% rubber
Maten - UNI

TRITON

/ PET [910004]

Regelbaar met velcro

100% katoen
0508

0704

Kleuren - beige, zwart
Maten - UNI

DASSY®

DASSY®

/ WOLLEN WERKSOKKEN [720002]

/ COOLMAXFX® WERKSOKKEN [720001]

JUNO

Versterking aan hiel, achillespees en tenen voor
extra bescherming, geribd breiwerk in voetwelving
en schacht voor een goede pasvorm, groot warmteisolerend vermogen, elastisch, grote en snelle
vochtopname

63,7% acryl/27,2% wol/8,3% polyamide/0,8%
Lycra®
6744

Kleuren - zwart/antracietgrijs
Maten - EU 36-39 / 40-43 / 44-47

UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

PLUTO

Versterking aan hiel, achillespees en tenen
voor extra bescherming, geribd breiwerk in
voetwelving en schacht voor een goede pasvorm,
ventilatiekanaal en Coolmaxfx® vezel voeren vocht
af en zorgen voor een permanent droge huid,
antibacteriële eigenschappen

40,7% coolmaxfx®/40,7% katoen/17,3% polyamide/1,3% Lycra®
6744

Kleuren - zwart/antracietgrijs
Maten - EU 36-39 / 40-43 / 44-47

UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12
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DUURZAME STOFFEN

VERSTERKING

Kwaliteit begint bij de stofkeuze. Bij DASSY wordt elke stof zorgvuldig geselecteerd in functie van het kledingstuk.
In het lexicon vindt u alle technische termen uitgelegd. Naast een commerciële naam, krijgt de stof bij ons nog een interne code en
naam. In de tabel hieronder vindt u ook de samenstelling, het gewicht en de eigenschappen van deze stoffen terug.

STOFCODE

STOFNAAM

COMMERCIËLE NAAM

SAMENSTELLING

Cordura®

100% polyamide

Cordura® stretch

92% polyamide - 8% elastaan

5005

PA 05

5006

PA 06

5007

PA 07

2041

PESCO 41

±245 g/m2

2061

PESCO 61

±245 g/m2

2063

PESCO 63

2064

PESCO 64

2025

PESCO 25

canvas, polyester - katoen

3060

COPES 60

5101

±220 g/m2
±285 g/m2
±350 g/m2

EIGENSCHAPPEN

• superieure duurzaamheid door Cordura® vezel
• gebruikt om kleding te versterken
• superieure duurzaamheid door Cordura® vezel gecombineerd met het comfort
van 2-way elasticiteit
• gebruikt om kleding te versterken (vb. aan kniezakken en ellebogen)

±300 g/m2

• duurzame en slijtvaste stof met hoge kleurvastheid, ook bij regelmatig wassen
op hoge temperatuur
• extra soepele afwerking voor beter draagcomfort (PESCO 41)
• mechanische stretch voor meer bewegingsvrijheid (PESCO 41 - PESCO 63)
• waterafstotende finish (PESCO 63)

65% polyester - 35% katoen

±295 g/m2

• duurzame en slijtvaste stof
• hoge kleurvastheid, ook bij regelmatig wassen op hoge temperatuur

canvas, katoen - polyester

60% katoen - 40% polyester

±340 g/m2

• duurzame en slijtvaste stof
• lichte horizontale mechanische stretch voor meer bewegingsvrijheid

PASPA 01

Cordura® stretch
voor inzetstukken

88% polyamide - 12% elastaan

±260 g/m2

• ultieme bewegingsvrijheid dankzij 4-way stretch
• superieure duurzaamheid door Cordura® vezel
• gebruikt voor inzetstukken op strategische plaatsen, daar waar extra elasticiteit nodig is

1043

CO 43

katoen

100% katoen

±320 g/m2

• sterke en duurzame stof
• isolerende en ventilerende eigenschappen
• katoenen kleding is krimpgevoelig bij de eerste wasbeurten

1093

CO 93

89,5% katoen - 10,5% elastaan

±320 g/m2

• 4-way stretch denim voor hoog comfort
• enzyme stonewashed voor een typische jeanslook en extra zachtheid en flexibiliteit

1094

CO 94

91% katoen - 8% polyester
1% elastaan

±390 g/m2

• 2-way stretch denim voor extra comfort
• enzyme stonewashed voor een typische jeanslook en extra zachtheid en flexibiliteit

2017

PESCO 17

beaver

70% polyester - 30% katoen

±240 g/m2

• water- en vuilafstotend Teflon® behandeld
• sneldrogend en sterk
• weinig kreukgevoelig

5230

PACOSPA30

super stretch

62% polyamide - 29% katoen
9% elastaan

±210 g/m2

• 4-way stretch
• dubbele weving, blijft mooi in vorm dankzij EA
• katoen aan de binnenkant: zacht op de huid
• DWR finish

polyester - katoen

65% polyester - 35% katoen

jeansstof
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GEWICHT

±250 g/m2

(9,5 oz)

(11,5 oz)

MANUAL

STOFNAAM

COMMERCIËLE NAAM

SAMENSTELLING

GEWICHT

4021

PES 21

drielaagse softshell

100% polyester

±280 g/m2

• binnenste laag fleecevoering
• licht rekbaar voor meer bewegingsvrijheid
• waterdichte, winddichte en ademende stof

4028

PES 28

drielaagse fleece

100% polyester

±350 g/m2

• hoge isolatiegraad waardoor lichaamswarmte behouden wordt
• ademend membraan waardoor transpiratievocht kan ventileren

4070

PES 70

gecoat polyester

±200 g/m2

• ademende polyurethaan (PU) coating waardoor transpiratievocht kan ventileren

4074

PES 74

drielaagse hoge zichtbaarheid
softshell

100% polyester

±280 g/m2

• binnenste laag fleecevoering
• licht rekbaar voor meer bewegingsvrijheid
• waterdichte, winddichte en ademende stof

4080

PES 80

gelamineerd polyester

100% polyester - TPU laminatie

±200 g/m2

• water- en winddicht
• ademend membraan waardoor transpiratievocht kan ventileren
• thermoplastic polyurethaan (TPU) laminatie

4090

PES 90

gelamineerd canvas

100% polyester - laminatie

±240 g/m2

• water- en winddicht
• ademend membraan waardoor transpiratievocht kan ventileren

5194

PASPA 94

gelamineerd polyamide
met elastaan

88% polyamide - 12% elastaan
DWR - laminatie

±200 g/m2

• water- en winddicht
• ademend membraan waardoor transpiratievocht kan ventileren
• Durable Water Repellent (DWR) behandeling
• 4-way stretch voor hoog comfort

STOFCODE

STOFNAAM

COMMERCIËLE NAAM

SAMENSTELLING

GEWICHT

1006

CO 06

katoen single jersey

1046

CO 46

katoen piqué

3016

COPES 16

blend single jersey

3056

COPES 56

blend polo piqué

3080

COPES 80

3086

COPES 86

3090

COPES 90

1104

COSPA 04

1105

COSPA 05

1146

COSPA 46

katoen piqué met elastaan

97% katoen - 3% elastaan

±220 g/m2

• ademend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk
• door de combinatie met elastaan is het katoen minder krimpgevoelig bij de eerste wasbeurten

4016

PES 16

micro polar fleece

100% polyester

±260 g/m2

• geborsteld aan binnen- en buitenkant voor extra comfort en warmte
• microvezel fleece | anti-pilling behandeld

4034

PES 34

4038

PES 38

tricot fleece

100% polyester

4004

PES 04

polyester bird’s eye

4044

PES 44

polyester piqué

9201

WOPA 01

thermal underwear

75% merino wool
25% polyamide

±180 g/m2

• jacquard
• antibacteriële merino
• stretch | extra warm

9101

PPPAEA 01

thermal underwear

70% polypropylene Siltex
22% polyamide - 8% elastaan

±145 g/m2

• jacquard
• antibacteriële PP Siltex®
• stretch | extra warm

sweaterstof
katoen single jersey
met elastaan

100% katoen
50% katoen - 50% polyester

±180 g/m2
±220 g/m2
±185 g/m2
±215 g/m

2

80% katoen - 20% polyester

±290 g/m2

65% katoen - 35% polyester

±305 g/m2

80% katoen - 20% polyester

±340 g/m

92% katoen - 8% elastaan

100% polyester

2

±190 g/m2
±220 g/m2

EIGENSCHAPPEN

• ademend, duurzaam en onderhoudsvriendelijk
• katoenen kleding is krimpgevoelig bij de eerste wasbeurten
• uitstekend geschikt voor industrieel wassen
• bijzonder stevige en kleurvaste stof
• voorgekrompen waardoor krimpvast bij industrieel wassen
• geborsteld aan de binnenkant voor extra comfort en warmte (COPES80/COPES90)
• met zijdeachtige finish voor een zacht aanvoelen (COPES86)
• single jersey gekamd katoen, voorgekrompen
• extra flexibel

±260 g/m2

• eenkleurige, platte tricot buitenstof met eenkleurige zachte fleece aan de binnenkant

±290 g/m2

• dubbelkleurige, platte tricot buitenstof met eenkleurige zachte fleece aan de binnenkant

±140 g/m2

• sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel
• 50% gerecycleerde polyester

±215 g/m2

KNITWEAR

100% polyester - PU coating

EIGENSCHAPPEN

WATER PERFORMANTE STOFFEN

STOFCODE
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SAFETY STOFFEN

STOFCODE

STOFNAAM

2070

PESCO 70

2074

PESCO 74

2084

PESCO 84

4012

COMMERCIËLE NAAM

SAMENSTELLING

GEWICHT

65% polyester - 35% katoen

±245 g/m2

60% polyester - 40% katoen

±290 g/m2

• waterafstotend behandeld
• duurzame en slijtvaste stof met Twill-weving
• lichte stof (PESCO 70, ± 245 g/m²)

hoge zichtbaarheid
sweaterstof

65% polyester - 35% katoen

±280 g/m2

• duurzame en slijtvaste stof
• geborsteld aan de binnenkant voor extra comfort en warmte

PES 12

hoge zichtbaarheid
polar fleece

100% polyester

±280 g/m2

• geborsteld aan binnen- en buitenkant voor extra comfort en warmte
• anti-pilling behandeld

4006

PES 06

hoge zichtbaarheid
polyester bird’s eye

100% polyester

±150 g/m2

• sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel

3054

COPES 54

hoge zichtbaarheid
katoen - polyester piqué

55% katoen - 45% polyester

±170 g/m2

• sneldrogend | UV-stralingsbescherming (UPF 50+) | antibacterieel

1073

CO 73

vlamvertragend katoen

100% katoen

±340 g/m2

• stof van Europese oorsprong
• vlamvertragende afwerking

3075

COPES 75

multinorm
katoen - polyester

75% katoen - 24% polyester
1% Nega-Stat®

±290 g/m2

• stof van Europese oorsprong
• vlamvertragende afwerking | inherent antistatisch

3077

COPES 77

multinorm - hoge zichtbaarheid
katoen - polyester

50% katoen - 49% polyester
1% Nega-Stat®

±330 g/m2

• stof van Europese oorsprong
• vlamvertragende afwerking | inherent antistatisch

2135

PESSPA 35

fleece met elastaan

94% polyester - 6% elastaan

±260 g/m2

• extra warm en comfortabele fleece met geborstelde binnenkant
• anti-pilling finish
• extra flexibel

2176

PESCOSPA 76

hivis polyester - katoen
stretch

70% polyester - 28% katoen
2% elastaan

±270 g/m2

• 2-way stretch
• geweven twill
• DWR finish

hoge zichtbaarheid
polyester - katoen

EIGENSCHAPPEN

STOFFENLEXICON
•
•
•

•
•
•
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4-way stretch: Biedt een optimale bewegingsvrijheid, deze stof is sterk
én rekbaar in alle richtingen.
CO: Katoen
Cordura®: Een extreem stevig en slijtvast hoogtechnologisch materiaal
gemaakt van polyamidevezel. Voldoet aan de strengste normen op
het gebied van sterkte en duurzaamheid. Cordura® wordt gebruikt
om intensief gebruikte delen zoals zakken, knieën en mouwen te
verstevigen. Deze stof is vormvast, water- en vuilafstotend. Cordura® is
een gedeponeerd merk van INVISTA Inc.
DWR of Durable Water Repellent: met waterafstotende finish.
EA: Elastaan
Extra lichte stof: Bepaalde kledingstukken worden in verschillende
stoffen ontworpen. Warme werkomgeving of intensief werk? Kies dan
extra lichte stof.

