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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!

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

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Getapete naden.
• Afneembare, verstelbare capuchon met 

voering in mesh. Rits in achtervoering voor 
belettering.Print op borst

• Borstzak en voorzakken met rits. 
• Reflecterende details op mouwen en 

capuchon.
• Inwendige boord verstelbaar met 

trekkoord. 

• Vaste capuchon.
• Kangoeroezak met telefoonzakje, met rits 

afsluitbaar.
• Windvanger aan binnenzijde.

• Stretchpand in rug. 
• Met fleece gevoerde kraag
• Binnenzakken. Pennenzakken. Voorzakken 

met rits.
• Ritssluiting, voorzien van kleine, met fleece 

gevoerde kinbeschermer.
• Verlengde achterkant. 

• Hoge kraag met rits.
• Kangoeroezak met telefoonzakje, met rits 

afsluitbaar.
• Windvanger aan binnenzijde.

• Getapete naden.
• Lichtgewicht voering. Quiltvoering in de 

mouwen
• Afneembare en verstelbare capuchon met 

voering in mesh. Geprint logo op borst. 
Print op mouw. Rits in achtervoering voor 
belettering.

• Borstzakken en voorzakken met rits.
• Reflecterende details op mouwen en 

capuchon.
• Inwendige boord verstelbaar met 

trekkoord. 

• Met fleece gevoerde kraag.
• Binnenzakken. Borstzak en voorzakken met 

rits.
• Ritssluiting, voorzien van kleine, met fleece 

gevoerde kinbeschermer.
• Verlengde achterkant. Verstelbaar met 

trekkoord.

SHELLJACK BI-COLOUR
4790, 100% polyester, oxford, gelamineerd, wind- 
en waterdicht, ademend, 200 g/m²

HOODIE MET RITS
3363, 100% polyester, geborstelde binnenzijde, 
260 g/m²

SOFTSHELL BODYWARMER
3850, 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece, 
255 g/m²

SERVICE SWEATSHIRT MET RITS
3362, 100% polyester, geborstelde binnenzijde, 
260 g/m²

LICHTGEWICHT WINTERJAS
4890, 100% polyester, oxford, gelamineerd, wind- 
en waterdicht, ademend, 200 g/m²

SOFTSHELL JACK
4950, 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece, 
255 g/m²

€ 78,00

€ 42,00

€ 87,00

€ 37,00

€ 65,00

€ 49,00
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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, D84-D124

Verkrijgbaar in de maten  
C44-C62

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

• Stretchmateriaal in kruis, 
op kuiten en kniezakken. 
Voorgevormde pijpen. 

• Achterzakken, beenzak met 
plooi, pennenzak, telefoonzak 
steekzakken.

• Reflecterende details, 
verstelbare broekspijp, 
kniezakken aangepast aan 
kniebeschermer 4027. 

• Stretchmateriaal in kruis, 
op kuiten en kniezakken. 
Voorgevormde pijpen. 

• Achterzakken, beenzak met 
plooi, pennenzak, telefoonzak, 
steekzakken. 

• Verlengingsmogelijkheid 
onderaan

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

• Stretchmateriaal in kruis, 
op kuiten en kniezakken. 
Voorgevormde pijpen. 

• Metaalvrije gesp. Verstelbare 
bretels met elastiek.

• Achterzakken, beenzak met 
plooi, pennenzak, telefoonzak, 
borstzak met klep in 
contrastkleur en pennenzak, 
steekzakken, binnenzak met 
rits, knieschermers zakken.

• Verstelbare broekspijp, 
reflecterende details, 
kniezakken aangepast aan 
kniebeschermer 4027 

• Stretchmateriaal in kruis, 
op kuiten en kniezakken. 
Voorgevormde pijpen. 

• Achterzakken, beenzak met 
plooi, pennenzak, telefoonzak 
steekzakken.

• Reflecterende details, 
verstelbare broekspijp, 
kniezakken aangepast aan 
kniebeschermer 4027. 

• Stretchmateriaal op knieën en 
kuiten. Voorgevormde pijpen.

• Achterzakken, knieschermers 
zakken, steekzakken, 
beenzakken met klep, 
pennenzakken, telefoonzak. 

