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HAEN Zorgkleding is een collectie van het
merk BALLYCLARE.
In deze brochure worden kleuren zo nauwkeurig
mogelijk gedrukt als in het drukproces
mogelijk is. Er kunnen geen rechten worden
ontleent indien er toch lichte kleurnuances
aanwezig zijn. BALLYCLARE B.V. is niet
aansprakelijk voor druk- en zetfouten in haar
catalogi.

BALLYCLARE is lid van de Fair Wear Foundation
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MODERNE ZORGKLEDING

THE HAEN COLLECTION
Wie in het dagelijks leven aandacht aan zijn of haar
uiterlijk besteedt, wil er ook tijdens het werk leuk uitzien.
Ballyclare begrijpt dit. Gekleurde accenten, comfortabele
(getailleerde) pasvormen en opvallende kragen maken
de kleding mooi om te zien. Deels elastische of verlaagde
taillebanden, zijsplitjes, verstelbare beenlengtes,
stretchmaterialen en veel (telefoon) zakken maken de
kleding functioneel. Dit vind je ook terug in onze nieuwe
modellen; innovatief, tijdloos, functioneel en kwalitatief
hoogwaardige producten.
Onze High Line collectie staat voor: modieuze, duurzame
en kleurrijke zorgkleding. Dit jaar voegen wij weer een
aantal modellen toe aan deze collectie, o.a. de damesjasjes
Mila en Terra, het herenjasje Milo en twee nieuwe
stretchbroeken. Deze nieuwe producten zijn voorzien van
stretchmaterialen voor extra bewegingsvrijheid.
In onze Trend Line collectie wordt luxe witte zorgkleding
samengevoegd met modieuze kleuraccenten voor net dat
beetje extra. Ons succesvolle damesjasje Fijke is vanaf nu
ook leverbaar in de hoofdkleur grijs met dezelfde
accentkleuren als bij het damesjasje Fijke in het wit.
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#MODERNEZORGKLEDING

Onze Basic Line is een witte lijn met een verbeterde
pasvorm waardoor het draagcomfort nog beter is. Deze
kleding kan ook gebruikt worden als basis voor
klantspecifieke modellen.
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#DUURZAMEZORGKLEDING

WIJ DRAGEN ONS STEENTJE BIJ

DUURZAME ZORGKLEDING

‘‘DUURZAME ZORGKLEDING,
DRAAG ECO’’

Met trots presenteren wij nu onze eerste producten met een gerecyclede content.
Al geruime tijd is Ballyclare in voorbereiding om over te gaan naar meer duurzame
materialen voor haar collecties en dit is het eerste resultaat. Een bijdrage van wat de
komende jaren een continue verbeteringstraject gaat worden in de zorgmarkt maar
vooral ook in de gehele keten van de textiel. Wij zijn daar zeer bij betrokken en gaan
ons steentje bijdragen.
ONZE VISIE
Ballyclare is zich bewust van de
noodzaak om zowel onze producten als
onze werkprocessen te verduurzamen.
Wij vinden het belangrijk dat ook de
nieuwe generatie een mooie toekomst
tegemoet gaat.
Wij blijven continu op de hoogte van
nieuwe innovatieve ontwikkelingen op
het gebied van duurzame materialen en
houden de logistieke bewegingen in de
supply chain kort. Om deze reden werken wij daar waar mogelijk samen met
partners in de keten die dezelfde drijfveren hebben.

‘‘ Wij vinden het belangrijk dat ook
de nieuwe generatie een mooie
toekomst tegemoet gaat’’
Ballyclare heeft een eigen ECO logo ontwikkeld om aan te
geven welke producten een duurzame aanpassing hebben
gekregen. Dat kan zijn een toevoeging van een gerecycled
materiaal maar ook een nieuw product dat volledig geschikt
gemaakt is voor recycling of aangepaste verpakking.
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WIJ KIEZEN BEWUST
Het verduurzamen van de textielindustrie is een must maar tegelijkertijd
niet eenvoudig. Door de grote druk die
er nu ontstaat is de kans reëel dat er ook

veel duurzaamheid en circulariteit
geclaimd wordt dat het eigenlijk niet
verdiend. Ballyclare wil hier behoedzaam
mee omgaan en kiest bewust voor
‘kleinere’ stappen die transparant zijn.
Daarom kiezen wij bewust voor
betrouwbare toeleveranciers. Kleine
stappen die weldegelijk een bijdrage
leveren en die passen bij dat onderdeel
van de keten waar wij invloed op kunnen
uitoefenen.
GEEN WOORD MAAR DADEN
Ballyclare wil snel doorschakelen naar
een bredere duurzame collectie. In de
aankomende periode zullen wij onze
standaard doeken van de huidige collectie gaan vervangen door verschillende
type materialen met duurzame eigenschappen. Deze doeken zijn al beschikbaar voor grote projecten. Van gerecycled polyester tot Bio katoen, Tencel/
Lyocell en verschillende
combinatie mogelijkheden. Uiteraard
altijd met Oeko-Tex standard 100.
*Producten die wij in de aankomende
periode gaan verduurzamen hebben
wij gemarkeerd met een ‘*’.
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SPECIAAL, SAMEN MET JOU ONTWORPEN