•

•
•
•
•
•
•
•

MVP of Moister Vapour Permeabilitity: drukt uit hoe ademend een
stof kan zijn. Dit wordt gemeten aan de snelheid waarmee waterdamp
ontsnapt. Hoe hoger de MVP, hoe sterker het ademend vermogen van
de stof.
OEKO-TEX®: Voor al onze collecties geldt het OEKO-TEX® Standaard:
100% vrij van schadelijke stoffen.
PA: Polyamide
PES: Polyester
PP: Polypropyleen
UPF 50+: Werkkleding met factor UPF 50+ beschermt u voor 98% tegen
schadelijke UV-straling van de zon.
WR of Water Resistance: drukt uit hoeveel neerslag een stof kan
weerstaan voor het doordringt in de stof. Hoe hoger de WR, hoe langer
u tijdens slecht weer zonder hinder kunt blijven verder werken.
WO: Wol

MANUAL
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Het beter vakwerk? Dat wordt in de juiste maat geleverd.
Elk land volgt zo zijn eigen matensysteem. Hieronder vindt u alle
mogelijke maten per kledingstuk.
Onze meeste collecties passen net zo goed voor heren en dames, door de
unisex pasvorm. Toch hebben we ook specifieke modellen met een meer
getailleerd silhouet voor dames. Daarom vindt u bij de collecties Classic
en D-FX Flex ook maten terug voor heren, dames en zelfs kids. En bij de
collecties Denim, DNA en Safety enkel unisex maten.

BROEK PAST ALTIJD
Verschillende tussenbeenlengtes. Bijna alle werkbroeken zijn in
verschillende lengtes beschikbaar: minus met 75 cm of 30”, standard met
81 cm of 32” en plus met 87 cm of 34”. Zo zitten de functionele zakken voor
groot en klein altijd op de juiste plaats.
Verstelbare zoom. Bovendien kunt u bijna elke werkbroek, bretelbroek
of overall in een handomdraai verlengen, dankzij de handige verstelbare
zoom. Maak de eerste zoom los, dan krijgt u er 5 cm bij. Ook met keurig
afgewerkte zoom.
+6cm|+2”
Minus

Standaard

Plus

-6cm|-2”
Tussenbeenlengte

75cm | 30“

81cm | 32“

87 cm | 34“

Lengte mét dubbele zoom

80cm | 31“

86cm | 34“

92 cm | 36“

Plus en minus zijn beschikbaar in de volgende maten:
BE FR ES PT van maat 40 t.e.m. 54
DE NL PL HR IT CZ van maat 46 t.e.m. 58
FI SE DK NO EE LT LV IS van maat c46 t.e.m. c58
UK van maat 31 tot 43 en UK denim van maat 28 t.e.m. 42

SPECIALE MATEN
We hebben de meest courante maten voor u op voorraad. Hebt u toch een
kleinere of grotere maat nodig? Of wenst u graag een specifiek model uit
de mannencollectie voor vrouwen? Dat kan, met een supplement bij uw
bestelling. Vraag ons om advies.

MATEN NEMEN
Maten nemen? Volg de tekening van stap 1 tot 4. Mannen slaan de 3e

stap over. Meet zo dicht mogelijk op de huid. Zorg ervoor dat het meetlint
strak aansluit op het lichaam. Let op uw eenheden: Meet of alles in inches,
of alles in centimeters op.

Wordt u gemeten? Sta mooi rechtop, met de benen licht gespreid. Laat
u meten tijdens in- en uitademhaling.
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1. Meet borstomtrek op het breedste punt.
2. Meet tailleomtrek daar waar de broek gedragen wordt.
3. Alleen voor de dames: meet heupomtrek op het breedste punt.
4. Meet tussenbeenlengte: vanaf de gewenste kruisnaad tot de gewenste
lengte van de broek.

MANUAL

CLASSIC, D-FX FLEX, DNA, THERMAL | MEN
T-SHIRT | POLO | SWEATER | JAS
XS

S

M

BORSTOMTREK cm

-88

88-96

96-104

BORSTOMTREK inches

-35

35-38

38-41

L

XL

2XL

3XL

4XL

104-112 112-120 120-128 128-136 136-144
41-44

44-47

47-50

50-54

L

XL

2XL

3XL

54-57

OVERALL
XS

S

M

BORSTOMTREK cm

-88

88-96

96-104

BORSTOMTREK inches

-35

35-38

38-41

41-44

44-47

47-50

50-54

BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

63

64

66

67

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C63

C64

C66

C67

39

41

43

46

47

49

50

52

104-112 112-120 120-128 128-136

BRETELBROEK

44

66

28

30

31

33

35

36

38

TAILLEOMTREK cm

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

TAILLEOMTREK inches

28-30

30-31

31-33

33-35

35-36

36-38

38-39

39-41

41-43

43-44

44-46

46-47

47-49

49-50

50-52

52-54

BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

63

64

66

67

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C63

C64

C66

C67

UK

28

30

31

33

35

36

38

39

41

43

44

46

47

49

50

52

TAILLEOMTREK cm

68-72

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

TAILLEOMTREK inches

27-28

28-30

30-31

31-33

33-35

35-36

36-38

38-39

UK

100-104 104-108 108-112

112-116

116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

BROEK

100-104 104-108 108-112
39-41

41-43

43-44

112-116
44-46

116-120 120-124 124-128 128-132
46-47

47-49

49-50

50-52

TIP: Uitgesproken heupen? Ga voor de grote maat.

CLASSIC, D-FX FLEX | WOMEN

Smalle heupen? Kies de kleine maat.

T-SHIRT | POLO | SWEATER | JAS
XS

S

M

L

BORSTOMTREK cm

74-82

82-90

90-98

98-106

XL

2XL

BORSTOMTREK inches

29-32

32-35

35-39

39-42

42-47

47-52

BE-FR-ES-PT

34

36

38

40

42

44

46

48

50

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C32

C34

C36

C38

C40

C42

C44

C46

C48

C50

14

16

22

24

107-119 120-132

BROEK

6

8

10

12

HEUPOMTREK cm

87-91

91-95

95-99

99-103

TAILLEOMTREK cm

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

HEUPOMTREK inches

34-36

36-37

37-39

39-41

41-42

TAILLEOMTREK inches

29-31

31-32

32-34

34-35

35-37

UK

52

18

20

111-115

115-119

94-98

98-102

102-106 106-112

42-44

44-45

45-47

47-49

49-52

37-39

39-40

40-42

42-44

44-46

103-107 107-111

119-125 125-131
112-118
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CLASSIC | KIDS
SWEATER
98/104

110/116

122/128 134/140 146/152 158/164

LEEFTIJD

3/4

5/6

7/8

9/10

11/12

13/14

BORSTOMTREK cm

-56

56-61

61-64

64-71

71-78

78-86

TOTALE LENGTE cm

-104

BORSTOMTREK inches

-22

22-24

24-25

25-28

28-31

31-34

TOTALE LENGTE inches

-41

41-46

46-50

51-55

56-60

60-65

104

110

116

122

128

134

140

146

152

158

164

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

62,5-64

64-66

66-68

68-70

70-72

72-74

74-76

105-116 117-128 129-140 141-152 153-164

BROEK
LEEFTIJD
TAILLEOMTREK cm

57-58

58-59,5

59,5-61

61-62,5

TOTALE LENGTE cm

99-104

105-110

111-116

117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164

TAILLEOMTREK inches

22-23

23-23,5

23,5-24

24-24,5

24,5-25

25-26

26-27

27-27,5

27,5-28

28-29

29-30

TOTALE LENGTE inches

39-41

41-43

44-46

46-48

48-50

51-53

53-55

56-57

58-60

60-62

63-65

BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

63

64

66

67

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C63

C64

C66

C67

UK

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

x

44

46

x

48

50

68-72

72-76

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

96-100

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

27-28

28-30

30-31

31-33

33-35

35-36

36-38

38-39

39-41

41-43

43-44

44-46

46-47

47-49

49-50

50-52

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

DENIM | MEN
BROEK

TAILLEOMTREK cm
TUSSENBEENLENGTE cm
TAILLEOMTREK inches
TUSSENBEENLENGTE inches

108

100-104 104-108 108-112

112-116

66

116-120 120-124 124-128 128-132

MANUAL

SAFETY | MEN
T-SHIRT | POLO
XS

S

M

BORSTOMTREK cm

-88

88-96

96-104

BORSTOMTREK inches

-35

35-38

38-41

L

XL

2XL

3XL

4XL

104-112 112-120 120-128 128-136 136-144
41-44

44-47

47-50

50-54

2XL

3XL

54-57

SWEATER | JAS
BORSTOMTREK cm
TOTALE LENGTE cm

XS

S

M

L

XL

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129 129-141

164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188

BORSTOMTREK inches

31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

46-51

51-56

TOTALE LENGTE inches

65-74

65-74

65-74

65-74

65-74

65-74

65-74

2XL

3XL

OVERALL
BORSTOMTREK cm
TOTALE LENGTE cm

XS

S

M

L

XL

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129 129-141

180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

BORSTOMTREK inches

31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

46-51

51-56

TOTALE LENGTE inches

71-74

71-74

71-74

71-74

71-74

71-74

71-74

BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

64

66

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

39

41

45

48

50

52

BRETELBROEK

43

62

28

30

31

33

35

36

38

TAILLEOMTREK cm

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

TAILLEOMTREK inches

29-31

31-32

32-34

34-35

35-37

37-39

39-40

40-42

42-44

44-46

46-48

48-51

51-53

53-56

BE-FR-ES-PT

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

64

66

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

C42

C44

C46

C48

C50

C52

C53

C54

C56

C58

C60

C62

C64

C66

41

43

48

50

52

UK

102-106 106-111

111-117

117-123 123-129 129-135 135-141

BROEK

28

30

31

33

35

36

38

39

TAILLEOMTREK cm

70-74

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

TAILLEOMTREK inches

28-29

29-31

31-32

32-34

34-35

35-37

37-39

39-40

2XL

3XL

UK

102-106 106-111
40-42

42-44

45
111-117
44-46

117-123 123-129 129-135
46-48

48-51

51-53

REGENBROEK
XS

S

M

L

XL

TAILLEOMTREK cm

70-78

78-86

86-94

94-102

102-111

TAILLEOMTREK inches

28-31

31-34

34-37

37-40

40-44

111-123 123-135
44-48

48-53
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DASSY Safety bestaat uit verschillende subcollecties Flame Retardant, Hivis, Hivis-Multinorm en Multinorm. Voor elke
subcollectie gelden verschillende normen. Dat vindt u op het label in elk kledingstuk en op de volgende pagina’s terug.
Elke norm beschrijft specifieke veiligheidsklassen, eisen en
testmethodes, die Europees of zelfs wereldwijd afgesproken
zijn. Sommige normen bestaan in meerdere klassen. Hoe
hoger de klasse, hoe beter de bescherming.

