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• Zool: Rubber
• Sluiting: Veter
• Wijdtematen: W en XW.

• Veiligheidsschoenen voor professioneel 
gebruik.

• Beschermneus 200J is getest.
• Penetratiebescherming 1100N
• Energie absorberende hak, gesloten hiel, 

waterafstotend.
• Loopzool PU + PU.

• Zool: Rubber
• Sluiting: Veter
• Wijdtematen: W en XW. 

• Veiligheidsschoenen voor professioneel 
gebruik.

• Beschermneus 200J is getest.
• Penetratiebescherming 1100N
• Energie absorberende hak, gesloten hiel, 

waterafstotend.
• Loopzool PU + PU.

ENGINE S3 
Volnerf leder, voering: Cool Comfort®

QUICK SPORT BLAUW 
LAAG S3 / SRC
Upper Suède + leer, voering Mesh, Uitneembare 
anatomische inlegzool, gewicht ca. 650 gr

RAFT S3
Voering: Cool Comfort®/Outdry®

QUICK SPORT BLAUW 
HOOG S3 / SRC
Upper Suède + leer, voering Mesh, Uitneembare 
anatomische inlegzool, gewicht ca. 710 gr

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 donkerblauw

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 donkerblauw

in de maten  
W-XW 38-48

in de maten  
38 t/m 47, Leest 10

in de maten  
W-XW 38-48

in de maten  
38 t/m 47, Leest 10

€ 87,50

€ 69,00

€ 92,00

€ 69,00

COMPOSIET
NEUSBESCHERMING

COMPOSIET
NEUSBESCHERMING

COMPOSIET
TUSSENZOOL

COMPOSIET
TUSSENZOOL ANTISLIPANTISLIP OLIE RESISTENTOLIE RESISTENT TUNNELSYSTEEMTUNNELSYSTEEM

100% WATERPROOF

STALEN
NEUSBESCHERMING

STALEN
NEUSBESCHERMING

FLEXIBELE KEVLAR
TUSSENZOOL

FLEXIBELE KEVLAR
TUSSENZOOLANTISLIP ANTISLIPOLIE RESISTENT OLIE RESISTENTANTI-STATISCH ANTI-STATISCH

UNIEKE AANBIEDING!

OP=OP
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• Elektronische gehoorbescherming, 
uitgerust met radio. Voor het beluisteren 
van de radiofrequenties FM (87-108 MHz) 
in combinatie met gehoorbescherming op 
een efficiente en aangename manier.

• Werkt met 2 AA batterijen niet inbegrepen.

• Dispenserdoos met 200 paar wegwerp 
oordoppen.

• Apart verpakt per 2 oordoppen.

• High comfort
• Reflecterende banden
• Maximale ventilatie
• Verstelbaar

GEHOORBESCHERMER  
PITRADIO3
3256146

OORPLUGGEN CONICO 200 
(200PR)
3249797, polyurethaanschuim, ø 12 mm, EN352-2: 
37 dB

STOOTCAP ERGONOMISCH KAIZO
3249807, polyester katoen met mesh

Verkrijgbaar in:

 grijs

Verkrijgbaar in:

 geel

• Broek en vest met gelaste naden.
• Vest met vaste capuchon, koudewerende 

ritssluiting, polsen met elastiek aan de 
binnenzijde, 2 zakken

• Broek met elastiek in de taille, ritssluiting, 
drukknopen aan onderzijde.

REGENPAK EN304 
3249814 ,polyester met dubbele pvc coating

Verkrijgbaar in:

 geel

 groen

Verkrijgbaar in:

 zwart/rood

€ 69,00 € 13,30

€ 9,50

€ 19,75
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• CLASSIC - Valbeschermingsharnas met 
1 vast bevestigingspunt (op de rug). 2 
gespen, comfortregeling via 2 zijdelingse 
beugels aan het harnas 

• Valbeveiligingssysteem met vaste energie-
absorber aan getorst koord Ø 12mm, 
lengte 2 m. 1 karabijnhaak AM002.

ELARA 160 GT
Kant-en-klare valbeschermingskit. Stalen karabijn-
haak, polyamide lijn, polyester riemen.