JOUW IMAGO, ONZE ZORG
Naast de standaard voorraad collectie
verzorgen wij al jaren, samen met onze dealers
en industriële wasserijen, klantspecifieke
oplossingen voor o.a. ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en andere zorginstellingen.
Zowel op basis van de bestaande standaard
collectie van HAEN als volledig voor en met de
klant ontwikkelde producten. De nadruk ligt
hierbij op de juiste pasvorm, optimale
bewegingsvrijheid en het gebruik van duurzame
materialen. Professionele werkkleding versterkt
jouw imago en herkenbaarheid zowel qua
uitstraling als tevredenheid onder het personeel.
LEVENSDUUR
Naast het design is de levensduur van het
product tenminste net zo belangrijk. Ballyclare
werkt uitsluitend met betrouwbare
toeleveranciers om dit proces te waarborgen.
In een vroeg stadium is er de mogelijkheid om
samen met een wasserij partner een testfase in te
bouwen. Het aanbrengen van een wasserij chip,
kunnen wij zowel achteraf als tijdens productie
aanbrengen. Daarnaast houden wij ook rekening
met het terugdringen van verpakkingsmaterialen bij project bulk leveringen.

SPECIAL MADE
Niet alleen bij projecten maar ook bij een
aanbieding voor een individueel product of een
set van meerdere producten kan er maatwerk
geleverd worden. Zowel op gebied van
materialen (diverse duurzame opties) als op
gebied van ontwerp en kleurgebruik.
Maatwerk vraagt altijd wel om een bepaald
volume. Door slim gebruik te maken van
bestaande modellen en de ‘Ballyclare op maat’
oplossing (zie pagina 12.) kan een eigen ontwerp
al vanaf kleinere aantallen gerealiseerd worden.

UW LOGO
UW LOGO

Ballyclare heeft het afgelopen jaar diverse grote
spoed producties geleverd. Zoals onze re-usable
en recyclebare isolatiejas voor diverse
ziekenhuizen in Nederland en diverse producten
voor NHS in Engeland.
EIGEN FABRIEK
Het volledige proces van ontwerp tot realisatie en
nazorg voeren wij geheel in eigen beheer uit. Met
een eigen atelier in Tunesië, en met onder andere
een eigen patronenafdeling, beschikken wij over
korte lijnen om snel op iedere situatie in te
kunnen spelen (zie pagina 13).

‘‘LATEN WIJ HET
PERSOONLIJK MAKEN’’

NIEUWE PRODUCTEN,
GEEN STANDAARD COLLECTIE

Ballyclare zorgt ervoor dat jouw zorgkleding perfect aansluit bij jouw huisstijl. Op deze manier draagt
zorgkleding bij aan het imago en zorgt het voor een eenduidige en herkenbare uitstraling van jouw
organisatie. Dit kan middels speciaal ontworpen kleding naar eigen wens of door het aanbrengen van
logo’s op bestaande producten.
TRANSFERS
Transfers (seallogo’s) worden
aangebracht door een
combinatie van de juiste
temperatuur en druk. De
mogelijkheden zijn divers;
één kleur, meerdere kleuren,
full colour, borduurlook etc.
Seallogo’s zijn geschikt voor
industriële bewassing en
kunnen zowel tijdens speciale
producties als achteraf door
ons worden aangebracht.

BORDURINGEN
Ballyclare kan jouw
zorgkleding voorzien van een
applicatie (badge) of
borduring. Het rechtstreeks
inborduren kan bij speciale
producties al direct tijdens
het productieproces
plaatsvinden. Daarnaast
hebben wij ook de mogelijkheid om borduringen achteraf
aan te brengen.

SPECIAL SERVICE
Het eventueel inkorten van
broekspijpen, inkorten van
mouwen, aanbrengen van
extra drukkers of andere
aanpassingen kunnen wij ook
voor jou verzorgen.
Ballyclare beschikt, in tegenstelling tot vele andere
aanbieders, nog over een
eigen atelier in Doetinchem
waar dergelijke aanpassingen
direct uitgevoerd worden.