• Reflecterende details, 
verstelbare broekspijp, 
kniezakken aangepast aan 
kniebeschermer 4027. 

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

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

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

BRETELBROEK 
2695, 60% katoen, 40% polyester, 
ripstop, 250 g/m²

SERVICE WERKBROEK 
MET SPIJKERZAKKEN
1496, 60% katoen, 40% polyester, 
ripstop, 250 g/m²

SERVICE WERKBROEK 
DENIM
1497, 55% katoen, 15% polyamide, 
30% polyester, denimcoating, COR-
DURA® Denim stretch, 340 g/m²

€ 51,00 € 65,00 € 69,00 € 72,00

€ 52,00 € 42,00

♀
ook verkrijgbaar 
als damesmodel 

7159
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Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

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

in nek.

• Met fleece gevoerde kraag.
• Borstzak en voorzakken met rits
• Verlengde achterkant, elastische boord 

onderkant, mouweinde met elastisch band

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

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

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

FLEECEJACK
4730, 100% polyester, microfleece, 260 g/m²

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

€ 9,90 € 53,00 € 24,00

Onesize

• Aanpasbare lengte. Metalen gesp met 
Blåkläder-logo.

• Breedte 40 mm. Lengte 130 cm. 

RIEM
4034, Textiel

€ 12,00

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Schouderpartijen in contrastkleur 
• Hoge kraag met rits 
• Boord aan mouweinde 

SWEATSHIRT 
BI-COLOUR MET HALVE RITS
3353, 100% katoen, french terry, 320 g/m² 

€ 37,00

Onesize

• Standaard kniebescherming - 250x150x20 
mm.

• Combineerbaar met: Zie de certificeringen 
en aanbevelingen van de werkbroek.

• Certificering: EN14404 type 2, level 1.

KNIE-INLEGSTUKKEN
4027, Polyetheen

€ 12,00
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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. Kies tussen zwart of 
witte tekst.

TRANSFERS
Transfers zijn een goedkope 
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.

MATCH ’N COMBINE UNITE
IS OOK VERKRIJGBAAR IN 

DEZE TEAMKLEURCOMBINATIES
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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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• In de populaire X1500 serie zijn er ook 
shorts verkrijgbaar.

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

• Onze duurzaamste werkjeans met 
spijkerzakken van CORDURA® Denim.

• 4x sterker dan een gewone spijkerbroek, 
met design en functies als alle X1500’s.

• Functie en design tot in het kleinste detail.
• Praktische zakken, gereedschaphouders 

en CORDURA® versterkte kniezakken met 
2-level positionering voor het kniestuk.

• Werkbroek van CORDURA® Denim stretch 
met laag kruis en slim-fit broekspijpen.

• Normale pasvorm, laag op de heup te 
dragen, stretchdelen in het kruis en op de 
kuiten.

• Knieën en functionele zakken zijn Cordura®

1000 versterkt, spijkerzakken met rits.

• Twee insteekzakken, zijzak met rits, twee 
achterzakken met klep en velcro©sluiting, 
grote rechterdijbeenzak met potloodzakje 
en telefoonzakje, meterzak, linkerdijbeenzak 
met flap en velcro©sluiting en potloodzakje, 
D-ring

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

WERKBROEK X1500
1500-1140, 88% katoen, 12% polyamide, denim, 
gecoat, CORDURA® denim, 375 g/m²

WERKBROEK X1500
1500-1370, 100% katoen, twill, 370 g/m² 

WERKBROEK BAGGY
STRETCH X1900 JEANS
1999-1141, 55% katoen, 15% polyamide, 30% po-
lyester, denimcoating, CORDURA® Denim stretch, 
340 g/m² 

WERKBROEK
1407-1800, 65% polyester, 35% katoen, twill, 240 
g/m² 

perfect voor 
de zomer!bestsell

er
Verkrijgbaar in:

 grijs/zwart

Verkrijgbaar in:

 marineblauw/zwart

Verkrijgbaar in:

 grijs/zwart

 zwart

 marineblauw/ 

 zwart

Verkrijgbaar in:

marineblauw/zwart     zwart

Verkrijgbaar in:

 grijs  zwart  marine

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

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

C146-C156. D84-D128

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

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

SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 29,00
SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 103,00

SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 93,00
SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 81,00
SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 64,00

ENKELE UNITE-
AANBIEDINGEN
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• Versterkte kraag en manchetten.
• Rib- gebreide elastische boord aan de 

onderkant en mouwen.