HIVIS

Al onze veiligheidskleding voldoet ook aan de norm EN ISO
13688:2013+A1:2021. Dit is de algemene norm met eisen
voor beschermende werkkleding. Zoals basis gezondheids- en
ergonomische eisen, net zoals maataanduiding, veroudering,
etikettering en gebruikersinstructies.

HOGE ZICHTBAARHEID EN ISO 20471:2013+A1:2016
KLASSE

Oppervlakte
fluorescerend
materiaal (m2)

Oppervlakte
reflecterend
materiaal (m2)

1

0,14

0,10

Hoe meer fluo en reflectie, hoe hoger de klasse

2

0,50

0,13

Deze 3 klassen worden bepaald door het fluorescerend en reflecterend materiaal per m2 op de
veiligheidskleding. Hoe meer fluo en reflecties, hoe hoger de klasse. Klasse 3 is dus veiliger dan klasse 1.
Verschillende klassen in 1 werkoutfit combineren, kan tot een hogere veiligheidsklasse leiden. Informeer welke
veiligheidsklasse op uw werk verplicht is en ontdek hier welke combinaties tot een hogere veiligheidsklasse
leiden.

3

0,80

0,20

X

Verplicht voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkt. Ook voor wie
maar een deel van de dag op een werkplaats met verkeer werkt, is veiligheidskleding
altijd verplicht. Met deze veiligheidskleding blijven we veilig zichtbaar, zowel overdag, bij
schemering, als ‘s nachts.

KLASSE 1

KLASSE 2

KLASSE 3

Verplicht voor iedereen die aan wegen werkt waar
tot 30 km/u gereden wordt. Ook voor bezoekers
van de werf waar klasse 3 verplicht is. Bezoek
wordt begeleid door wie in het gebied werkt.
Varieert het werk in de loop van de dag, of twijfelt
u? Dan wordt klasse 3 aangeraden.

Verplicht voor iedereen die aan wegen werkt waar
tot 60 km/u gereden wordt. Ook voor bezoekers
en toezichthouders waar klasse 3 verplicht is en
voor wie voldoende zichtbaarheid nodig heeft,
zelfs bij mooi weer.

Verplicht voor iedereen die aan wegen werkt
waar meer dan 60 km/u gereden wordt. Ook
voor wie op bouwplaatsen, treinsporen en tijdens
reddingsoperaties werkt.

vanaf 0,14m² fluorescerend materiaal per m2
vanaf 0,10m² reflecterend materiaal per m2

vanaf 0,50m² fluorescerend materiaal per m2
vanaf 0,13m² reflecterend materiaal per m2

vanaf 0,80m² fluorescerend materiaal per m2
vanaf 0,20m² reflecterend materiaal per m2

Hivis personaliseren?
Dat kan zeker. Uiteraard laat personaliseren minder m2 plaats over voor fluorescerend materiaal, en moet veiligheidskleding wel veilig blijven.
Om uw verplichte veiligheidsklasse nog te halen, vraagt DASSY vooraf goedkeuring aan een erkende instantie. Vraag uw veiligheidsadviseur naar de veiligheidsklassen.
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KOUDE EN REGEN
y
y
y
y
y

x
x
x

KOELE WERKPLAATS
EN 14085:2004/2017
Luchttemperatuur tot –5 °C
Beschermt bij koude. Hoofd-, hand- en voetbescherming
dragen is verplicht bij EN 342: 2017, optioneel bij EN
14058:2004/2017.

REGEN
EN 343+A1:2007, EN 343:2019

y
ap
wp

KOUDE
EN ISO 342:2017
Vocht, wind en luchttemperatuur ≤ 5 °C
Draag deze veiligheidskleding gesloten en pas pols- en
taillebanden aan op uw maat, om aan de norm te voldoen.
Naargelang hoe de kleding gereinigd of nat gedragen wordt,
kan de thermische isolatiewaarde afnemen.

Beschermt bij regen en sneeuw, mist en grondvochtigheid. Kledingstukken, stof en
naden zijn getest op de weerstand tegen damp en het binnendringen van water. De
norm van 2003 en 2007 bestaat uit 3 klassen. De norm van 2019, uit 4 klassen.

KNIELEND WERK

EN 14404:2004+A1:2010

Beschermt wie knielend werkt. Gebruik DASSY-werkbroeken met gecertificeerde
kniezakken in combinatie met gecertificeerde DASSY Cratos kniebeschermers.
Met bescherming type 2, niveau 1: geschikt voor vlakke en niet-vlakke ondergrond
en beschermen bij penetratie van objecten kleiner dan 1 cm.

MULTINORM
ELEKTRISCHE VLAMBOGEN
IEC 61482-2:2009/2018

ELEKTROSTATISCHE OPLADING
EN 1149-5:2008/2018

Beschermt bij vlambogen. Een elektrische vlamboog, als gevolg
van een storing, zoals een kortsluiting, kan ernstige brandwonden
veroorzaken. Net zoals een inslaande bliksem op een elektrische
installatie.

Beschermt bij brand of explosies, ontstaan door elektrische
oplading. Deel 5 van norm EN 1149-5 beschrijft de prestatieeisen voor antistatische kleding.

Deze norm bestaat uit verschillende klassen. Klasse 1 beschermt
tegen een vlamboog, opgewekt door een kortsluiting met 4kA en
een boogtijd van 500 ms.

HITTE EN VLAMMEN
EN ISO 11612:2008-2015

LASSEN EN AANVERWANTE PROCESSEN
EN ISO 11611:2007/2015

Beschermt bij hitte en vlammen. De veiligheidskleding met deze
norm krijgt een indexletter en -cijfer. Hoe hoger het indexcijfer,
hoe beter de bescherming. Voldoet aan de norm als ook hoofd
en handen volledig bedekt zijn.

Beschermt bij lasspatten, kort vlamcontact, stralingswarmte, bij
incidenteel contact van +- 100 V en bij elektrische schokken.
We testen klasse A1 vlamverspreiding voor oppervlaktebevlamming en klasse A2 voor randbevlamming.

VLOEIBARE CHEMICALIËN
EN13034:2005+A1:2009
Beschermt bij weinig spatten vloeistof of lichte nevel van
chemische vloeistoffen. Veiligheidskleding type 6 is voor bij lage
risicosituaties, wanneer een volledige vloeibare barrière nog niet
nodig is. Voldoet aan de norm als het boven- en onderlichaam
volledig bedekt zijn.

UV-STRALING

EN 13758-2:2003+A1:2006

Beschermt bij zon. Deze veiligheidskleding met Ultraviolet Protection Factor 50
houdt 98% van de schadelijke zonnestralen tegen. Beschermt minder als de stof
nat, uitgerekt of versleten is. Gebruik beschermende zonnecrème voor onbedekte
lichaamsdelen.
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SAFETY HIVIS
DASSY®

OMAHA / HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK - p. 76
DASSY®

LANCASTER / HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK - p. 76
DASSY®

BUFFALO / HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 77
DASSY®

GLASGOW / HOGE ZICHTBAARHEIDSMULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 77
DASSY®

VENNA / HOGE ZICHTBAARHEIDSSHORT - p. 76
DASSY®

IDAHO / HOGE ZICHTBAARHEIDSSHORT - p. 77
DASSY®

TOULOUSE / HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 79
DASSY®

DUSSELDORF / HOGE ZICHTBAARHEIDSVEST - p. 79
DASSY®

MALAGA / HOGE ZICHTBAARHEIDS-SOFTSHELL JAS - p. 79
DASSY®

KALUGA / HOGE ZICHTBAARHEIDSFLEECEVEST - p. 82
DASSY®

DENVER / HOGE ZICHTBAARHEIDSSWEATER - p. 82
DASSY®

EVANS / HOGE ZICHTBAARHEIDSSWEATER MET KAP - p. 82
DASSY®

BRANDON / HOGE ZICHTBAARHEIDS-UV-POLO - p. 83
DASSY®

CARTER / HOGE ZICHTBAARHEIDS-UV-T-SHIRT - p. 83
DASSY®

CARTERVILLE / HOGE ZICHTBAARHEIDS-UV-T-SHIRT MET LANGE MOUWEN - p. 83
DASSY®

ATLANTIS / HOGE ZICHTBAARHEIDSPARKA - p. 78
DASSY®

BILBAO / HOGE ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER - p. 78
DASSY®

LIMA / HOGE ZICHTBAARHEIDSWINTERJAS - p. 84
DASSY®

LIMASOL / HOGE ZICHTBAARHEIDSPARKA - p. 84
DASSY®

SOLA / HOGE ZICHTBAARHEIDSREGENBROEK - p. 84

DASSY®

ODESSA
DASSY

/ ZOMER HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 74

®

PHOENIX

/ HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK - p. 74

DASSY®

CHICAGO / HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 74
DASSY®

LUCCA / HOGE ZICHTBAARHEIDSSHORT - p. 75
DASSY®

MALMEDY / HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 75
DASSY®

ORLANDO
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/ HOGE ZICHTBAARHEIDSVEST - p. 75

EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO 20471
:2013+A1:2016

EN 343:2003
+A1:2007/2019

EN 14058
:2004

EN13758-2
:2003+A1:2006
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SAFETY HIVIS

EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO 20471
:2013+A1:2016

EN 343:2003
+A1:2007/2019

EN 14058
:2004

EN13758-2
:2003+A1:2006

DASSY®

CAMDEN / HOGE ZICHTBAARHEIDS MIDLAYER VEST - p. 72
DASSY®

PRINCETON / STRETCH HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK - p. 73
DASSY®

MINNESOTA / STRETCH HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK - p. 73
DASSY®

ARUBA / STRETCH HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 73

SAFETY MULTINORM

EN
EN ISO
14404:2004 20471:2013
+A1:2010

IEC
61482-2
:2009

EN
EN ISO
EN ISO
EN
11612:2008 11611:2007 1149-5:2008 13034:2005
+A1:2009

EN ISO
EN ISO
11612:2015 11611:2015

DASSY®

LINCOLN / MULTINORM BROEK MET KNIEZAKKEN - p. 86
DASSY®

WILSON / MULTINORM BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 87
DASSY®

NIORT / MULTINORM OVERALL MET KNIEZAKKEN - p. 87
DASSY®

KIEL / MULTINORM WERKVEST - p. 87

SAFETY HIVIS-MULTINORM
DASSY®

LENOX MET KNIEZAKKEN - p. 88
DASSY®

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK

MANCHESTER MET KNIEZAKKEN - p. 88
DASSY®

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSBROEK

SPENCER MET KNIEZAKKEN - p. 89
DASSY®

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSOVERALL

COLOMBIA MET KNIEZAKKEN - p. 89

/ MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK

DASSY®

FRANKLIN / MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST - p. 89

SAFETY FLAME RETARDANT
DASSY®

ARIZONA / VLAMVERTRAGENDE BROEK MET KNIEZAKKEN - p. 90
DASSY®

DAKOTA / VLAMVERTRAGENDE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN - p. 91
DASSY®

TORONTO / VLAMVERTRAGENDE OVERALL MET KNIEZAKKEN - p. 91
DASSY®

MONTANA / VLAMVERTRAGENDE VEST - p. 91
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Op de juiste manier wassen en drogen is duurzaam. Het verlengt de levensduur én garandeert de
functionaliteit van uw werkkleding. Volg daarom altijd de industriële of huishoudelijke symbolen op het
waslabel, afgestemd op het meest delicate deel van uw kledingstuk.

