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K l e d i n g  v o o r 
p r o f e s s i o n a l s
Uitstraling en comfort
Mensen  verwennen met lekker eten en drinken is een mooi en bevredigend vak. Daarnaas t Om u goed te informeren over onze collectie en onze voorraden, maken wij gebruik van 

is het lichamelijk  een veeleisend  beroep. Logisch dus dat u zelf  hoge eisen stel t aan de symbolen in deze brochure. Per product per kleur staat met behulp van een symbool

middelen  waarmee  u uw werk doet. Zoals aan uw bedrijfskledin g. Die moet comfortabel aangegeven hoe dit product bij ons op voorraad wordt gehouden.

zitten , beweegruimte bieden, mak kelijk  te wassen  en te strij ken zijn en er bovendien goed 

uitzien . Want wie heeft ooit bepaald dat functionele  kleding vormeloos, stijf  of lelijk  zou 

moeten  zijn?  Wie in het dagelijks leven aandac ht aan haar  of zijn uiterlijk  besteedt , wil  er 

ook tijdens  het werk leuk uitzien . Haen  begrijpt dit. Opvallende  accenten, een mooie 

Dit product in die kleur wordt voor u door ons op voorraad gehouden. U kunt

ervan uitgaan dat dit kledingstuk geleverd wordt vanuit voorraad en een enkele

keer vanuit lopende productie.

(getaillee rde) pasvorm, contrastdelen  en het gebruik  van kwalit atief  hoogwaardige stoffen 

maken de kleding mooi om te zien. Deels elastische  taillebanden , zijsplitje s, verstelba re Wij houden dit product in deze kleur in een kleine hoeveelheid op voorraad. Dit

beenlengtes en druk kerband ma ken de kleding fun ctioneel en p rettig in he t dragen. product wordt daar waar nodig bij geproduceerd voor u.

Altijd beschikbaar en met een persoonlijk tintje
‘Ui tverkocht’ kennen wij  niet. Alle producten in deze catalogus  leveren wij  uit voorraad aan productie geldt wel een minimale afname. Dit wordt rechts naast dit symbool

Wij produceren dit product in deze kleur speciaal voor uw order. Voor deze

onze dealers . Onze kleding is er voor u. Mocht onverhoopt het gewenste  model in uw maat aangegeven. Bijvoorbeeld bij een minimale afname van 25 stuks staat er het 

niet beschikbaar  zijn, dan leveren wij  dit in de regel al de volgende dag aan de dealer. volgende;

Wanneer  u uw bedrijfslogo of een tekst op de kleding wil t laten borduren is dat uiteraard 

mogelijk . U kunt ook kiezen uit een van de vele prachtige standaa rd borduursel s, in overleg 

met uw deale r.

Maatschappelijke betrokkenheid

Uitleg symbolen

Naas t een helder beeld van de wensen en eisen van onze klanten, zijn we ons bewus t van 

onze rol als  kledingproducent. Omdat de productie van deze kleding over de hele wereld 

plaatsvindt, vinden we het belangrijk  om de geaccepteerde sociale  standaa rden te 

waarborgen. Sinds 2004 zijn wij  lid van de Fair  Wear Foundation. Deze onafhan kelijke 

organis atie, opgericht door regering, werknemers  en werkgevers, zet zich in voor goede 

arbeidsomstandigheden  in de kledingindustrie  in lagelonenlanden . Meer  informatie treft 

u op de website www.fairwear.nl.