€ 39,90

Verkrijgbaar in:

 oranje

in de maten S/M/L en XL/XXL
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Voor het werken op hoogte bieden wij een 
ruim aanbod in valbeveiligingsproducten. 
Alle valbeveiliging items voldoen aan de 
geldende wettelijke veiligheidseisen die 
vastgelegd zijn in EN-normen. Kwaliteit, 
veiligheid en service zijn altijd gewaar-
borgd.  

Ons assortiment valbeveiliging is enorm  
gevarieerd en uitgebreid. Naast individue-
le valbeveiliging items zoals harnasgordels,  
veiligheidslijnen, haken en valstopappara-
ten leveren wij ook complete sets in val-
beveiliging.

• VERTICAL 2,50 M - Valbeschermings-
harnas met 2 bevestigingspunten (rug 
- borst). 2 gespen. Comfortregeling via 2 
zijdelingse beugels aan het harnas. (Ref. 
HAR12).

• Valbeveiligingslsysteem met automatische 
lijnspanner type band 46 mm met energie-
absorber

• Beschermend omhulsel. 1 verbindingsstuk 
AM002 (Ref. AN102). 1 verbindingsstuk 
AM002.

ELARA 140 GT
Kant-en-klare valbeschermingskit. Stalen karabijn-
haak, kunststoffen carter, polyester riem.

Verkrijgbaar in:

 oranje

in de maten S/M/L en XL/XXL

VALBEVEILIGING

€ 80,00

• Type B2 met wandbeugel
• Tot 10 personen
• Inhoud:
 2 wondsnelverband 6 x 8cm -  

4 snelverband nr. 1 (klein) - 2 snelverband 
nr. 2 (middel) - 16 steriele gaasjes 1/16 
- 10 steriele gaasjes 5x5 - 2 metalline 
compressen - 1 betadine/desinfectant 10 
cc - 1 cambric zwachtel 4m x 6cm -  
1 cambric zwachtel 4m x 8cm - 3 hydrofiel 
windsel 4m x 6cm - 1 doos wondpleister -  
1 set wegwerphandschoenen - 2 vette of 
synthetische watten - 1 kleefpleister 5m x 
2,5cm - 1 mondkapje voor beademing -  
1 driekante doek - 2 witte watten à 10g -  
4 verbandklemmetjes - 3 veiligheids-
spelden - 1 splinterpincet - 1 knievormige 
verbandschaar (stompe punt)

VERBANDTROMMEL B-N32
101656, formaat 18 x 27 x 8 cm

€ 18,95



WAAROM KLEDEN ALS  

EEN AMATEUR WANNEER  

U WERKT ALS EEN PROF?
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PROFILEER UW
WERKKLEDING EN

ZET UW BEDRIJF
OP DE KAART

GET UNITED

WITH
BESCHIKBARE KLEURCOMBINATIES
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Goed combineerbare werkkleding voor 
medewerkers in de bouw- en service sector. 
Verschillende stijlen in contrasterende kleuren 
kunnen worden aangepast en gecombineerd voor 
bijna elke professionele gelegenheid.

Met de nieuwe collectie werkkleding van Blåkläder 
zal het imago van uw team van medewerkers ver 
boven iedereen uitsteken. Hiermee zet u uw bedrijf 
echt op de kaart! U bent prof en wilt er toch ook 
niet uitzien als amateur?

KIES UW TEAMKLEUR EN MIX HET 
MET DE PERFECTE PASVORM!

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

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

BESCHIKBARE KLEURCOMBINATIES
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zwart/rood

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Met ribboordkraag en versterkte nek- en 
schoudernaden. 

• Ook verkrijgbaar in damesmodel - artikel 
3390. 

• Past perfect bij Blåkläders nieuwe 
Industrie-collectie.

• Versterkte nek- en schoudernaden
• Juk in contrastkleur over de schouders. 
• Perfecte match met Blåkläders nieuwe 

Industrie-collectie.

POLOSHIRT PIQUÉ
3324, 60% katoen, 40% polyester, piqué, 220 g/m²

T-SHIRT BI-COLOUR
3379, 100% katoen, single jersey, 150 g/m²

€ 18,00 € 9,90

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Ribgebreide hals, Ronde hals.
• Versterkte schoudernaad, Versterkte naad 

in nek.