Voor vragen of advies kun je te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice. Wij denken
graag met jou mee, zorgen voor de perfecte oplossing en advies op maat.
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HAEN HIGH LINE MAUD DOKTERSJAS DAMES
74161/6106
HAEN HIGH LINE MART DOKTERSJAS HEREN
74162/6106
11

BALLYCLARE OP MAAT
Met Ballyclare op maat bieden wij de mogelijkheid om modellen in een specifieke
huisstijlkleur te maken. Dit is al vanaf 150 stuks per model mogelijk.
Creëer jouw eigen model in drie eenvoudige stappen.
Jij kunt jouw eigen modellen samenstellen in drie eenvoudige stappen.
1.
2.
3.

Jij kiest welke modellen het meest geschikt zijn om als basis te dienen voor deze kleurwissel.
Keuze uit alle producten van de High,- Trend- of Basic line.
Uit onze kleurenkaart kun je een selectie maken van de kleur(en) die het beste aansluiten bij de
gewenste huisstijl. Wanneer jij deze aan ons kenbaar maakt, kunnen wij voor jou een
designtekening maken.
Na akkoord laten wij de artikelen voor jou produceren vanaf 150 stuks per model, minimaal 4
stuks per maat en vervolgens even aantallen. De levertijd bedraagt 10-12 weken afhankelijk van
jouw specifieke wensen, productiecapaciteit en beschikbaarheid van het doek. 				
Dit geldt ook voor nabestellingen.

Staat jouw kleur er niet bij? Dan kunnen wij een passende offerte maken.
Voor een compleet nieuw model geldt een minimale initiële ordergrootte van 300 stuks per ontwerp,
minimaal 4 stuks per maat en vervolgens even aantallen. Voor nabestellingen geldt dan vervolgens 150
stuks per model, minimaal 4 stuks per maat en vervolgens even aantallen.

ONZE BESCHIKBARE KLEUREN

Wit

Grey cross

Steel grey

Charcoal/Lava

Purple		

Petunia

Lilac

Metro blue

Blue cross

Warm Orange

Khaki

Magic azur

Olijfgroen

Sulfur yellow

Sun

Shocking pink

Orient pink

Black denim look

REUSABLE ISOLATION GOWN(S)
75500/192-1100
Purple passion
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Royal blue

Navy

Zwart

Blue denim look

KLEUREN: lichtblauw. SPECIFICATIES: 100% polyester, 110 g/m2.
DETAILS: ronde nek, minimaal 50 keer industrieel wasbaar,
STANDARDS: EN-13795-1: 2019 MAAT: one size, lengte: ca. 118 cm.
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THE HAEN COLLECTION

HIGH LINE

Nieuw binnen de High Line collectie zijn
het damesjasje Mila en herenjasje Milo.
Beide jasjes zijn ontwikkeld met een
stretch telescoopmouw voor extra
bewegingsvrijheid.
Daarnaast kun je natuurlijk ook altijd
kiezen voor het damesjasje Kara. Deze
hebben wij nu standaard leverbaar in
maar liefst veertien verschillende kleuren.
Wil je liever je eigen stijl creëren? Kies dan
voor ons damesjasje Karina. Middels de
standaard meegeleverde kleurstrookjes
kun je het damesjasje Karina jouw eigen
look geven. Deze kleurstrookjes laten zich
eenvoudig aanbrengen door middel van
een drukkertje en klittenband op het
linker borstzakje en rechter heupzak.

EXTRA BEWEGINGSVRIJHEID
D.M.V. STRETCH TELESCOOPMOUW

NIEUW
PRODUCT

HIGH LINE DAMESJASJE MILA
74155

#ULTIEMEBEWEGINGSVRIJHEID

KLEUREN: wit/donkerblauw 6106, wit/magic azur 6104, magic azur/
donkerblauw 0406, petrol blue/donkerblauw 3206. SPECIFICATIES:
65% res-polyester/ 35% katoen, 210 gr/m2. DETAILS: moderne
pasvorm, opstaand boordje, diverse contrastdelen, drukknoopsluiting,
1 borstzakje met pennenzakje, 2 ruime heupzakken waarvan één met
telefoonzakje en de ander met een extra opgezet zakje, 2 zijsplitjes,
telescoopmouw met tricot voor extra bewegingsvrijheid, omslag
mouw met contrast en splitje, jaslengte ca. 72 cm MAAT: XS-3XL.
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*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen
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HIGH LINE VERPLEGERSJAS KAREL*
72051
KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 65% polyester/ 35% katoen, 215 g/
m2. DETAILS: rechtvallend, drukknoopsluiting, openvallende kraag,
jeanslook, moderne borstzakjes met rivets, 2 opgestikte zakken,
telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-2XL, lengte: ca. 82 cm.