A

B

C

C25
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Koksmuts met contrastband | 78093 690900 

Koksbuis Gorden zwart/wit krijtstreep | 71023 690900 
Koksbuis Gorden grijs/zwart streep | 71023 690910 
Buis me t blinde druk kerband sluiting | contrastdelen grijs -zwart streep | 
lange mouw | mouw zakje | 2 zijsplitten | pennenlusje

Felix pantalon zwart-wit krijtstreep | 74520 180880 
Felix pantalon grijs/zwart streep | 74520 000920 
Pantalon me t 1 bandplooi | deels elastische  tailleband | gulp ritssluiting | 
5 riemlussen | 2 stee kzakken | 1 achterzak me t klep

Koksbuis Gorden zwart-grijs brede 
streep | 71023 690920 
Buis me t blinde druk kerband sluiting | 
contrastdelen z wart-grijs b rede streep | 
lange mouw | mouw zakje | 2 zijsplitten | 
pennenlusje

Heren 5-pocket pantalon zwart | 
55051 280620
5 verstelba re beenlengtes d.m .v. drukker-
band | gulp ritssluiting | 5 riemlussen | 
2 insteekzakken | 2 achterzakken | 
telefoonzakje

5  P o c k e t  P a n t a l o n s  m e t  5 
v e r s t e l b a r e  b e e n l e n g t e s 
Het is een vaak  terug kerend probleem…wanneer u uw broek koopt is 

deze vaak  te lang of te kort!  Haen  heeft hier de oplossing  voor gevonden! 

Bij  onze nieuwe 5 pocket pantalons  kunt u zélf  de binnenbeenlengte 

bepalen en voor de dames  is dat variërend van 68  cm tot 78 cm. Door 

heel eenvoudig de drukkertjes  aan de binnenzijde  van de pijpen op de 

gewenste lengte  te plaatsen kunt u 5 verschillende lengtes be reiken.

H a e n

BA

B

B
B

A

B

Bij elk product staat aangegeven op welke voorwaarde deze te leveren is. Het symbool          geeft aan dat dit product altijd uit voorraad leverbaar is. Het symbool          geeft aan dat er een kleine voorraad gehouden wordt van dit product. A B



5

71022 010940

78080  te verkrij gen in 
onderstaande kleu ren:

Kleurn r.: 010920
Zwart-grijs b rede streep

Kleurn r.: 010990
Dieprood satijnst reep

Kleurn r.: 180410
Zwart-bruin st reep 

Kleurn r.: 180880
Zwart-wit krijtst reep

Kleurn r.: 000920
Grijs -zwart streep 

Kleurn r.: 160420
Bruin denim 

Bandana zwart | 78094 260620 

Jamie koksbuis korte mouw zwart 
satijnstreep | 71022 010980
Jamie koksbuis korte mouw wit 
satijnstreep | 71022 010940
Buis me t blinde druk kerband sluiting | korte 
mouw | mouw zakje | 2 zijsplitten | pennenlusje

Felix pantalon zwart-grijs brede streep | 
74520 010920
Pantalon me t 1 bandplooi | deels elastische 
tailleband | gulp ritssluiting | 5 riemlussen | 
2 steekzakken | 1 achterzak me t klep

Halterschort zwart-grijs brede streep | 78080 010920 
Halterschort grijs-zwart streep | 78080 000920 
Voorzien van opgestikte vier kante zak | verstelba re halshoogte d.m .v. drukkerband

Dames 5-pocket pantalon zwart | 55050 280620 
5 verstelba re beenlengtes d.m .v. drukkerband | gulp ritssluiting | 5 riemlussen | 
2 insteekzakken | 2 achterzakken - telefoonzakje 

Overschort Pizza | 78091 690980 
Overshort met contrast | polosluiting 
met drukkerband | 3 deli ge zak |  tele-
foonzakje 

Dames 5-pocket pantalon zwart | 
55050 280620
5 verstelba re beenlengtes d.m .v. drukker-
band | gulp ritssluiting | 5 riemlussen | 
2 insteekzakken | 2 achterzakken - 
telefoonzakje 

B B B

A

B

A

B

B

B

B B

B B

B B

Het symbool          geeft aan dat dit product niet uit voorraad leverbaar is, maar speciaal wordt geproduceerd. Het getal wat rechts naast dit symbool staat is de minimale afname voor dit product.C
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71025 010940 71021 010940 