T-SHIRT BI-COLOUR
3379, 100% katoen, single jersey, 150 g/m²

€ 9,90

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Halsopening met knopen, ribgebreide 
kraag, split aan zijkant.

• Versterkte naad in nek en schoudernaad.
• Ribgebreid mouweinde. 

POLOSHIRT
3389, 60% katoen, 40% polyester, piqué, 220 g/m²

€ 24,95
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MATCH ’N COMBINE UNITE 
IS OOK VERKRIJGBAAR IN  

DEZE TEAMKLEURCOMBINATIES

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

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

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

• Stretchdelen en voorgevormde knieën. 
• Gemaakt van CORDURA® Denim, dat vier 

keer sterker is dan gewone Denim wat de 
broek extreem duurzaam maakt.

• Licht, duurzaam materiaal met 
sneldrogende eigenschappen.

• Smallere pasvorm en voorgevormde 
knieën.

• Elastische delen in zitvlak, knieën kruis.
• Pen-, mes- en dijbeenzak.
• 5 cm verstelbare zoom aan broekspijp.

• Zeer comfortabel en lichtgewicht materiaal. 
• Perfect voor het werken in warm weer.
• Droogt snel en heeft een goede 

scheurweerstand.
• Vele opbergmogelijkheden.

SERVICE WERKBROEK  
DENIM STRETCH
1459-1142, 85% katoen, 15% polyamide, denim, 
gecoat. CORDURA® Denim, 340 g/m²

SERVICE WERKBROEK  
MET STRETCH
1459-1845, 65% polyester, 35% katoen, platbinding,  
166 g/m²

WERKBROEK LICHTGEWICHT
1525-1845, 65% polyester, 35% katoen, platbinding,  
166 g/m²

€ 69,95 € 54,50 € 61,00

€ 62,00

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

C44-C62, C146-C156, D84-D124

• Zeer comfortabel en lichtgewicht materiaal. 
• Perfect voor het werken in warm weer.
• Droogt snel en heeft een goede 

scheurweerstand.
• Vele opbergmogelijkheden.

• Stretchmateriaal in kruis, op kuiten en 
kniezakken. 

• CORDURA®-stretch versterkte kniezakken 
• Vele opbergmogelijkheden.
• Verstelbare broekspijp opening met knopen. 
• Reflecterende details.

WERKBROEK LICHTGEWICHT
1525, 65% polyester, 35% katoen, platbinding,  
166 g/m²

SERVICE WERKBROEK  
MET STRETCH ZONDER SPIJKERZAKKEN
1495, 60% katoen, 40% polyester, ripstop, 250 g/m²

€ 72,10

+ gratis zonnebril 
t.w.v. 25,-

+ gratis 
t - shirt 

t.w.v. 
14,20
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zwart/rood

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

VERLENGEN/INKORTEN
Ondanks ons uitgebreide assortiment 
werkbroeken, kunnen ze soms te lang 
of te kort zijn. Blåkläder beschikt over 
een eigen afdeling waar we op 
aanvraag broeken kunnen verlengen of 
inkorten.

PATCHES
Opgenaaide patches of klittenbandpatches worden 
steeds populairder en zijn makkelijk in gebruik.  
Op aanvraag kunnen wij naampatches op kleding 
naaien, of als meerdere mensen hetzelfde kledingstuk 
dragen voorzien van een klittenbandpatch.

BORDURINGEN
Profileer je bedrijf én jezelf met een 
exclusieve en professionele uitstraling 
door een geborduurd bedrijfslogo of 
naam. NAAM- TEKST TRANSFER

We kunnen nu ook kleinere aantallen 
met persoonsnaam en/of tekst 
aanbieden met onze nieuwe plotter-
machine. Ideaal voor kleine transfers op 
de borst of rug.

TRANSFERS
Transfers zijn een voordelige 
oplossing om je bedrijfslogo 
te laten zien. Deze zijn 
eenvoudig aan te brengen 
en werken ook goed op 
waterdichte kledingstukken 
waarbij borduurwerk 
niet wordt aanbevolen. 
Hierdoor bent u flexibel 
in het bedrukken van uw 
werkkleding.
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• In de populaire X1500 serie zijn er ook 
shorts verkrijgbaar.