NIEUW
PRODUCT

HIGH LINE HERENJAS MILO
74160
KLEUREN: wit/donkerblauw 6106, wit/magic azur 6104, magic azur/
donkerblauw 0406, petrol blue/donkerblauw 3206. SPECIFICATIES:
65% res-polyester/ 35% katoen, 210 gr/m2. DETAILS: moderne
pasvorm, opstaand boordje, diverse contrastdelen, drukknoopsluiting,
1 borstzakje met pennenzakje, 2 ruime heupzakken waarvan één met
telefoonzakje en de ander met een extra opgezet zakje, 2 zijsplitjes,
telescoopmouw met tricot voor extra bewegingsvrijheid, jaslengte ca.
79 cm. MAAT: XS-3XL.
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*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen

HIGH LINE VERPLEGERSJAS KAREL
72051
KLEUREN: blue cross 0330, grey cross 3330. SPECIFICATIES: 60%
katoen/ 40% polyester, 185 g/m2. DETAILS: rechtvallend, drukknoopsluiting, openvallende kraag, jeanslook, moderne borstzakjes met
rivets, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-2XL,
lengte: ca. 82 cm.

*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen
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ONTDEK ONS
ZORGJASJE KARA

KRAAGJE
PERFECTE PASVORM

RIVETS

STANDAARD LEVERBAAR IN
14 VERSCHILLENDE KLEUREN

MODERNE DRUKKNOPEN

TELEFOONZAKJE

VERKRIJGBAAR IN 14 VERSCHILLENDE KLEUREN

ZORGJASJE KARA

HAEN HIGH LINE DAMESJASJE KARA*
74033
KLEUREN: navy 0600. SPECIFICATIES: 65% polyester / 35% katoen,
195 gm/2. DETAILS: getailleerd, drukknoopsluiting, openvallende
kraag, jeanslook, moderne borstzakjes met rivets, 2 opgestikte zakken,
telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 70 cm.
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*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen

74033*
Kleur: shocking pink 7600.
Specificatie: 65% polyester/ 35%
katoen, 215 g/m2.
*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen
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NIEUWE
KLEUR

74033*
Kleur: wit 6100.
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033*
Kleur: roze 5900.
Specificatie: 210 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033
Kleur: blue cross 0330.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen /
40% polyester, plain chambray.

74033*
Kleur: lilac 1200.
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033*
Kleur: magic azur 0410.
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033
Kleur: orient pink 7650
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033*
Kleur: shocking pink 7600
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033*
Kleur: purple passion 1250.
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033/040
Kleur: blue denim look 0700.
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033
Kleur: grey cross 3330.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen /
40% polyester, plain chambray.

74033*
Kleur: royal blue 0300.
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033*
Kleur: navy 0600
Specificatie: 195 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033*
Kleur: zwart 6200.
Specificatie: 195 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.

74033/040
Kleur: Black denim look 6200
Specificatie: 215 g/m2, 65%
polyester / 35% katoen.
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*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen

*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen
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DE NIEUWE TERRA COLLECTIE

VOOR NU &
DE TOEKOMST
De Terra collectie is ontworpen voor ultieme bewegingsvrijheid.
Een comfortabel zorgjasje met stretch element en handige
functionaliteiten, uitgewerkt tot in detail.

DEELS TRICOT
RUGPANEEL VOOR EXTRA
BEWEGINGSVRIJHEID

NIEUW
PRODUCT

HIGH LINE DAMESJASJE TERRA
74157
KLEUREN: wit/olijfgroen 6120, wit/khaki 6141, wit/warm oranje 6153.
SPECIFICATIES: 210 g/m2, 65% res-polyester/ 35% katoen.DETAILS:
moderne pasvorm, opstaand boordje, diverse contrastdelen, bedekte
drukknoopsluiting, V-halsje, 1 borstzakje, 2 ruime heupzakken met
een telefoonzakje in beide heupzakken, 2 splitjes achter, deels tricot
rugpaneel voor extra bewegingsvrijheid, jaslengte ca. 74 cm. MAAT:
XS-3XL.
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*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen

#GREENISTHENEWORANGE

*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen

23

DESIGN YOUR OWN STYLE
De kleuraccenten van het damesjasje Karina kun je op een verrassend
eenvoudige wijze middels drukker en klittenband zelf veranderen.
Deze, standaard meegeleverde kleurstrookjes, kun je middels een
drukker en klittenband bevestigen op linkerborstzakje en rechter
heupzak.