71021 010980 
78089 230620

Koksbuis Jamie lange mouw dieprood satijnstreep | 71021 010990 
Koksbuis Jamie lange mouw wit satijnstreep | 71021 010940 
Koksbuis Jamie lange mouw zwart satijnstreep | 71021 010980 
Buis me t blinde druk kerband sluiting | lan ge mouw | mouw zakje | 
2 zijsplitten | pennenlusje

Felix pantalon zwart | 74520 260620 
Pantalon me t 1 bandplooi | deels elastische  tailleband | gulp ritssluiting | 
5 riemlussen | 2 stee kzakken | 1 achterzak me t klep

Dames koksbuis Sandra dieprood satijnstreep | 71025 010990 
Dames koksbuis Sandra zwart satijnstreep | 71025 010980 
Dames koksbuis Sandra wit satijnstreep | 71025 010940 
Buis me t blinde druk kerband sluiting | lan ge mouw | mouw zakje | 2 zijsplitten | pennenlusje

Serveerschort zwart | 78089 230620 
Short met 4 doorlopende zakken

Dames 5-pocket pantalon zwart | 55050 280620 
5 verstelba re beenlengtes d.m .v. drukkerband | gulp ritssluiting | 5 riemlussen | 2 instee kzakken | 
2 achterzakken - telefoonzakje  

B B
B

B

A

B
B

B

A

Bij elk product staat aangegeven op welke voorwaarde deze te leveren is. Het symbool          geeft aan dat dit product altijd uit voorraad leverbaar is. Het symbool          geeft aan dat er een kleine voorraad gehouden wordt van dit product. A B
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78093 690920 

78093 690910 

78093 690900 

78092 530610 

78092 260620 

78095 530610 

78095 260620 

78081 te verkrij gen in 
onderstaande kleu ren:

Kleurn r.: 010920
Zwart-grijs b rede streep

Kleurn r.: 180410
Zwart-bruin st reep 

Kleurn r.: 180880
Zwart-wit krijtst reep

Kleurn r.: 000920
Grijs -zwart streep 

Kleurn r.: 160420
Bruin denim 

78094 260620

Bolknoop
030  =  korenblauw 
080  =  marine 
210  =  fl essengroen 
240  =  groen 
480  =  goud 
490  =  mais geel 
500  =  geel 
530  =  oranje 
540  =  rood 
550  =  bordeaux 
610  =  wit 
620  =  zwart 

Serveersloof Zwart-grijs brede 
streep | 78081 010920
Sloof me t zak aan de rechtervoorzijde 
67% pol. / 33% kat. | B 100 x L 96 cm

Koksmuts met contrastband | 78093

Koksmuts uni | 78092

Skullcap | 78095

Bandana | 78094

B
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B B

B B B

B B B

B B B

B

Het symbool          geeft aan dat dit product niet uit voorraad leverbaar is, maar speciaal wordt geproduceerd. Het getal wat rechts naast dit symbool staat is de minimale afname voor dit product.C
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Hilton koksbuis wit | 71001 080610 
Buis me t knoopsgaten voor bolknopen | lan ge mouw 
100% katoen

Roelof kokspantalon blauw-wit koksruit | 
71058 130990 
Pantalon me t riemlussen | deels elastische  tailleband | gulp 
ritssluiting | 2 stee kzakken | achterzak me t klep 

Damespolo wit | 80371 810610 
50% pol yester / 50% katoen | getaillee rd | 210 gr  
nektape | 2 kunstst of knopen | carbon fi nish
zachte touch | pique | dubbel gestik t | 60 g raden wasbaar

Damespantalon Selma blauw-wit koksruit | 71097 240990 
Deels elastische  tailleband | gulp ritssluiting | 2 i ntast zakken

C l a s s i c s  c o l l e c t i e
Deze klassie kers hebben hun sporen reeds verdient. Deze collectie is een 

totaal  aanbod van horeca kleding van koksbuis, broeken tot sloven en 

tabberts. De uitgebreide lijn  aan sloven biedt voor ieder wat wils . In deze 

collectie ook een dames koksbroek. 