INDUSTRIEEL OF HUISHOUDELIJKE WAS?
Industrieel wassen is altijd een goed idee. Want
industrieel wassen gebeurt op grote schaal, met de juiste
detergenten en in speciale was- en droogmachines.
Daarom is professioneel wassen een goed advies voor uw
werkkleding.

Meer dan een goed advies, is het een must om uw Safety
collectie altijd industrieel te laten wassen. Zoek bij Safety
Hivis ook naar de melding max 50 cycles op het CE-label.
Waak erover dat u niet over het max. aantal wasbeurten
gaat, want uw Safety werkkleding moet nu eenmaal aan
de wettelijke veiligheidseisen voldoen.

INDUSTRIEEL SYMBOOL
U vindt dit internationaal erkend symbool terug op het waslabel van alle werkkleding speciaal ontwikkeld
voor industrieel wassen en drogen. Getest en goedgekeurd volgens EN ISO 15797:2017.
De cijfers 1 t.e.m. 8 staan voor de verschillende testprocedures: Blijft de pasvorm? Zijn de naden
slijtvast? Is het materiaal sterk genoeg? Is het kledingstuk kleurvast? De wastest gebeurt op 75°C en
85°C, zowel bij witte was PRO 4, als bij gekleurde was PRO 8. Rechtsboven wordt aangevinkt of de
te drogen werkkleding in de droogtrommel gaat, rechtsonder of de werkkleding voor het droogproces
in de tunnelfinisher dient.

TIP:

U ziet ons DASSY Quality Wash
symbool hier in de catalogus bij
alle kleding die de krimptest- en
kleurechtheid op 75° C hebben
doorstaan. Zo testen wij kwaliteit.
Volg altijd nauwkeurig de instructies
op het waslabel.

HUISHOUDELIJKE SYMBOLEN
Wassen
Normaal wasprogramma
Normaal wasprogramma
Mild wasprogramma
Normaal wasprogramma
Mild wasprogramma
Normaal wasprogramma
5
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Normaal wasprogramma

Bleken/Drogen
Bleken

Niet bleken
Drogen in de droogtrommel
op lage temperatuur
Drogen in de droogtrommel
op normale temperatuur
Niet drogen in de
droogtrommel

Strijken

Reinigen

Strijken op max. 110°

Droogreinigen

Strijken op max. 150°

Mild droogreinigen

Strijken op max. 200°

Niet droogreinigen

Niet strijken

MANUAL

Uw team is het visitekaartje van uw bedrijf. Als uw personeel eenheid en vertrouwen uitstraalt, dan is uw
(potentiële) klant sneller gerust en tevreden. Daarom is verzorgde bedrijfskleding essentieel voor een goed
imago. Jullie team staat garant voor topkwaliteit. Dat mag u tot in de details laten zien.

MIX EN MATCH BINNEN UW
UNIFORME LOOK
Bij DASSY vindt u alles voor een professionele
totaallook voor uw team. Uit een zeer ruim assortiment
kiest u uw uniforme bedrijfsoutfit. Zo bevordert u het
groepsgevoel in uw team. Binnen deze uniforme look
kunnen uw medewerkers vanuit hun eigen voorkeur
toch nog mixen en matchen voor variatie.

UW LOGO IN DE KIJKER

KIES DE JUISTE TECHNIEK

Sterker profileren, een grote naamsbekendheid
uitdragen en meer omzet draaien? Laat u zien
en zet uw logo in de verf. Kies een goed zichtbare
plaats voor maximaal effect. Bij een broek best op de
broekspijp of achterzak. Bij een jas op de rug en bij
een sweater op de borst.

Er bestaan verschillende technieken om uw logo aan
te brengen. Borduren is ideaal voor fleecevesten,
maar doet u beter niet op werkkleding die waterdicht
moet blijven. Zeefdruk of digitale transferdruk zijn
perfect voor T-shirts en polo’s.

VEILIGHEIDSKLEDING
PERSONALISEREN?

DRUKKERSRITS? HANDIG!

Dat kan, zolang u de veiligheidsnormen
respecteert en kunt houden. Op pg. 110 vindt u
alles wat u moet weten over het personaliseren
van veiligheidskleding. Informeer naar de
mogelijkheden bij uw veiligheidsadviseur en vraag
advies aan uw dealer.

Speciaal voor het drukwerk zit er een drukkersrits
onderaan in onze gevoerde jassen en bodywarmers. Handig! Zo spant de drukker alleen
de buitenstof over de drukplaat. Resultaat: een
mooie, egale bedrukking van uw logo.

UW DASSY-DEALER STAAT VOOR U KLAAR
Vragen over het personaliseren van onze werkkleding? Twijfelt u over de juiste techniek om te personaliseren? Vraag het aan uw DASSY-dealer. Of wenst u uw bedrijfsoutfit
naar een hoger niveau te tillen? Dan stelt uw dealer u graag een volledige collectie professionele werkkleding voor: op maat van uw activiteit, uw team en uw bedrijfsidentiteit.
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Per collectie is elk model in een aantal kleuren beschikbaar.
Bestellen? Raadpleeg dit overzicht voor de unieke kleurcodes.

0825

0704 / 0783

6741

0508

6874

Zwart / Cementgrijs

6571
0583

6279

0373

Cementgrijs

0883

6471

Antracietgrijs

6847

6479

Antracietgrijs / zwart

0326

6281

0102

Wit
6141

Wit / Cementgrijs
5142

0683

6821

Marineblauw / Korenblauw

Rood / Cementgrijs
6674

Rood / Zwart

Azuurblauw

Wit / Antracietgrijs
6846

Azuurblauw / Antracietgrijs
6483

Antracietgrijs / Azuurblauw
6780

Zwart / Azuurblauw
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Rood
6642