HIGH LINE DAMESJASJE KARINA*
74151

HIGH LINE ROK RITA*
74412

HIGH LINE ZWANGERSCHAPSBROEK RIAN
74521

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: getailleerd, drukknoopsluiting, openvallende kraag,
jeanslook model, moderne borstzakjes met rivets, 2 opgestikte zakken,
telefoonzakje, 2 zijsplitjes, losse kleurstrookjes. MAAT: XS-3XL, lengte:
ca. 70 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/35%
katoen. DETAILS: deels elastische tailleband, 5 riemlussen,
jeansmodel, 5-pocket, gulp ritssluiting, 4 zakken met rivets,
telefoonzakje, loopsplit middenachter. MAAT: 36-50, lengte: ca. 65 cm.

KLEUREN: wit 9730. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/35%
katoen, 215 g/m2. DETAILS: tricot bovendeel, afsluitkoord,
dijbeenzak. MAAT: XS-XL, length 70 cm, binnenbeenlengte: ca. 80 cm.

NIEUW
PRODUCT
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*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen

NIEUW
PRODUCT

HIGH LINE DAMESJASJE PAULIEN
74154

HIGH LINE DAMESBROEK TIRZA
74158

HIGH LINE 5-POCKET DAMESBROEK TARA
74159

KLEUREN: wit met oriënt pink en grey cross 9247, wit met blue cross
en navy contrast 9246. SPECIFICATIES: 63% polyester/ 34% katoen/ 3%
EOL. DETAILS: stretch, licht getailleerd, drukknoopsluiting, openvallende kraag, diverse contrastdelen, paspelzakje op borst, 2 opgestikte
zakken, telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-2XL, lengte: ca. 75 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 245 g/m2, 62% polyester/ 34%
katoen/ 4% ELAST. DETAILS: moderne pasvorm, STRETCH, hoge
tailleband, deels elastische tailleband, dubbele stiftknoop, gulp drukknoopsluiting, 2 steekzakken, 1 muntzakje, 2 achterzakken.
MAAT: 34-52, binnenbeenlengte: ca. 84 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 245 g/m2, 62% polyester/ 33%
katoen/ 5% ELAST. Panama. DETAILS: moderne pasvorm, STRETCH, 5
pocket model, normale taille, stiftknoop voorsluiting, gulp ritssluiting,
7 riemlussen, 2 steekzakken, 1 muntzakje, 2 achterzakken, rivets op
zakken. MAAT: 34-52, binnenbeenlengte: ca. 83 cm.

*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen
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TREND LINE HERENJAS FLORIS
72600
KLEUREN: wit/royal blue 6103, wit/charcoal 6134. SPECIFICATIES: 245
g/m2, 65% polyester/35% katoen. DETAILS: rechtvallend,
drukknoopsluiting, opstaande boord, diverse contrastdelen,
borstzakje, 2 opgezette zakken, lengte circa 80 cm. MAAT: 44-62.

THE HAEN COLLECTION

TREND LINE

Binnen de Trend Line collectie vind je
luxe witte kleding met modieuze
accentkleuren.
Dit is goed terug te zien in ons succesvolle
jasje Fijke welke in 7 verschillende
kleuraccenten standaard leverbaar
is. Samen met het herenjasje Floris
zorgt dit voor één uitstraling.
Daarnaast is het damesje Fijke nu ook in
de hoofdkleur grijs leverbaar met dezelfde
contrastkleuren als bij het damesjasje Fijke
in het wit.

Zie pagina 28 en 29 voor alle overige kleuren

TREND LINE DAMESJASJE FIJKE*
74600

#MIX&MATCH
26

KLEUREN: wit/royal blue 9123, wit/charcoal 9122. SPECIFICATIES: 215
g/m2, 65% polyester/35% katoen. DETAILS: getailleerd,
drukknoopsluiting, openvallende kraag, diverse contrastdelen,
borstzakje, ingezette zakken, telefoonzakje, 2 splitjes aan de
achterzijde. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 70 cm.

*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen
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NIEUW
PRODUCT

NIEUW
PRODUCT

NIEUW
PRODUCT

NIEUW
PRODUCT

74600*
Kleur: wit / royal blue 9123.
Specificatie: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen.

74600*
Kleur: wit / magic azur 9125.
Specificatie: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen.

74600*
Kleur: wit / sulfur yellow 9610.
Specificatie: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen.