C l a s s i c s

A

A
A

B

Bij elk product staat aangegeven op welke voorwaarde deze te leveren is. Het symbool          geeft aan dat dit product altijd uit voorraad leverbaar is. Het symbool          geeft aan dat er een kleine voorraad gehouden wordt van dit product. A B
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Danny Haltersloof bordeaux | 
78140 290550 
Halterslo of 67% pol. / 33% kat. 
B 70 x L 87 cm | voorzien van zak aan 
voorzijde me t een deelnaad

Danny Haltersloof Korenblauw-wit 
gestreept | 78141 610810
Halterslo of 67% pol. / 33% kat. 
B  70 x L 87 cm | voorzien van zak aan 
voorzijde me t een deelnaad

Harmen Haltersloof Blauw-wit 
koksruit | 78050 130990 
Halterslo of 100% kat.  
B 72 x L 106 cm | voorzien van borst zak en 
zakje op voorzijde

Barry Haltersloof donkerblauw | 
78030 150060
Halterslo of 100% kat 
B 70 x L 87 cm | voorzien van borst zak en 
zakje op voorzijde

Groen 240210 

Korenblauw 290030  

Wit 290610 

Donkerblauw 290060 

Wit 08061 0.   

Blau w-wit koksrui t 130990  

Wit 080610  

Donkerblauw 150060  

Ook verkrijgbaar in de kleu ren:

Ook verkrijgbaar in de kleu ren: Ook verkrijgbaar in de kleu ren:

B

B

B

A

B

A B

B

B

B

A

A

Het symbool          geeft aan dat dit product niet uit voorraad leverbaar is, maar speciaal wordt geproduceerd. Het getal wat rechts naast dit symbool staat is de minimale afname voor dit product.C
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C l a s s i c s

Korenblauw 290030  

Donkerblauw 290060  

Bordeaux 2905 50  

Ook verkrijgbaar in de kleu ren:

Serveersloof zwart | 78005 290620 
Sloof me t zak aan de rechtervoorzijde 
67% pol. / 33% kat. | B 100 x L 96 cm

Franse  sloof donkerblauw | 78002 290060 
Sloof 67% pol. / 33% kat. (behalve wit 100% kat.) | B 100 x L 96 cm

Wit 080610  

Zwart 290620  

Bordeaux 2905 50  

Ook verkrijgbaar in de kleu ren:

B

B

B

B

A

B

B

B

Bij elk product staat aangegeven op welke voorwaarde deze te leveren is. Het symbool          geeft aan dat dit product altijd uit voorraad leverbaar is. Het symbool          geeft aan dat er een kleine voorraad gehouden wordt van dit product. A B
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Wit 080610  

Donkerblauw 290060  

Bordeaux 2905 50  

Ook verkrijgbaar in de kleu ren:

Grote sloof zwart | 78001 290620 
Sloof 67% pol. / 33% kat. (behalve wit 
100% kat.) | B 100 x L 70 cm

Kleine sloof wit | 78000 080610 
Sloof 100% kat | B 71 x L 41 cm

Daisy tabberd wit | 78190 610710t 
Overshort met ronde kraag | 2 deli ge zak | 
telefoonzakje | verkrijgbaar in de m aten 
M & XL 

Daisy tabberd blauw-wit gestreept |  
78190 610260
Overshort met ronde kraag | 2 deli ge zak | 
telefoonzakje | verkrijgbaar in de m aten 
M & XL

A A A A

B

B

C50

Het symbool          geeft aan dat dit product niet uit voorraad leverbaar is, maar speciaal wordt geproduceerd. Het getal wat rechts naast dit symbool staat is de minimale afname voor dit product.C
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Hilton koksbuis wit | 73523 180610 
Koksbuis me t drukkerring sluiting | 
lange mouw | mouw zakje | 2 zijsplitten 