0843

Marineblauw / Fluogeel

6631
6366

Flessengroen / Fluo-oranje
6681

Fluo-oranje / Marineblauw
6861

Marineblauw / Fluo-oranje
0606

Fluorood

Fluogeel / Grafietgrijs
Grafietgrijs / Fluogeel

6643

Fluorood / Cementgrijs
6463

Flessengroen / Zwart

Korenblauw / Marineblauw

Fluogeel / Marineblauw

6494

Flessengroen
6371

Korenblauw

Grafietgrijs / zwart

Cementgrijs / Fluogeel

6943

Mosgroen / Zwart

Nachtblauw / Antracietgrijs
0826

6474

Olijfgroen / Zwart
6370

Nachtblauw / Zwart

Fluo-oranje / Flessengroen

6892

6378

6876

0483

Leembruin / Antracietgrijs

Nachtblauw

Cementgrijs / Zwart

Fluogeel / Cementgrijs

6981

6541

Jeansblauw / Zwart

Fluo-oranje

6493

Leembruin

Jeansblauw

Zwart / Antracietgrijs

0612

Fluogeel
6941

Beige / Zwart

Marineblauw / Zwart
0261

6744

0660

Beige

Marineblauw

Zwart

6762

Zwart / Rood

Cementgrijs / Fluorood

DASSY®

D-FX FLEX

0783

zwart

DASSY®

GRAVITY / p.19-28

DASSY®

TRAXION / p.24-29

DASSY®

DYNAX / p.14-27

DASSY®

NEXUS / p.24-29

DASSY®

FLUX / p.14

DASSY®

HYPER / p.19

DASSY®

STORAX / p.13

DASSY®

SPARX / p.12

DASSY®

NORDIX / p.20-21

DASSY®

IMPAX / p.13

DASSY®

AXIS / p.15-27

DASSY®

CONVEX / p.22-28

DASSY®

MATRIX / p.13

DASSY®

TRIX / p.15

DASSY®

VELOX / p.22-28

DASSY®

HELIX / p.14-27

DASSY®

TRONIX / p.15

DASSY®

D-FX FLEX

6744

zwart/antracietgrijs
6780

zwart/azuurblauw

DASSY®

FUSION / p.19

DASSY®

PULSE / p.22

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

SONIC / p.25

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

ATOM / p.19

DASSY®

ORBITAL / p.25

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

GRAVITY / p.19

DASSY®

KINETIC / p.25

DASSY®

HYPER / p.19

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

STELLAR / p.22

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

VOLTIC / p.17
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DASSY®

0783

DNA
zwart

6744

zwart/antracietgrijs
DASSY®

DASSY®

WAYNE / p.69

DASSY®

STARK / p.66

KENT / p.67

DASSY®

DASSY®

AUSTIN / p.69

DASSY®

CROFT / p.69

DASSY®

INDY / p.69

DASSY®

CONNOR / p.66

BOLT / p.66

DASSY®

CLASSIC
0704 / 0783

zwart
6741

zwart/cementgrijs
DASSY®

DASSY®

AVILA / p.48

DASSY®

LUGANO / p.48

DASSY®

LIONEL / p.53

DASSY®

LEON / p.53-62
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DASSY®

TAVIRA / p.49-61

DASSY®

PENZA / p.52-62

DASSY®

CESAR / p.53

FARO / p.48

DASSY®

CHATEL / p.50

DASSY®

KAZAN / p.52

DASSY®

LIVERPOOL / p.42-60

DASSY®

MONS / p.49

DASSY®

MINSK / p.50

DASSY®

VICTOR / p.55

DASSY®

VEGAS / p.42

DASSY®

HULST / p.49

DASSY®

FELIX / p.52

DASSY®

OSCAR / p.53-62

DASSY®

MIAMI / p.44

DASSY®

NOUVILLE / p.48

DASSY®

BASIEL / p.52

DASSY®

HUGO / p.55

DASSY®

BOSTON / p.45-61

DASSY®

OXFORD / p.44

DASSY®

VERSAILLES / p.47

DASSY®

SEATTLE / p.45-61

DASSY®

BARI / p.46

DASSY®

MONZA / p.47

DASSY®

CALAIS / p.46

DASSY®

VENTURA / p.46

DASSY®

CANNES / p.47

DASSY®

CLASSIC
CANVAS

0704

zwart

DASSY®

TULSA / p.56

DASSY®

KINGSTON / p.57

DASSY®

JACKSON / p.57

DASSY®

TEXAS / p.57

DASSY®

CLASSIC
COTTON

0704

zwart

DASSY®

LOCARNO/ p.59

DASSY®

LIVERPOOL / p.58

DASSY®

MIAMI / p.58

DASSY®

VENTURA / p.59

DASSY®

NIMES / p.59

DASSY®

D-FX FLEX

0483

antracietgrijs
6479

antracietgrijs/zwart
6483

antracietgrijs/azuurblauw
DASSY®

FUSION / p.19

DASSY®

STELLAR / p.22

DASSY®

PULSE / p.22

DASSY®

ATOM / p.19

DASSY®

CONVEX / p.22-28

DASSY®

GRAVITY / p.19-28

DASSY®

VELOX / p.22-28

DASSY®

HYPER / p.19

DASSY®

SONIC / p.25

DASSY®

NORDIX / p.20-21

DASSY®

ORBITAL / p.25
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DASSY®

TRAXION / p.24-29

DASSY®

HELIX / p.14-27

DASSY®

SPARX / p.12

DASSY®

KINETIC / p.25

DASSY®

DYNAX / p.14-27

DASSY®

AXIS / p.15-27

DASSY®

NEXUS / p.24-29

DASSY®

FLUX / p.14

DASSY®

TRIX / p.15

DASSY®

STORAX / p.13

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

IMPAX / p.13

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

MATRIX / p.13

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

TRONIX / p.15

DASSY®

6479

DNA

antracietgrijs/zwart

DASSY®

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

INDY / p.69

WAYNE / p.69

DASSY®

STARK / p.66

DASSY®

CONNOR / p.66

DASSY®

KENT / p.67

DASSY®

AUSTIN / p.69

DASSY®

CROFT / p.69

DASSY®

BOLT / p.66

DASSY®

CLASSIC
0373

cementgrijs
6471

cementgrijs/zwart
0483

antracietgrijs

DASSY®

AVILA / p.48
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DASSY®

FARO / p.48

DASSY®

MONS / p.49

DASSY®

HULST / p.49

DASSY®

NOUVILLE / p.48

DASSY®

LUGANO / p.48

DASSY®

BASIEL / p.52

DASSY®

LEON / p.53-62

DASSY®

TAVIRA / p.49-61

DASSY®

LIONEL / p.53

DASSY®

CESAR / p.53

DASSY®

DASSY®

SEATTLE / p.45-61

BARI / p.46

DASSY®

JAKARTA / p.49

DASSY®

KAZAN / p.52-62

DASSY®

LIVERPOOL / p.42-60

DASSY®

MONZA / p.47

DASSY®

TIGNES / p.50

DASSY®

VICTOR / p.55

DASSY®

MIAMI / p.44

DASSY®

CALAIS / p.46

DASSY®

MINSK / p.50

DASSY®

OSCAR / p.53-62

DASSY®

BOSTON / p.45-61

DASSY®

VENTURA / p.46

DASSY®

FELIX / p.52

DASSY®

HUGO / p.55

DASSY®

OXFORD / p.44

DASSY®

VERSAILLES / p.47

DASSY®

CLASSIC
CANVAS

0373

cementgrijs

DASSY®

DASSY®

CANNES / p.47

TULSA / p.56

DASSY®

KINGSTON / p.57

DASSY®

JACKSON / p.57

DASSY®

TEXAS / p.57

DASSY®

CLASSIC
COTTON

0373

cementgrijs

DASSY®

LOCARNO/ p.59

DASSY®

LIVERPOOL / p.58

DASSY®

MIAMI / p.58

DASSY®

VENTURA / p.59

DASSY®

NIMES / p.59
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DASSY®

D-FX FLEX

5142

wit/antracietgrijs

DASSY®

DASSY®

GRAVITY / p.35-28

DASSY®

DYNAX FOR PAINTERS / p.31-32

DASSY®

FLUX FOR PAINTERS / p.31

VELOX / p.35-28

DASSY®

AXIS FOR PAINTERS / p.34-32

DASSY®

TRAXION / p.35-29

DASSY®

TRIX FOR PAINTERS / p.34

DASSY®

NEXUS / p.35-29

DASSY®

HELIX FOR PAINTERS / p.31-32

DASSY®

TRONIX FOR PAINTERS / p.34

DASSY®

CLASSIC
0102

wit
6141

wit/cementgrijs
DASSY®

FARO / p.48

DASSY®

LIONEL / p.53

DASSY®

LEON / p.53-62

DASSY®

MONZA / p.47
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DASSY®

BASIEL / p.52

DASSY®

CESAR / p.53

DASSY®

CALAIS / p.46

DASSY®

HULST / p.49

DASSY®

KAZAN / p.52-62

DASSY®

NASHVILLE / p.42-60

DASSY®

VERSAILLES / p.47

DASSY®

LUGANO / p.48

DASSY®

VICTOR / p.55

DASSY®

BOSTON / p.45-61

DASSY®

JAKARTA / p.49-61

DASSY®

OSCAR / p.53-62

DASSY®

SEATTLE / p.45

DASSY®

TIGNES / p.50

DASSY®

HUGO / p.55

DASSY®

ROMA / p.46

DASSY®

D-FX FLEX

0843

azuurblauw
6846

azuurblauw/antracietgrijs
DASSY®

FUSION / p.19

DASSY®

STELLAR / p.22

DASSY®

KINETIC / p.25

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

TRONIX / p.15

DASSY®

PULSE / p.22

DASSY®

NEXUS / p.24

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

ATOM / p.19

DASSY®

CONVEX / p.22

DASSY®

HELIX / p.14

DASSY®

AXIS / p.15

DASSY®

GRAVITY / p.19

DASSY®

VELOX / p.22

DASSY®

DYNAX / p.14

DASSY®

TRIX / p.15

DASSY®

HYPER / p.19

DASSY®

ORBITAL / p.25

DASSY®

FLUX / p.14

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

NORDIX / p.20-21

DASSY®

TRAXION / p.24

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

CLASSIC
0826

korenblauw
6281

korenblauw/marineblauw

DASSY®

NOUVILLE / p.48

DASSY®

LUGANO / p.48

DASSY®

LIVERPOOL / p.42

DASSY®

MIAMI / p.44

DASSY®

BOSTON / p.45
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DASSY®

OXFORD / p.44

DASSY®

SEATTLE / p.45

DASSY®

BARI / p.46

DASSY®

MONZA / p.47

DASSY®

VENTURA / p.46

DASSY®

VERSAILLES / p.47

DASSY®

CANNES / p.47
DASSY®

CLASSIC
0825

marineblauw
6821

marineblauw/korenblauw
6874

marineblauw/zwart
0883

nachtblauw

DASSY®

TAVIRA / p.49-61

DASSY®