• Met borstzak, ribboordkraag en 
manchetten.

• Met ribboordkraag en versterkte nek- en 
schoudernaden.

• Ook verkrijgbaar in damesmodel - artikel 
3390.

SWEATSHIRT
3340-1158, 100% katoen, french terry, 320 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 

Verkrijgbaar in:

wit

 rood

 korenblauw

 marineblauw 8600

 marineblauw 8900

 grijs

 donkergrijs

 zwart

SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 17,00
SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 13,00
SPECIALE

ACTIEPRIJS

€ 17,00

Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL
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



Kobam Dongen
De Hak 16b, 5107 RG
T. 0162 - 318757
Geopend ma t/m vrij 7.30 - 17.00 u
zaterdag 8.30 - 12.00 u

www.kobam.nl

VOORJAAR/ZOMER
2018
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• Kruipneus, tussenzool, neus- 
en wreefbescherming

• Zool: Polyurethaan
• Sluiting: Veter
• Weidtematen: W, XW en XXW. 

• Beschermt de schoenen tegen 
water, vuil en vlekken.

• Houdt leer ademend.
• Geschikt voor leder, suède, 

nubuck, en textiel.

• Houdt 30% vocht vast zonder 
nat te voelen

• Perfecte pasvorm en comfort.

• Door optimale luchtcirculatie blijft de voet aangenaam koel en 
droog en maken blaren weinig kans.

• Superzachte en verkwikkende sterke sok met een goede pasvorm. 
• Verstevigde zones bij de hiel en tenen.

• Kruipneus, tussenzool, neus- 
en wreefbescherming

• Zool: Polyurethaan
• Sluiting: Veter
• Weidtematen: W, XW en XXW. 

• S3 veiligheidscategorie 
(antistatisch)

• Neus + middenzool: composiet.
• Sluiting: Veter
• Geen metaal

• Zool: hittebestendig en van 
rubber met antislip

• Neus + middenzool: composiet.
• Sluiting: Veter
• Geen metaal

BATA

WALKLINE ACT115
S3 VEILIGHEIDSSCHOENEN
Volnerf leder, voering: Cool Comfort

WATERSTOP SPRAY
400 ML

BATA WERKSOKKEN

ALL SEASON
wol

BATA WERKSOKKEN COOL MS2
44% katoen, 24% polyamide, 20% Pro-Cool (polyester), 10% SeaCell active 
(cellulosevezel), 1% Lycra (elastaan), 1% Bekinox (metaalvezel)

BATA

WALKLINE ACT119
S3 VEILIGHEIDSSCHOENEN
Volnerf leder, voering: Cool Comfort

BATA 

BICKZ 728 ESD
VEILIGHEIDSSCHOEN 
SNEAKERS
Nubuck leder, voering: textiel

BATA 

BICKZ 731 ESD
VEILIGHEIDSSCHOEN 
HOOG
Nubuck leder, voering: textiel

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

 zwart

Verkrijgbaar in:

donker grijs

Verkrijgbaar in:

donker grijs

in de maten 39-47 in de maten 42-47

Verkrijgbaar in:

 antraciet

in de maten 35-38 / 39-42 / 
43-46

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 35-38 / 39-42 / 43-46 / 47-50

in de maten 37-46 in de maten 42-47

€ 69,00

€ 9,95

€ 79,00

€ 7,50

€ 69,00 € 72,00

€ 6,50
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Nexa-Book Type1 / Custom / embedded subset
NexaBlack (3x) Type1 / WinAnsi / embedded subset
NexaHeavy (2x) Type1 / WinAnsi / embedded subset
NexaHeavy (3x) Type1 / Custom / embedded subset
NexaLight Type1 / WinAnsi / embedded subset
NexaRegular Type1 / WinAnsi / embedded subset
NexaRustHandmade-Condensed Type1 / WinAnsi / embedded subset
NexaRustSans-Black03 Type1 / WinAnsi / embedded subset
NexaRustSlab-Black Type1 / WinAnsi / embedded subset