Pantalon Twan blauw-wit koksruit | 
73510 290990
Pantalon me t 1 bandplooi | deels elasti-
sche tailleband- gulp ritssluiting | 
5 riemlussen | 2 instee kzakken | 
1 achterzak me t klep

Koksmuts wit | 73580 
koksmuts me t elastiek

Hilton korte mouw wit | 73522 530610 
Hilton korte mouw zwart | 73522 260620 
Hiltonbuis met drukknopen | korte mouw | mouw zakje | 2 zijspl itten

Pantalon Twan blauw-wit koksruit | 73510 290990 
pantalon me t 1 bandplooi | deels elastische  tailleband | gulp 
ritssluiting  | 5 riemlussen | 2 instee kzakken | 1 achterzak me t klep 

C o m f o r t a b e l e  w e r k k l e d i n g 
v o o r  i e d e r  b u d g e t
Essentials  is een uitgebreide basis  horeca lijn . Wij stellen  hoge eisen aan onze 

kleding zodat u verzorgd en comfortabel  uw werk kunt uitvoeren. Deze lijn  uit 

onze collectie heeft een compleet aanbod. Van koksbroek, polo’s, en koksbuizen 

tot caps en koksmutsen.

E s s e n t i a l s

B

B

B

B

A

A

Bij elk product staat aangegeven op welke voorwaarde deze te leveren is. Het symbool          geeft aan dat dit product altijd uit voorraad leverbaar is. Het symbool          geeft aan dat er een kleine voorraad gehouden wordt van dit product. A B
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Appelgroen | 
810230

Lila | 810120

Marine | 
810060

Hemelsblauw | 
810020

Bordeaux | 
810550

Fuchia | 810 570Wit | 810610

Rood | 810540Zwart | 810620

Zowel dames als he ren polo's 
te verkrij gen in onderstaande kleu ren:

Dames polo | 80371 Heren polo | 80372

37261 370200 73580 080610

73581 530610

37261 376350

Hilton wit | 73521 530610 
Hilton zwart | 73521 260620 
hiltonbuis me t drukknopen | lan ge mouw | mouw zakje | 2 zijsplitten 

Halsdoek wit | 73581 530610 
halsdoek me t halsdoekring

Koksmuts wit | 73580 080610 
Koksmuts me t elastiek

Cap zwart | 37261 370200 
Cap wit | 37261 376350
100% katoen | 190 gr /m2 | 5 panels | geen 
middennaad ideaal voor borduring en dru k-
werk| gestikte ventilatiegaatjes | verstelbaar

Dames polo | 80371 
50% polyester | 50% katoen | getailleerd |
210 gr | nektape | 4 kunstst of knopen | 
carbon fi nish | zachte touch | pique | 
dubbel gestik t | 60 g raden wasbaar

Heren polo | 80372 
50% pol yester | 50% katoen | 210 gr | 
nektape |3 kunstst of knopen | carbon 
fi nish | zachte touch | Pique | dubbel 
gestikt

A
B

B

A

B

B

A

Het symbool          geeft aan dat dit product niet uit voorraad leverbaar is, maar speciaal wordt geproduceerd. Het getal wat rechts naast dit symbool staat is de minimale afname voor dit product.C
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H a e n
HET0020 and a washlabel

100 cm

92 cm

BADGE HAEN

Inside:

8 
cm

33 cm

                      

Jamie
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

71021
Buis met blinde 
drukkerband sluiting
lange mouw
mouwzakje
2 zijsplitten
pennenlusje 
ca. 80 cm
XS t/m 3XL
65% polyester/35% katoen
210 gr/m
-----------
010940
Wit satijnstreep
 -----------
010980
Zwart satijnstreep
-----------
010990
Dieprood satijnstreep

Jamie k.m. 
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

71022
Buis met blinde 
drukkerband sluiting
korte mouw
mouwzakje
2 zijsplitten
pennenlusje 
ca. 80 cm 
XS t/m 3XL
65% polyester/35% katoen
210 gr/m
-----------
010940
Wit satijnstreep
-----------
010980
Zwart satijnstreep