PENZA / p.52-62

DASSY®

CESAR / p.53
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DASSY®

AVILA / p.48

DASSY®

CHATEL / p.50

DASSY®

KAZAN / p.52

DASSY®

LIVERPOOL / p.42-60

DASSY®

FARO / p.48

DASSY®

TIGNES / p.50

DASSY®

VICTOR / p.55

DASSY®

VEGAS / p.42

DASSY®

MONS / p.49

DASSY®

MINSK / p.50

DASSY®

OSCAR / p.53-62

DASSY®

MIAMI / p.44

DASSY®

HULST / p.49

DASSY®

FELIX / p.52

DASSY®

HUGO / p.55

DASSY®

BOSTON / p.45

DASSY®

NOUVILLE / p.48

DASSY®

LIONEL / p.53

DASSY®

LEON / p.53-62

DASSY®

OXFORD / p.44

DASSY®

BARI / p.46

DASSY®

VENTURA / p.46

DASSY®

CANNES / p.47

DASSY®

DENIM
0261

jeansblauw
6279

jeansblauw/zwart
DASSY®

KNOXVILLE / p.38

DASSY®

OSAKA / p.39

DASSY®

KYOTO / p.39

DASSY®

MELBOURNE / p.39

DASSY®

CLASSIC
COTTON

0825

marineblauw

DASSY®

LOCARNO/ p.59

DASSY®

LIVERPOOL / p.58

DASSY®

MIAMI / p.58

DASSY®

VENTURA / p.59

DASSY®

NIMES / p.59

DASSY®

D-FX FLEX

0883

nachtblauw
6847

nachtblauw/antracietgrijs
DASSY®

FUSION / p.19

DASSY®

STELLAR / p.22

DASSY®

TRAXION / p.24-29

DASSY®

PULSE / p.22

DASSY®

KINETIC / p.25

DASSY®

ATOM / p.19

DASSY®

CONVEX / p.22-28

DASSY®

NEXUS / p.24-29

DASSY®

GRAVITY / p.19-28

DASSY®

VELOX / p.22-28

DASSY®

STORAX / p.13

DASSY®

HYPER / p.19

DASSY®

SONIC / p.25

DASSY®

IMPAX / p.13

DASSY®

NORDIX / p.20-21

DASSY®

ORBITAL / p.25

DASSY®

MATRIX / p.13

125

DASSY®

HELIX / p.14-27

DASSY®

SPARX / p.12

DASSY®

DYNAX / p.14-27

DASSY®

AXIS / p.15-27

DASSY®

FLUX / p.14

DASSY®

TRIX / p.15

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

TRONIX / p.15

DASSY®

6876

DNA

nachtblauw/zwart

DASSY®

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

INDY / p.69

WAYNE / p.69

DASSY®

STARK / p.66

DASSY®

CONNOR / p.66

DASSY®

KENT / p.67

DASSY®

AUSTIN / p.69

DASSY®

CROFT / p.69

DASSY®

BOLT / p.66

DASSY®

D-FX FLEX

0583

leembruin
6541

leembruin/antracietgrijs
DASSY®

FUSION / p.19

DASSY®

PULSE / p.22

126

DASSY®

CONVEX / p.22

DASSY®

ATOM / p.19

DASSY®

VELOX / p.22

DASSY®

GRAVITY / p.19

DASSY®

ORBITAL / p.25

DASSY®

NORDIX / p.20-21

DASSY®

TRAXION / p.24

DASSY®

STELLAR / p.22

DASSY®

KINETIC / p.25

DASSY®

NEXUS / p.24

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

HELIX / p.14

DASSY®

AXIS / p.15

DASSY®

DYNAX / p.14

DASSY®

TRIX / p.15

DASSY®

FLUX / p.14

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

TRONIX / p.15

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

CLASSIC
0508

beige
6571

beige/zwart
DASSY®

FARO / p.48

DASSY®

BOSTON / p.45

DASSY®

SEATTLE / p.45

DASSY®

MONS / p.49

DASSY®

BARI / p.46

DASSY®

HULST / p.49

DASSY®

LUGANO / p.48

DASSY®

LIVERPOOL / p.42

DASSY®

VERSAILLES / p.47
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DASSY®

CLASSIC
6371

flessengroen/zwart

DASSY®

FARO / p.48

DASSY®

KAZAN / p.52

DASSY®

NASHVILLE / p.42

DASSY®

HULST / p.49

DASSY®

BOSTON / p.45

DASSY®

LUGANO / p.48

DASSY®

ROMA / p.46

DASSY®

JAKARTA / p.49

DASSY®

CALAIS / p.46

DASSY®

TIGNES / p.50

DASSY®

VERSAILLES / p.47

DASSY®

CANNES / p.47

DASSY®

D-FX FLEX

0683

rood
6674

rood/zwart
DASSY®

FUSION / p.19

DASSY®

STELLAR / p.22

DASSY®

KINETIC / p.25
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DASSY®

PULSE / p.22

DASSY®

NEXUS / p.24-29

DASSY®

ATOM / p.19

DASSY®

CONVEX / p.22-28

DASSY®

HELIX / p.14-27

DASSY®

GRAVITY / p.19-28

DASSY®

VELOX / p.22-28

DASSY®

DYNAX / p.14-27

DASSY®

HYPER / p.19

DASSY®

ORBITAL / p.25

DASSY®

FLUX / p.14

DASSY®

NORDIX / p.20-21

DASSY®

TRAXION / p.24-29

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

TRONIX / p.15

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

AXIS / p.15-27

DASSY®

TRIX / p.15

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

CLASSIC
0683

rood

6642

rood/cementgrijs
DASSY®

TAVIRA / p.49

DASSY®

FELIX / p.52

DASSY®

LIONEL / p.53

DASSY®

OSCAR / p.53

DASSY®

LEON / p.53
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DASSY®

HIVIS

0612

fluo-oranje

DASSY®

KALUGA / p.82

DASSY®

CARTERVILLE / p.83

DASSY®

CARTER / p.83

DASSY®

BRANDON / p.83

DASSY®

IDAHO / p.77

DASSY®

HIVIS

6681

fluo-oranje/marineblauw
6861

marineblauw/fluo-oranje

DASSY®

BILBAO / p.78

DASSY®

LIMA / p.84

DASSY®

MINNESOTA / p.73

DASSY®

CHICAGO / p.74

DASSY®

TOULOUSE / p.79
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DASSY®

LIMASOL / p.84

DASSY®

ARUBA / p.73

DASSY®

GLASGOW / p.77

DASSY®

MALMEDY / p.75

DASSY®

DUSSELDORF / p.79

DASSY®

CAMDEN / p.72

DASSY®

OMAHA / p.76

DASSY®

SOLA / p.84

DASSY®

ORLANDO / p.75

DASSY®

EVANS / p.82

DASSY®

LANCASTER / p.76

DASSY®

ODESSA / p.74

DASSY®

MALAGA / p.79

DASSY®

DENVER / p.82

DASSY®

PHOENIX / p.74

DASSY®

VENNA / p.76

DASSY®

ATLANTIS / p.78

DASSY®

PRINCETON / p.73

DASSY®

BUFFALO / p.77

DASSY®

LUCCA / p.75

DASSY®

6631

HIVIS

fluo-oranje/flessengroen
6366

flessengroen/fluo-oranje

DASSY®

BILBAO / p.78

DASSY®

LIMA / p.84

DASSY®

PHOENIX / p.74

DASSY®

VENNA / p.76

DASSY®

CAMDEN / p.72

DASSY®

BUFFALO / p.77

DASSY®

LUCCA / p.75

DASSY®

DUSSELDORF / p.79

DASSY®

EVANS / p.82

DASSY®

CHICAGO / p.74

DASSY®

TOULOUSE / p.79

DASSY®

ORLANDO / p.75

DASSY®

DENVER / p.82

DASSY®

GLASGOW / p.77

DASSY®

MALAGA / p.79

DASSY®

OMAHA / p.76

DASSY®

SOLA / p.84

DASSY®

LANCASTER / p.76

DASSY®

ODESSA / p.74

DASSY®

MALMEDY / p.75
DASSY®

DASSY®

0606

DASSY®

ATLANTIS / p.78

HIVIS

6643

fluorood

6463

HIVIS

fluorood/cementgrijs
cementgrijs/fluorood

DASSY®

CARTERVILLE / p.83

DASSY®

ORLANDO / p.75

DASSY®

MALAGA / p.79

DASSY®

CARTER / p.83

DASSY®

ATLANTIS / p.78

DASSY®

DASSY®

BRANDON / p.83

DASSY®

LIMA / p.84

BILBAO / p.78

DASSY®

LIMASOL / p.84

DASSY®

CAMDEN / p.72
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DASSY®

EVANS / p.82

DASSY®

CHICAGO / p.74

DASSY®

DENVER / p.82

DASSY®

SOLA / p.84

DASSY®

PRINCETON / p.73

DASSY®

ODESSA / p.74

DASSY®

MINNESOTA / p.73

DASSY®

LUCCA / p.75

DASSY®

ARUBA / p.73

DASSY®

PHOENIX / p.74

DASSY®

MALMEDY / p.75

DASSY®

HIVIS

0660

fluogeel

DASSY®

KALUGA / p.82

DASSY®

CARTERVILLE / p.83

DASSY®

CARTER / p.83

DASSY®

BRANDON / p.83

DASSY®

IDAHO / p.77

DASSY®

HIVIS

6981

fluogeel/marineblauw
6892

marineblauw/fluogeel

DASSY®

BILBAO / p.78

DASSY®

LIMA / p.84

DASSY®

MINNESOTA / p.73
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DASSY®

LIMASOL / p.84

DASSY®

ARUBA / p.73

DASSY®

DUSSELDORF / p.79

DASSY®

CAMDEN / p.72

DASSY®

OMAHA / p.76

DASSY®

ORLANDO / p.75

DASSY®

EVANS / p.82

DASSY®

LANCASTER / p.76

DASSY®

MALAGA / p.79

DASSY®

DENVER / p.82

DASSY®

PHOENIX / p.74

DASSY®

ATLANTIS / p.78

DASSY®

PRINCETON / p.73

DASSY®

BUFFALO / p.77

DASSY®

CHICAGO / p.74

DASSY®

GLASGOW / p.77

DASSY®

SOLA / p.84

DASSY®

ODESSA / p.74

DASSY®

VENNA / p.76

DASSY®

LUCCA / p.75

DASSY®

HIVIS

6941

fluogeel/cementgrijs
6493

cementgrijs/fluogeel

DASSY®

TOULOUSE / p.79

DASSY®

MALAGA / p.79

DASSY®

DENVER / p.82

DASSY®

PHOENIX / p.74

DASSY®

VENNA / p.76

DASSY®

DASSY®

MALMEDY / p.75

DASSY®

ATLANTIS / p.78

DASSY®

PRINCETON / p.73

DASSY®

BUFFALO / p.77

DASSY®

LUCCA / p.75

BILBAO / p.78

DASSY®

LIMA / p.84

DASSY®

MINNESOTA / p.73

DASSY®

CHICAGO / p.74

DASSY®

TOULOUSE / p.79

DASSY®

LIMASOL / p.84

DASSY®

ARUBA / p.73

DASSY®

GLASGOW / p.77

DASSY®

DUSSELDORF / p.79

DASSY®

CAMDEN / p.72

DASSY®

OMAHA / p.76

DASSY®

SOLA / p.84

DASSY®

ORLANDO / p.75

DASSY®

EVANS / p.82

DASSY®

LANCASTER / p.76

DASSY®

ODESSA / p.74

DASSY®

MALMEDY / p.75
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HIVIS
MULTINORM
DASSY®