74600
Kleur: greycross / royal blue 3303.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen / 40% polyester.

74600
Kleur: greycross / magic azur 3304.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen / 40% polyester.

74600
Kleur: greycross / sulfur yellow 3351.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen / 40% polyester.

NIEUW
PRODUCT

NIEUW
PRODUCT

NIEUW
PRODUCT

74600*
Kleur: wit / sun 9000.
Specificatie: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen.

74600*
Kleur: wit / orient pink 9121.
Specificatie: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen.

74600*
Kleur: wit / charcoal 9122.
Specificatie: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen.

74600*
Kleur: wit / shocking pink 9124.
Specificatie: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen.

74600
Kleur: greycross / sun 3353.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen / 40% polyester.

74600
Kleur: greycross / orient pink 3350.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen / 40% polyester.

74600
Kleur: greycross / charcoal 3334.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen / 40% polyester.

74600
Kleur: greycross / shocking pink 3376.
Specificatie: 185 g/m2, 60% katoen / 40% polyester.
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TREND LINE DAMESJASJE CAROLA*
74002

TREND LINE DAMESJASJE CORA*
74432

TREND LINE DAMESJASJE TEUNI*
74029

TREND LINE DAMESJASJE PEGGY*
74031

KLEUREN: wit/purple en lava 9160. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65%
polyester/ 35% katoen. DETAILS: licht getailleerd, verdekte drukknoopsluiting, openvallende kraag, diverse contrastdelen en
contrasterende trenzen, piping om de getailleerde vorm te benadrukken, paspelzakje op borst, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje, 2 splitjes
aan de achterzijde. MAAT: XS-2XL, lengte: ca. 75 cm.

KLEUREN: wit/shocking pink 9070. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65%
polyester/ 35% katoen. DETAILS: licht getailleerd, 2-weg
ritssluiting, openvallende kraag, contrast op zakken en epauletten,
borstzakje met pennenzakje, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje,
2 zijsplitjes. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 70 cm.

KLEUREN: wit/steelgrey en purle 9088. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65%
polyester/ 35% katoen. DETAILS: licht getailleerd, drukknoopsluiting,
openvallende kraag, diverse contrastdelen, lijst met piping,
paspelzakje op borst, 2 opgestikte zakken met contraststiksel,
telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 70 cm.

KLEUREN: wit/shocking pink en charcoal 9087. SPECIFICATIES: 215 g/
m2, 65% polyester/ 35% katoen. DETAILS: getailleerd, verdekte
drukknoopsluiting, openvallende kraag, diverse contrastdelen,
borstzakje, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje, 2 zijsplitjes.
MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 75 cm.

TREND LINE DAMESJASJE FLORIEN
74150

TREND LINE DAMESJASJE ELIEN*
74004

HAEN TREND LINE DAMESJASJE BENTE*
74605

KLEUREN: wit/shocking pink 9124. SPECIFICATIES: 225 g/m2, 63%
polyester/ 34% katoen/ 3% EOL. DETAILS: stretch, getailleerd, drukknoopsluiting, opstaand boordje, diverse contrastdelen,
borstzakje, ingezette heupzakken met extra telefoonzakje, 2 splitjes
aan de achterzijde. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 70 cm.

KLEUREN: wit/shockingpink en lava 9110. SPECIFICATIES: 215 g/m2,
65% polyester/ 35% katoen. DETAILS: licht getailleerd,
drukknoopsluiting, openvallende kraag, diverse contrastdelen,
paspelzakje op borst, 2 opgestikte zakken met contraststiksel,
telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-2XL, lengte: ca. 75 cm.

KLEUREN: wit/lilac en petunia 9610, wit/metro blue en royal blue 9260.
SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35% katoen. DETAILS:
getailleerd, drukknoopsluiting, openvallende kraag, diverse
contrastdelen, paspelzakje op borst, 2 opgezette zakken, telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 70 cm.
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TREND LINE HEREN VERPLEGERSJAS MARCEL
72011

TREND LINE HEREN VERPLEGERSJAS RAMON
72010

TREND LINE DAMES DOKTERSJAS DAPHNE
74604

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 245 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: rechtvallend, verdekte drukknoopsluiting, korte
mouw, opstaande boord, borstzakje, 1 stethoscoopzakje,
2 opgestikte zakken, rugceintuur. MAAT: 44-62, lengte: ca. 103 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 245 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: rechtvallend, verdekte drukknoopsluiting, lange
mouw met verstelbaar manchet d.m.v. drukknoop, opstaande boord,
borstzakje, 1 stethoscoopzakje, 2 opgestikte zakken, rugceintuur.
MAAT: 44-62, lengte: ca. 103 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 245 g/m2, 65% polyester/
35% katoen. DETAILS: getailleerd, verdekte drukknoopsluiting,
opstaande boord, lange mouw, borstzakje, 2 opgestikte zakken,
loopsplit midden achter. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 105 cm.