Gordon
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

71023
Buis met blinde 
drukkerband sluiting
contrast delen
lange mouw
mouwzakje
2 zijsplitten
pennenlusje
ca. 80 cm 
XS t/m 3XL
50% polyester/50% katoen
210 gr/m
-----------
690900
Zwart-wit krijtstreep
-----------
690910
Grijs-zwart streep
-----------
690920
Zwart-grijs brede streep

Sandra
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

71025
Dames buis met blinde 
drukkerband sluiting
constrast delen
lange mouw
mouwzakje
2 zijsplitten
pennenlusje
ca. 80 cm
XS t/m 3XL
65% polyester/35% katoen
210 gr/m
-----------
010940
Wit satijnstreep
-----------
010980
Zwart satijnstreep
-----------
010990
Dieprood satijnstreep

Haltershort
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Kwaliteit: 
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78080
Opgestikte vierkante zak 
verstelbare halshoogte 
d.m.v. Drukkerband
B 100 x L 92 cm
diverse

010920
Zwart-grijs brede streep

180880
Zwart-wit  krijtstreep 

000920
Grijs-zwart streep 

180410
Zwart-bruin streep 

010990
Dieprood satijnstreep 

160420
Bruin denim 

Felix
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
-----------
Kwaliteit: 
Dikte:
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kwaliteit: 
Dikte:
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kwaliteit: 
Dikte:
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

74520
Pantalon met 1 bandplooi
deels elastieke tailleband
gulp ritssluiting
5 riemlussen
2 insteekzakken
1 achterzak met klep
BBL 87 cm
46 t/m 60 
-----------
65% polyester-35% katoen
160 gr/m
000920
Grijs-zwart streep
-----------
65% polyester/35% katoen
195 gr/m
260620
Zwart
-----------
65% polyester/35% katoen
195 gr/m
010920
Zwart-grijs brede streep

Serveers-
sloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Kwaliteit: 

Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78005
Taillesloof met zak aan de 
rechterzijde.
B 100 x L 96 cm
Kleuren: 67% polyester / 
33% katoen
ca. 200 gr/m2 

2010920
Zwart-grijs brede streep

180880
Zwart-wit  krijtstreep 

000920
Grijs-zwart streep 

180410
Zwart-bruin streep 

010990
Dieprood satijnstreep 

160420
Bruin denim 

Ovenshort 
Pizza
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78091
Overschort met contrast 
kraag/staander polosluiting 
met drukkerband, 3 delige 
zak, telefoonzakje
maat: 1, maat: 2
65% polyester/35% katoen
195 gr/m2

690980
Zwart + contrast zwart-wit 
krijtstreep

38
38

5-pocket
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 

Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

55051
Pantalon 5 pocket 
5 verstelbare beenlengtes 
d.m.v. drukkerband
gulp ritssluiting
5 riemlussen
2 insteekzakken  
2 achterzakken
telefoonzakje
n.v.t.
46 t/m 60
Tecastretch
65% polyester/35% katoen 
235 gr/m
-----------
280620
Zwart

5-pocket
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 

Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

55050
Dames pantalon 5 pocket 
5 verstelbare beenlengtes 
d.m.v. drukkerband
gulp ritssluiting
5 riemlussen
2 insteekzakken  
2 achterzakken
telefoonzakje
n.v.t.
32 t/m 54
Tecastretch
65% polyester/35% katoen
240 gr/m2

-----------
280620
Zwart

Serveer-
schort
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78089
Serveerschort
4 doorlopende zakken
B 92 x L 36 cm
1 maat
65% polyester/35% katoen
245 gr/m
-----------
230620
Zwart