6943

fluogeel/grafietgrijs
6494

grafietgrijs/fluogeel
DASSY®

FRANKLIN / p.89

DASSY®

LENOX / p.88

DASSY®

MANCHESTER / p.88

DASSY®

COLOMBIA / p.89

DASSY®

MULTINORM
6474

grafietgrijs/zwart

DASSY®

KIEL / p.87

DASSY®

LINCOLN / p.86

DASSY®

WILSON / p.87

DASSY®

NIORT / p.87

DASSY FLAME
RETARDANT
®

0373

cementgrijs

DASSY®

MONTANA / p.91

DASSY®

ARIZONA / p.90

DASSY®

DASSY®

DASSY®

DASSY®

DAKOTA / p.91

TORONTO / p.91

DASSY FLAME
RETARDANT
®

0704

zwart
DASSY®

MONTANA / p.91
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DASSY®

ARIZONA / p.90

DAKOTA / p.91

TORONTO / p.91

DASSY®

SPENCER / p.89

NOTITIES
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ARIZONA

200778

Vlamvertragende werkbroek met kniezakken

p.90

DAKOTA

400142

Vlamvertragende bretelbroek met kniezakken

p.91

ARUBA

201063

Stretch hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.73

DENVER

300376

Hoge zichtbaarheidssweater

p.82

ASTRIX

800107

ID-kaarthouder

DUSSELDORF

300184

Hoge zichtbaarheidsvest

p.79

ATLANTIS

300346

Hoge zichtbaarheidsparka

p.78

DYNAX

200980

Werkbroek met stretch en kniezakken

p.14

ATOM

300403

Werkvest

p.19

DYNAX PAINTERS

201019

Schildersbroek met stretch en kniezakken

p.31

AURA

800068

Gebreide sjaal

DYNAX PAINTERS WOMEN

201020

Schildersbroek met stretch en kniezakken voor dames

p.32

AUSTIN

500098

Canvas winterjas

p.69

DYNAX WOMEN

201001

Werkbroek met stretch en kniezakken voor dames

p.27

AVILA

350076

Mouwloze werkvest

p.48

EVANS

300380

Hoge zichtbaarheidshoodie met kap

p.82

AXIS

250082

Werkshort met stretch

p.15

FARO

350077

Tweekleurige mouwloze werkvest

p.48

AXIS PAINTERS

250090

Schildersshort met stretch

p.34

FELIX

300270

Sweater

p.52

AXIS PAINTERS WOMEN

250092

Schildersshort met stretch voor dames

p.32

FLUX

200975

Holsterzakkenbroek met stretch en kniezakken

p.14

AXIS WOMEN

250087

Werkshort met stretch voor dames

p.27

FLUX PAINTERS

201023

Schildersbroek met stretch, holsterzakken en kniezakken

p.31

BARI

250011

Werkshort

p.46

FRANKLIN

300374

Multinorm hoge zichtbaarheidsvest

p.89

BASIEL

300358

Tweekleurige sweater

p.52

FUSION

350111

Softshell bodywarmer

p.19

BILBAO

350100

Hoge zichtbaarheidsbodywarmer

p.78

GLASGOW

200899

Hoge zichtbaarheidsholsterzakkenkbroek met kniezakken

p.77

BIONIC

250071

Holsterzakkenshort

p.17

GORDON WITH LOOPS

800076

Canvas gereedschapszakken (per paar) met velcro-lussen

p.101

BOLT

400149

Canvas bretelbroek met kniezakken

p.66

GRAVITY

300396

Softshell jas

p.19

BOSTON

200426

Tweekleurige werkbroek met kniezakken

p.45

GRAVITY WOMEN

300473

Softshell jas voor dames

p.28

BOSTON WOMEN

200669

Tweekleurige werkbroek met kniezakken voor dames

p.61

HELIX

200973

Werkbroek met stretch

p.14

BRANDON

710024

Hoge zichtbaarheids-UV-polo

p.83

HELIX PAINTERS

201022

Schildersbroek met stretch

p.31

BRIGHTON

800002

Gereedschapszak

HELIX PAINTERS WOMEN

201024

Schildersbroek met stretch voor dames

p.32

BUFFALO

200431

Hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.77

HELIX WOMEN

200998

Werkbroek met stretch voor dames

p.27

CALAIS

400138

Tweekleurige bretelbroek

p.46

HUGO

710039

Polo geschikt voor industrieel wassen

p.55

CAMDEN

300504

Hoge zichtbaarheids Midlayer jacket

p.72

HULST

350051

Tweekleurige bodywarmer

p.49

CANNES

100286

Tweekleurige overall met kniezakken

p.47

HYPER

300404

Wind- en waterdichte werkjas

p.19

CARTER

710027

Hoge zichtbaarheids-UV-T-shirt

p.83

IDAHO

250084

Hoge zichtbaarheidsshort

p.77

CARTERVILLE

710037

Hoge zichtbaarheids-UV-T-shirt met lange mouwen

p.83

IMPAX

201038

Stretch werkbroek met kniezakken

p.13

CESAR

710004

Tweekleurige polo

p.53

INDY

300318

Sweater met kap

p.69

CHATEL

500084

Beaver winterjas

p.50

JACKSON

200596

Canvas werkbroek met kniezakken

p.57

CHICAGO

200807

Hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.74

JAKARTA

300336

Tweekleurige softshell jas

p.49

COLOMBIA

400141

Multinorm hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken

p.89

JAKARTA WOMEN

300435

Tweekleurige softshell jas voor dames

CONNOR

200893

Canvas werkbroek met kniezakken

p.66

JUNO

720002

Wollen werksokken

CONVEX

300447

Midlayer vest

p.22

KALUGA

300247

Hoge zichtbaarheidsfleecevest

p.82

CONVEX WOMEN

300474

Midlayer vest voor dames

p.28

KAZAN

300217

Tweekleurige fleecevest

p.52

COSMIC

250067

Werkshort

p.17

KAZAN WOMEN

300293

Tweekleurige fleecevest voor dames

CRATOS

800047

Gecertificeerde kniebeschermers (Type 2, level 1)