SLIMFIT
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TREND LINE DAMESBROEK KAYLA*
74037

TREND LINE DAMESBROEK TATUM*
74038

TREND LINE DAMESBROEK LOTTE
74070

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: normale tailleband, 7 riemlussen, gulp ritssluiting,
deel tricot achterzijde, 2 steekzakken, 2 achterzakken, rivets. MAAT:
34-52, binnenbeenlengte: ca. 82 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: deels elastische tailleband, 5 riemlussen, gulp
ritssluiting, 2 steekzakken, 2 achterzakken, rivets. MAAT: 34-52,
binnenbeenlengte: ca. 82 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 250 g/m2, 63% polyester/ 34%
katoen/ 3% EOL. DETAILS: stretch, slimfit, normale tailleband, 5
riemlussen, gulp ritssluiting, 2 steekzakken, 2 achterzakken,
1 dijbeenzakje. MAAT: 34-52, binnenbeenlengte: ca. 84 cm.

*Producten die wij in de aankomende periode gaan verduurzamen
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BASIC LINE DAMESJASJE TESS*
73402

BASIC LINE DAMESJASJE SUUS*
73601

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: licht getailleerd, drukknoopsluiting, platte kraag met
v-hals, borstzakje met pennenzakje, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 75 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: getailleerd, drukknoopsluiting, opstaande boord,
borstzakje, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje. MAAT: XS-3XL, lengte:
ca. 65 cm.

BASIC LINE DAMESJASJE BRITT*
73600

BASIC LINE DAMESBODYWARMER RUTH*
73602

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: getailleerd, ritssluiting, openvallende kraag,
borstzakje, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje, 2 zijsplitjes. MAAT: XS3XL, lengte: ca. 70 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: normale pasvorm, drukknoopsluiting, opstaande
boord, borstzakje, 2 opgestikte zakken, telefoonzakje, 2 zijsplitjes.
MAAT: XS-3XL, lengte: ca. 70 cm.

THE HAEN COLLECTION

BASIC LINE

De naam zegt het al. De kleding in de
Basic Line collectie is geheel wit wat de
basis is van zorgkleding.
Deze collectie is een compleet aanbod
met diverse damesjasjes, een bodywarmer, herenjasje en vijf damesbroeken
in verschillende lengtes. Deze zijn
uiteraard goed te combineren met de
bovenkleding uit onze highline en
trendline collectie.
De kleding kan ook gebruikt worden als
basis voor klantspecifieke modellen.

#ULTIEMEBEWEGINGSVRIJHEID
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HAEN
BASICS
BASIC LINE 1/1 DAMESBROEK PAM*
73603

BASIC LINE 7/8 DAMESBROEK GILL*
73605

HAEN BASIC LINE 3/4 DAMESBROEK GWEN*
73604

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/35%
katoen. DETAILS: 1/1 lengte, deels elastische tailleband, 5 riemlussen,
gulp ritssluiting, 2 steekzakken, dijbeenzak. MAAT: 34 - 52, binnenbeenlengte: ca. 82 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: 7/8 lengte, deels elastische tailleband, 5 riemlussen,
gulp ritssluiting, 2 steekzakken, dijbeenzak. MAAT: 34 - 52, binnenbeenlengte: ca. 72 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: 3/4 lengte, deels elastische tailleband, 5 riemlussen,
gulp ritssluiting, 2 steekzakken, dijbeenzak. MAAT: 34-52, binnenbeenlengte: ca. 55 cm.

BASIC LINE 1/1 DAMESBROEK PEARL*
73606

BASIC LINE 7/8 DAMESBROEK PIP*
73608

BASIC LINE VERPLEGERSJAS FRISO
72000

BASIC LINE HERENBROEK PETER
72080

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: 1/1 lengte, tunnel elastische tailleband,
aansnoerkoord , 5 riemlussen, gulp ritssluiting, 2 steekzakken.
MAAT: XS-3XL, binnenbeenlengte: ca. 82 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 215 g/m2, 6 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: 7/8 lengte, tunnel elastische tailleband,
aansnoerkoord, 5 riemlussen, gulp ritssluiting, 2 steekzakken.
MAAT: XS-3XL, binnenbeenlengte: ca. 72 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 245 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: rechtvallend, drukknoopsluiting, opstaande boord,
borstzakje, 2 opgestikte zakken. MAAT: 46-62, lengte: ca. 80 cm.