• Moderne snit, twee losse spijkerzakken 
in CORDURA® en gereedschapslussen, 
beenzak met telefoonzak.

• Met borstzak, ribboordkraag en 
manchetten.

• Met ribboordkraag en versterkte nek- en 
schoudernaden.

• Ook verkrijgbaar in damesmodel - artikel 
3390.

SHORT X1500
1502-1370, 100% katoen, canvas, 270 g/m²

PIQUE POLO
3305-1035, 100% katoen, piqué, 220 g/m²

PIQUE POLO 2-KLEUREN
3324-1050, 60% katoen, 40% polyester, piqué,  
220 g/m² 

perfect voor 
de zomer!Verkrijgbaar in:

 grijs/zwart

Verkrijgbaar in de maten C42-C64, 
C146-C156. D84-D128

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 13,50
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 18,00

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 66,00

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in:

 wit

 rood

 korenblauw

 marineblauw

 marineblauw

 grijs mêlee

 grijs

 zwart

Verkrijgbaar in:

 wit

 wit/grijs

 khaki/zwart

 rood/zwart

 korenbl./zwart

 marinebl./geel

 marineblauw/ 

 korenblauw

 marinebl./grijs

 grijs/rood

 grijs/zwart

 zwart/geel

 zwart/rood

 zwart/korenbl.

 zwart/grijs

 zwart/grijs

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten C44-C62

Verkrijgbaar in de maten C44-C62

• Achterzakken, beenzak met plooi, 
pennenzak, telefoonzak, duimstokzak 
met meshouder en pennenzak, twee 
voorzakken.

• Soepele en lichtgewicht short en daardoor 
ideaal voor warmere werkdagen! 

• Voorzien van diverse praktische zakken en 
functionele details.

• De spijkerzakken, achterzakken en 
duimstokzak zijn CORDURA® versterkt en 
de binnenbeennaad is driedubbel gestikt 
voor extra duurzaamheid.

SERVICE SHORT  
1499, 60% katoen, 40% polyester, ripstop, 250 g/m²

SHORT LICHTGEWICHT 
1526, 65% polyester, 35% katoen, platbinding, 166 
g/m²

€ 43,50€ 47,50

ENKELE UNITE AANBIEDINGEN
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Verkrijgbaar in de maten C44 t/m C62

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

WERKBROEK 1091-1210
173813, 2861875 - 2861876, 224628 - 224632, 
2570705 - 2570706

SWEATSHIRT 3340-1158
2569, 229983, 102311 - 102314

Verkrijgbaar in:

 wit

Verkrijgbaar in:

 wit

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

T-SHIRT 3300-1030
2569789, 229990, 2861884 - 2861885, 2861881, 
102457

€ 8,75

Verkrijgbaar in:

 wit

STUKADOORSKLEDING

€ 42,50

€ 33,95

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

SWEATSHIRT MET 1/2 RITS 
3369-1158
3141335 - 3141336, 3141338 -3141341

Verkrijgbaar in:

 wit

€ 19,95
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• Gecertificeerde standaard rubberen 
kniebeschermer.

• Afmetingen 207 x 180 x 20 mm.
• Onesize.

• Met Velcro® sluiting voor broeksriem.
• Past in hamerlus bij modellen 1567, 1568, 

1960 en 1961.
• Onesize.

• Langere kniebeschermers voor uitgebreide 
ondersteuning en bescherming.

• Gecertificeerd volgens EN14404, type 2, 
niveau 1

• Afmetingen 290 x 180 x 20 mm.
• Onesize.

• Met Blåkläder logo.
• Afmetingen 4 x 125 cm.
• Onesize.

• Yachting stijl. Blåkläder logo geborduurd op 
de achterkant.

• Verstelbaar aan de achterkant.

• Perfecte bescherming die speciaal is 
ontwikkeld voor professionals die vaak 
werken op de knieën.

• Vormen zich naar je knieën voor extra 
stabiliteit en comfort.

• Onesize.