p.100

KENT

300316

Canvas werkvest

p.67

CROFT

300319

Drielaagse fleecejas

p.69

KIEL

300245

Multinorm werkvest

p.87
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p.100

p.101

p.101

p.61
p.101

p62

KINETIC

710019

T-shirt

p.25

PENZA WOMEN

300294

Fleecevest voor dames

p.62

KINGSTON

200622

Canvas werkbroek

p.57

PHOENIX

200810

Hoge zichtbaarheidsbroek

p.74

KNOXVILLE

200691

Stretch werkjeans met kniezakken

p.38

PIERRE

710042

Thermoshirt met lange mouwen

KYOTO

201084

Stretch werkjeans met kniezakken

p.39

PLUTO

720001

Coolmaxfx® werksokken

LANCASTER

200612

Hoge zichtbaarheidsbroek

p.76

PRINCETON

201060

Stretch hoge zichtbaarheidsbroek

p.73

LENOX

200818

Multinorm hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.88

PULSE

300400

Sweatshirt jas

p.22

LEON

710003

Polo

p.53

ROMA

250024

Tweekleurige werkshort

LEON WOMEN

710006

Polo voor dames

p.62

SATURNUS

800026

Riem

LIMA

500120

Hoge zichtbaarheidswinterjas

p.84

SEATTLE

200428

Tweekleurige holsterzakkenbroek met kniezakken

p.45

LIMASOL

500132

Hoge zichtbaarheidsparka

p.84

SEATTLE KIDS

200847

Tweekleurige holsterzakkenbroek

p.63

LINCOLN

200570

Multinorm werkbroek met kniezakken

p.86

SEATTLE WOMEN

200668

Tweekleurige holsterzakkenbroek met kniezakken voor dames

p.61

LIONEL

300449

Sweater

p.53

SOLA

200881

Hoge zichtbaarheidsregenbroek

p.84

LIVERPOOL

200427

Werkbroek

p.42

SONIC

710012

T-shirt met lange mouwen

p.25

LIVERPOOL COTTON

200548

Werkbroek

p.58

SPARX

250098

Stretch werkshort

p.12

LIVERPOOL WOMEN

200667

Werkbroek voor dames

p.60

SPECTRUM

200892

Werkbroek

p.16

LOCARNO COTTON

300233

Werkvest

p.59

SPENCER

100380

Multinorm hoge zichtbaarheidsoverall met kniezakken

p.89

LUCCA

250059

Hoge zichtbaarheidsshort

p.75

STARK

200721

Canvas werkbroek

p.66

LUGANO

300183

Tweekleurige werkvest

p.48

STELLAR

300394

Sweater

p.22

MAGNETIC

200908

Holsterzakkenbroek met kniezakken

p.16

STORAX

201014

Stretch werkbroek

p.13

MALAGA

300329

Hoge zichtbaarheids-softshell jas

p.79

TAVIRA

300304

Softshell jas

p.49

MALMEDY

400156

Hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken

p.75

TAVIRA WOMEN

300439

Softshell jas voor dames

p.61

MANCHESTER

200819

Multinorm hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.88

TEXAS

200595

Canvas holsterzakkenbroek met kniezakken

MATRIX

201070

Stretch holsterzakkenbroek met kniezakken

p.13

THEMIS

800062

Bretellen

MELBOURNE

200953

Stretch holsterzakkenjeans met kniezakken

p.39

THEODOR

710061

Thermoshirt met lange mouwen

p.93

MERCURIUS

800019

Riem met bedrukking

TIGNES

500087

Tweekleurige beaver winterjas

p.50

MIAMI

200487

Werkbroek met kniezakken

p.44

TORONTO

100370

Vlamvertragende overall met kniezakken

p.91

MIAMI COTTON

200536

Werkbroek met kniezakken

p.58

TOULOUSE

400127

Hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken

p.79

MINNESOTA

201076

Stretch hoge zichtbaarheidsbroek

p.73

TRAXION

710026

Polo

p.24

MINSK

300411

Winterjas

p.50

TRAXION WOMEN

710034

Polo voor dames

p.29

MONS

350062

Bodywarmer

p.49

TRISTAN

201106

Thermobroek

MONTANA

300342

Vlamvertragende werkvest

p.91

TRITON

910004

Pet

MONZA

250012

Tweekleurige holsterzakkenshort

p.47

TRIX

250083

Holsterzakkenshort met stretch

p.15

NASHVILLE

200658

Tweekleurige werkbroek

p.42

TRIX PAINTERS

250091

Schildersshort met stretch en holsterzakken

p.34

NASHVILLE WOMEN

200681

Tweekleurige werkbroek voor dames

p.60

TRONIX

400163

Bretelbroek met stretch en kniezakken

p.15

NEXUS

710025

T-shirt

p.24

TRONIX PAINTERS

400164

Schildersbretelbroek met stretch en kniezakken

p.34

NEXUS WOMEN

710033

T-shirt voor dames

p.29

TULSA

300259

Canvas werkvest

p.56

NIMES COTTON

100313

Overall met kniezakken

p.59

VEGAS

200822

Werkbroek met reflecterende banden

p.42

NIORT

100333

Multinorm overall met kniezakken

p.87

VELOX

300450

Sweater

p.22

NORDIX

300463

Stretch winterjas

p.20

VELOX WOMEN

300472

Sweater voor dames

p.28

NORDIX WOMEN

300480

Stretch winterjas voor dames

p.20

VENNA

250030

Hoge zichtbaarheidsshort

p.76

NOTUS

800013

Kniestukken

VENTURA

400101

Bretelbroek met kniezakken

p.46

NOUVILLE

300195

Werkvest

p.48

VENTURA COTTON

400101

Bretelbroek met kniezakken

p.59

NOVA

200846

Werkbroek met kniezakken

p.16

VERSAILLES

400124

Tweekleurige bretelbroek met kniezakken

p.47

ODESSA

200984

Zomer hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.74

VICTOR

710038

T-shirt geschikt voor industrieel wassen

p.55

ODIN

910011

Gebreide muts

p.101

VOLTIC

400148

Bretelbroek met kniezakken

p.17

OMAHA

200620

Hoge zichtbaarheidsbroek

p.76

WATSON KIDS

300391

Sweater met lange rits en kap

p.63

ORBITAL

710011

Polo

p.25

WAYNE

350087

Canvas bodywarmer

p.69

ORLANDO

300367

Hoge zichtbaarheidsvest

p.75

WILSON

400143

Multinorm bretelbroek met kniezakken

OSAKA

201011

Stretch werkjeans

p.39

XANTUS

800102

Stretchriem met bedrukking

OSCAR

710001

T-shirt

p.53

OSCAR WOMEN

710005

T-shirt voor dames

p.62

OXFORD

200444

Holsterzakkenbroek met kniezakken

p.44

PASCAL

201069

Thermobroek

p.93

PENZA

300219

Fleecevest

p.52

p.100

p.100

p.93
p.101

p.46
p.101

p.57
p.101

p.93
p.101

p.87
p.100
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DASSY® SHORTS

DASSY® WERKBROEKEN
ARIZONA

200778

Vlamvertragende werkbroek met kniezakken

p.90

BARI

250011

Werkshort

p.46

ARUBA

201063

Stretch hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.73

BIONIC

250071

Holsterzakkenshort

p.17

AXIS

250082

Werkshort met stretch

p.15

COSMIC

250067

Werkshort

p.17

AXIS PAINTERS

250090

Schildersshort met stretch

p.34

IDAHO

250084

Hoge zichtbaarheidsshort

p.77

AXIS PAINTERS WOMEN

250092

Schildersshort met stretch voor dames

p.32

LUCCA

250059

Hoge zichtbaarheidsshort

p.75

AXIS WOMEN

250087

Werkshort met stretch voor dames

p.27

MONZA

250012

Tweekleurige holsterzakkenshort

p.47

BOSTON

200426

Tweekleurige werkbroek met kniezakken

p.45

ROMA

250024

Tweekleurige werkshort

p.46

BOSTON WOMEN

200669

Tweekleurige werkbroek met kniezakken voor dames

p.61

SPARX

250098

Stretch werkshort

p.12

BUFFALO

200431

Hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.77

TRIX

250083

Holsterzakkenshort met stretch

p.15

CHICAGO

200807

Hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.74

TRIX PAINTERS

250091

Schildersshort met stretch en holsterzakken

p.34

CONNOR

200893

Canvas werkbroek met kniezakken

p.66

VENNA

250030

Hoge zichtbaarheidsshort

p.76

DYNAX

200980

Werkbroek met stretch en kniezakken

p.14

DYNAX PAINTERS

201019

Schildersbroek met stretch en kniezakken

p.31

DYNAX PAINTERS WOMEN

201020

Schildersbroek met stretch en kniezakken voor dames

p.32

DYNAX WOMEN

DASSY® BRETELBROEKEN

201001

Werkbroek met stretch en kniezakken voor dames

p.27

BOLT

400149

Canvas bretelbroek met kniezakken

p.66

FLUX

200975

Holsterzakkenbroek met stretch en kniezakken

p.14

CALAIS

400138

Tweekleurige bretelbroek

p.46

FLUX PAINTERS

201023

Schildersbroek met stretch, holsterzakken en kniezakken

p.31

COLOMBIA

400141

Multinorm hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken

p.89

GLASGOW

200899

Hoge zichtbaarheidsholsterzakkenkbroek met kniezakken

p.77

DAKOTA

400142

Vlamvertragende bretelbroek met kniezakken

p.91

HELIX

200973

Werkbroek met stretch

p.14

MALMEDY

400156

Hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken

p.75

HELIX PAINTERS

201022

Schildersbroek met stretch

p.31

TOULOUSE

400127

Hoge zichtbaarheidsbretelbroek met kniezakken

p.79

HELIX PAINTERS WOMEN

201024

Schildersbroek met stretch voor dames

p.32

TRONIX

400163

Bretelbroek met stretch en kniezakken

p.15

HELIX WOMEN

200998

Werkbroek met stretch voor dames

p.27

TRONIX PAINTERS

400164

Schildersbretelbroek met stretch en kniezakken

p.34

IMPAX

201038

Stretch werkbroek met kniezakken

p.13

VENTURA

400101

Bretelbroek met kniezakken

p.46

JACKSON

200596

Canvas werkbroek met kniezakken

p.57

VENTURA COTTON

400101

Bretelbroek met kniezakken

p.59

KINGSTON

200622

Canvas werkbroek

p.57

VERSAILLES

400124

Tweekleurige bretelbroek met kniezakken

p.47

KNOXVILLE

200691

Stretch werkjeans met kniezakken

p.38

VOLTIC

400148

Bretelbroek met kniezakken

p.17

KYOTO

201084

Stretch werkjeans met kniezakken

p.39

WILSON

400143

Multinorm bretelbroek met kniezakken

p.87

LANCASTER

200612

Hoge zichtbaarheidsbroek

p.76

LENOX

200818

Multinorm hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.88

LINCOLN

200570

Multinorm werkbroek met kniezakken

p.86

DASSY® OVERALLS

LIVERPOOL

200427

Werkbroek

p.42

CANNES

100286

Tweekleurige overall met kniezakken

p.47

LIVERPOOL COTTON

200548

Werkbroek

p.58

NIMES COTTON

100313

Overall met kniezakken

p.59

LIVERPOOL WOMEN

200667

Werkbroek voor dames

p.60

NIORT

100333

Multinorm overall met kniezakken

p.87

MAGNETIC

200908

Holsterzakkenbroek met kniezakken

p.16

SPENCER

100380

Multinorm hoge zichtbaarheidsoverall met kniezakken

p.89

MANCHESTER

200819

Multinorm hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.88

TORONTO

100370

Vlamvertragende overall met kniezakken

p.91

MATRIX

201070

Stretch holsterzakkenbroek met kniezakken

p.13

MELBOURNE

200953

Stretch holsterzakkenjeans met kniezakken

p.39

MIAMI

200487

Werkbroek met kniezakken

p.44

MIAMI COTTON

200536

Werkbroek met kniezakken

p.58

MINNESOTA

201076

Stretch hoge zichtbaarheidsbroek

p.73

ATLANTIS

300346

Hoge zichtbaarheidsparka

p.78

NASHVILLE

200658

Tweekleurige werkbroek

p.42

ATOM

300403

Werkvest

p.19

NASHVILLE WOMEN

200681

Tweekleurige werkbroek voor dames

p.60

AUSTIN

500098

Canvas winterjas

p.69

NOVA

200846

Werkbroek met kniezakken

p.16

AVILA

350076

Mouwloze werkvest

p.48

ODESSA

200984

Zomer hoge zichtbaarheidsbroek met kniezakken

p.74

BILBAO

350100

Hoge zichtbaarheidsbodywarmer

p.78

OMAHA

200620

Hoge zichtbaarheidsbroek

p.76

CHATEL

500084

Beaver winterjas

p.50

OSAKA

201011

Stretch werkjeans

p.39

DUSSELDORF

300184

Hoge zichtbaarheidsvest

p.79

OXFORD

200444

Holsterzakkenbroek met kniezakken

p.44

FARO

350077

Tweekleurige mouwloze werkvest

p.48

PHOENIX

200810

Hoge zichtbaarheidsbroek

p.74

FRANKLIN

300374

Multinorm hoge zichtbaarheidsvest

p.89

PRINCETON

201060

Stretch hoge zichtbaarheidsbroek

p.73

FUSION

350111

Softshell bodywarmer

p.19

SEATTLE

200428

Tweekleurige holsterzakkenbroek met kniezakken

p.45

GRAVITY

300396

Softshell jas

p.19

SEATTLE KIDS

200847

Tweekleurige holsterzakkenbroek

p.63

GRAVITY WOMEN

300473

Softshell jas voor dames

p.28

SEATTLE WOMEN

200668

Tweekleurige holsterzakkenbroek met kniezakken voor dames

p.61

HULST

350051

Tweekleurige bodywarmer

p.49

SOLA

200881

Hoge zichtbaarheidsregenbroek

p.84

HYPER

300404

Wind- en waterdichte werkjas

p.19

SPECTRUM

200892

Werkbroek

p.16

JAKARTA

300336

Tweekleurige softshell jas

p.49

STARK

200721

Canvas werkbroek

p.66

JAKARTA WOMEN

300435

Tweekleurige softshell jas voor dames

p.61

STORAX

201014

Stretch werkbroek

p.13

KENT

300316

Canvas werkvest

p.67

TEXAS

200595

Canvas holsterzakkenbroek met kniezakken

p.57

KIEL

300245

Multinorm werkvest

p.87

VEGAS

200822

Werkbroek met reflecterende banden

p.42

LIMA

500120

Hoge zichtbaarheidswinterjas

p.84
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LIMASOL

500132

Hoge zichtbaarheidsparka

p.84

DASSY® THERMAL

LOCARNO COTTON

300233

Werkvest

p.59

PASCAL

201069

Thermobroek

p.93

LUGANO

300183

Tweekleurige werkvest

p.48

PIERRE

710042

Thermoshirt met lange mouwen

p.93

MALAGA

300329

Hoge zichtbaarheids-softshell jas

p.79

THEODOR

710061

Thermoshirt met lange mouwen

p.93

MINSK

300411

Winterjas

p.50

TRISTAN

201106

Thermobroek

p.93

MONS

350062

Bodywarmer

p.49

MONTANA

300342

Vlamvertragende werkvest

p.91

NORDIX

300463

Stretch winterjas

p.20

DASSY® FOOTWEAR

NORDIX WOMEN

300480

Stretch winterjas voor dames

p.20

ACHILLES

10003

Veiligheidssandaal

p.97

NOUVILLE

300195

Werkvest

p.48

CORUS

10012

Lage veiligheidsschoen

p.96

ORLANDO

300367

Hoge zichtbaarheidsvest

p.75

HERMES

10001

Hoge veiligheidsschoen

p.98

TAVIRA

300304

Softshell jas

p.49

JUPITER

10006

Lage veiligheidsschoen

p.97

TAVIRA WOMEN

300439

Softshell jas voor dames

p.61

NEPTUNUS

10007

Lage veiligheidsschoen

p.97

TIGNES

500087

Tweekleurige beaver winterjas

p.50

NOX

10011

Lage veiligheidsschoen

p.96

TULSA

300259

Canvas werkvest

p.56

SPARTA

10009

Hoge veiligheidsschoen

p.96

WAYNE

350087

Canvas bodywarmer

p.69

THANOS

10008

Hoge veiligheidsschoen

p.98

ZEUS

10002

Lage veiligheidsschoen

p.98

DASSY® T-SHIRTS EN POLO’S

DASSY® ACCESSOIRES

BRANDON

710024

Hoge zichtbaarheids-UV-polo

p.83

CARTER

710027

Hoge zichtbaarheids-UV-T-shirt

p.83

ASTRIX

800107

ID-kaarthouder

p.100

CARTERVILLE

710037

Hoge zichtbaarheids-UV-T-shirt met lange mouwen

p.83

AURA

800068

Gebreide sjaal

p.101

CESAR

710004

Tweekleurige polo

p.53

BRIGHTON

800002

Gereedschapszak

p.101

HUGO

710039

Polo geschikt voor industrieel wassen

p.55

CRATOS

800047

Gecertificeerde kniebeschermers (Type 2, level 1)

p.100

KINETIC

710019

T-shirt

p.25

GORDON WITH LOOPS

800076

Canvas gereedschapszakken (per paar) met velcro-lussen

p.101

LEON

710003

Polo

p.53

JUNO

720002

Wollen werksokken

p.101

LEON WOMEN

710006

Polo voor dames

p.62

MERCURIUS

800019

Riem met bedrukking

p.100

NEXUS

710025

T-shirt

p.24

NOTUS

800013

Kniestukken

p.100

NEXUS WOMEN

710033

T-shirt voor dames

p.29

ODIN

910011

Gebreide muts

p.101

ORBITAL

710011

Polo

p.25

PLUTO

720001

Coolmaxfx® werksokken

p.101

OSCAR

710001

T-shirt

p.53

SATURNUS

800026

Riem

p.101

OSCAR WOMEN

710005

T-shirt voor dames

p.62

THEMIS

800062

Bretellen

p.101

SONIC

710012

T-shirt met lange mouwen

p.25

TRITON

910004

Pet

p.101

TRAXION

710026

Polo

p.24

XANTUS

800102

Stretchriem met bedrukking

p.100

TRAXION WOMEN

710034

Polo voor dames

p.29

VICTOR

710038

T-shirt geschikt voor industrieel wassen

p.55

DASSY® SWEATERS EN FLEECES
BASIEL

300358

Tweekleurige sweater

p.52

CAMDEN

300504

Hoge zichtbaarheids Midlayer jacket

p.72

CONVEX

300447

Midlayer vest

p.22

CONVEX WOMEN

300474

Midlayer vest voor dames

p.28

CROFT

300319

Drielaagse fleecejas

p.69

DENVER

300376

Hoge zichtbaarheidssweater

p.82

EVANS

300380

Hoge zichtbaarheidshoodie met kap

p.82

FELIX

300270

Sweater

p.52

INDY

300318

Sweater met kap

p.69

KALUGA

300247

Hoge zichtbaarheidsfleecevest

p.82

KAZAN

300217

Tweekleurige fleecevest

p.52

KAZAN WOMEN

300293

Tweekleurige fleecevest voor dames

LIONEL

300449

Sweater

p.53

PENZA

300219

Fleecevest

p.52

PENZA WOMEN

300294

Fleecevest voor dames

p.62

PULSE

300400

Sweatshirt jas

p.22

STELLAR

300394

Sweater

p.22

VELOX

300450

Sweater

p.22

VELOX WOMEN

300472

Sweater voor dames

p.28

WATSON KIDS

300391

Sweater met lange rits en kap

p.63

p62
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