KLEUREN: wit 6100. SPECIFICATIES: 245 g/m2, 65% polyester/ 35%
katoen. DETAILS: normale tailleband, 1 bandplooi, 5 riemlussen ,gulp
ritssluiting, 2 steekzakken, 1 achterzak met klep. MAAT: 44-62, 45-55,
binnenbeenlengte: ca. 87 cm.
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WASADVIES

MAATGIDS

Het is van groot belang om werkkleding goed te verzorgen. Op deze pagina beschrijven wij onze
wasinstructies. Goed onderhoud zorgt ervoor dat de producten er te allen tijden goed blijven uitzien en
langer mee gaan.

Niet alle kleding is in alle maten
verkrijgbaar en maatconversies kunnen per
kledingstuk verschillen. De instructies hieronder
helpen jou op de juiste wijze de maat te nemen
op verschillende plaatsen van het lichaam, zodat
jij verzekerd bent van optimale bescherming en
een comfortabele pasvorm.

SYMBOLEN
Elk product is voorzien van een waslabel. Hierop staat precies beschreven waarvan het product is
gemaakt en wat de juiste wasvoorschriften zijn. Hieronder vind je een omschrijving per symbool die
wij gebruiken.
Droogtrommel
normale temp.

Strijken, max.
110 °C

Niet stomen

Plat drogen/
Uitdruppelen

Strijken, max.
150 °C

Chemish
reinigen

Maximale
wastemp. 60 °C

Niet in de droogtrommel

Strijken, max.
200 °C

Maximale
wastemp. 70 °C

Niet bleken

Niet strijken

Handwas

Maximale
wastemp. 40 °C

WASVOORSCHRIFTEN

WASMIDDELEN

•

•

•
•
•

Volg de wasinstructies op het waslabel van het
product.
Zorg ervoor dat alle knopen, drukkers en ritsen
gesloten zijn tijdens het wassen.
Was donkere kleuren altijd gescheiden van
lichte kleuren.
Zorg altijd voor een volle wasmachine, zo hoef
je minder vaak te wassen.

•
•

Gebruik eco vriendelijke wasmiddelen voor
je omgeving en om je huid te beschermen
tegen irritaties.
Gebruik geen wasverzachter omdat dit de
levensduur van de stof kan verminderen.
Vermijd wasverzachter en wasmiddelen op
basis van zeep bij het wassen van werkkleding.

TEMPERATUUR

DROGEN

Wij voorzien onze producten altijd van een waslabel waarop de hoogste wastemparatuur wordt
weergegeven. Natuurlijk is het altijd toegestaan
om minder warm te wassen. Hiermee draag je
uiteraard ook je steentje bij aan het milieu. Een
wasbeurt op 40 graden in plaats van 60 graden
bespaart al 0,50 cent aan energiekosten.

•
•

Indien mogelijk, laat het dan drogen in de
frisse buitenlucht.
Gebruik nooit hogere temperaturen in de droger dan wordt aanbevolen. Bij te hoge temperaturen kunnen de producten aanzienlijk
krimpen.

Hoe bepaal jij de juiste maat?
Als je al over werkkleding bezit dat goed zit, ook
na wasbeurten, kijk dan op het label. Daar vindt
je een maat en modelnummer.

B
F

Als alternatief kun je de aanwijzingen hier rechts
volgen. Vraag dan iemand om jou op de
bepaalde plaatsen op te meten.

C

Het is daarbij belangrijk dat je de onderkleding
draagt die jij normaal ook op het werk zou dragen en te meten op het breedste punt.

A
B
C

E

A

D

Lichaamslengte
Borst, gemeten op het breedste punt
Taille, gemeten rond het natuurlijke
middel
Zitvlak/heup, gemeten op het breedste
punt
Rug van nek tot middel, gemeten over het
midden van de rug, van de nek tot het
natuurlijke middel
Arm, gemeten van de zijkant van de hals
tot aan de pols, dus met inbegrip van de
schouder
Binnenkant been, gemeten van het kruis
tot aan de hiel

D
E
F
G

G

VROUWEN
INT

XS

S

M

L

XL

XXL

EU
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34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

BORST

82

86

90

94

98

102

106

110

115

120

125

130

TAILLE

90

94

98

102

106

110

114

118

123

128

133

138

MANNEN
INT
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XS

S

M

L

XL

XXL

EU
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44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

BORST

78

84

84

92

92

98

98

108

108

120

120

132

TAILLE

72

76

76

82

82

90

90

98

98

112

112

120
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