KNIE-INLEGSTUKKEN  
4000-1202
102384, polytheen, kwaliteit: 1202

HAMERLUS 4020-000
2566366, metaal, kwaliteit: 0000

KNIE-INLEGSTUKKEN  
4018-1200
238460, polytheen, kwaliteit: 1200

RIEM 4003-0000
102392, elastisch

BASEBALL CAP ZONDER LOGO 
2046-0000
2565082

KNIE-INLEGSTUKKEN  
4027-1203
3179026, polytheen, kwaliteit: 1203, gewicht: 0,1

Verkrijgbaar in:

 zwart
Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 marine blauw

Verkrijgbaar in:

 zwart

 rood

€ 13,50€ 8,55

€ 10,50

€ 8,80

€ 7,80

€ 9,40
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IN ALLE VESTIGINGEN GRATIS PAS-SESSIES

ÉÉN AANSPREEKPUNT

ONLINE KLEDING MANAGEMENTSYSTEEM

DE KRACHT VAN ONS KLEDINGMANAGEMENTSYSTEEM

• Voor optimale aansturing en versterking van bedrijfskleding en pbm’s.
• Vereenvoudiging van interne processen:
 - inzicht in verstrekte bedrijfskleding en pbm’s;
 - signaleren van periodieke keuringen;
 - kostenbesparing.
Vraag er naar bij een van onze bedrijfskleding specialisten via kleding@polvobv.nl of 
tel: +31 88 76 51 290.

Eén aanspreekpunt met de u bekende contactpersoon die alles voor u regelt. Polvo 
heeft de expertise in huis en beschikt over de faciliteiten om u ook op dit gebied 
compleet te ontzorgen.

In alle Polvo vestigingen is een uitgebreid kledingassortiment voor u beschikbaar en 
kunnen we u passessies aanbieden om de juiste werkkleding te kiezen. Uiteraard 
bieden wij u ook passessies op uw gewenste locatie. U vindt onze vestigingen op 
www.polvobv/bedrijven.
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€

ADVIES VAN ECHTE KLEDINGSPECIALISTEN

BUDGETBEHEER

BEDRUKKING IN HUIS

DE KRACHT VAN ONS KLEDINGMANAGEMENTSYSTEEM

Polvo beschikt over een eigen afdeling met meerdere kledingpersen en transfers op 
voorraad, waardoor de levertijden extreem versneld worden.

Binnen Polvo zijn werkkledingspecialisten werkzaam met jarenlange ervaring, die 
alle valkuilen kennen en u optimaal bij uw keuze binnen uw budget kunnen adviseren.

Budgetbeheer is geïntegreerd in het online kledingmanagementsysteem. U kunt 
online bestellen binnen uw eigen gestelde budget met uw eigen autorisatie modules.

ALLE WERKKLEDING LEVERBAAR

Alle A-merken jassen, handschoenen, laarzen, broeken, sweaters en jacks zijn 
leverbaar.
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Gemakkelijk en snel

Artikelen scannen

Bestelhistorie

SCAN DE QR-CODE EN 
DOWNLOAD DE APP

Kent u onze  
app al?

Ervaar het 
gemak van 
online shoppen
7 dagen per week en 24 uur per dag 

bereikbaar!

• als u op zoek bent naar een product of dienst

• als u meer achtergrondinformatie wilt

• als u technische gegevens wilt checken

•  als u wilt weten wanneer u bij welke Polvo-vestiging 

terecht kunt

Direct bestellen, snel en op elk gewenst moment... dat 

bespaart u kostbare tijd!

Lekkerkerker Wijk bij Duurstede
Hoge Maat 2, 3961 NC
T. 088-7651450
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Lekkerkerker Houten
Hoofdveste 24, 3992 DG
T. 088-7651460
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Lekkerkerker Utrecht
St. Laurensdreef 35, 3565 AJ
T. 088-7651400
Geopend ma t/m do 7.00 - 17.00 u
vrijdag 7.00 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Lekkerkerker Amersfoort
Terminalweg 7, 3821 AJ
T. 088-7651470
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Lekkerkerker Veenendaal
De Smalle Zijde 2, 3903 LN
T. 0318-51 90 34
Geopend ma t/m vr 7.00 - 17.00 u
zaterdag gesloten

www.lekkerkerkerbv.nl