Koksbuis 
Hilton KM
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 

Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

73522
Koksbuis korte mouw met 
drukknopen. Mouwzakje en 
2 zijsplitten
ca. 80 cm
XS-3XL
zwart 65% polyester/ 35 % 
katoen; wit 50% katoen / 
50% polyester
Dikte: ca. 200gr/m2

530610
wit

260620
zwart

Koksbuis 
Hilton KM
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 

Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

73521
Koksbuis lange mouw met 
drukknopen. Mouwzakje en 
2 zijsplitten
ca. 80 cm
XS-3XL
zwart 65% polyester/ 35 % 
katoen; wit 50% katoen / 
50% polyester
ca. 200gr/m2

530610
wit

260620
zwart

Koksbuis 
Hilton 
drukker-
ring
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 

Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

73523
koksbuis lange mouw met 
ring drukknopen. Mouw-
zakje en 2 zijsplitten
ca. 80 cm
2XS-3XL
Kwaliteit: 65% polyester / 
35% katoen
ca. 215 gr/m2

180610
wit

Pantalon 
Twan
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

73510
Pantalon met 1 bandplooi
Deels elastische tailleband
Gulp ritssluiting
5 riemlussen
2 insteekzakken
1 achterzak met klep
65% polyester / 35% katoen
240gr/m2

290990
blauw-wit koksruit 

E s s e n t i a l s
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Koksbuis 
Hilton
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

71001
Buis met knoopsgaten voor 
bolknopen
Lange mouw
ca. 78 cm
40-68
100% katoen
320 gr/m2

080610
wit

Roelof 
pantalon
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

71058
Pantalon met riemlussen – 
deels elastische tailleband – 
gulp ritssluiting – 2 steekzak-
ken – achterzak met klep
ca. 84 cm.
38-64
100% katoen
240 gr/m2

140990
blauw-wit koksruit

Selma 
koks-
pantalon
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

71097
Deels elastische tailleband 
– gulp ritssluiting – 
2 intastzakken
ca. 83 
34-52
65% polyester /35% katoen 
Dikte: 240gr/m2

290990
blauw-wit kokruit

Danny 
haltersloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78140
voorzien van zak aan voor-
zijde met een deelnaad
B 70 x L 87 cm
65% polyester /35% katoen
ca. 200 gr/m2

290030
Korenblauw

240210
groen

290060
donkerblauw

290550
bordeaux

290610
wit

Danny 
haltersloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78141
voorzien van zak aan voor-
zijde met een deelnaad
B 70 x L 87 cm
65% polyester /35% katoen
ca. 220 gr/m2

610810
Korenblauw-wit gestreept

Harmen 
haltersloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78050
voorzien van zak aan voor-
zijde met een deelnaad en 
borstzakje
B 72 x L 106
100% katoen
280 gr/m2

130990
Blauw-wit koksruit

080610 
wit

150060
donkerblauw

Barry 
hal-
tersloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78030
voorzien van zak aan 
voorzijde met een deelnaad 
en borstzakje
B 70 x L 87
100% katoen
280 gr/m2

130990
Blauw-wit koksruit

080610 
wit

150060
donkerblauw

Franse 
sloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:
Lengte:
Kwaliteit: 

Dikte:

-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78002
Taille sloof
B 100 X L 96 cm
Kleuren: 67% polyester / 33% 
katoen, Wit: 100% katoen
kleuren: ca. 200 gr/m2 Wit ca. 
320 gr/m2

080610
wit

290620
zwart

290060
donkerblauw

290550
bordeaux

    

Serveers-
sloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Lengte:
Kwaliteit: 

Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78005
Taillesloof met zak aan de 
rechterzijde.
B 100 x L 96 cm
Kleuren: 67% polyester / 
33% katoen
ca. 200 gr/m2 

290620
zwart

290060
donkerblauw

290550
bordeaux

2900030
korenblauw

Grote 
sloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:
Lengte:
Kwaliteit: 

Dikte:

-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78001
taille sloof
B 100 x L 70 cm
Kleuren: 67% polyester / 
33% katoen
Wit: 100% katoen
kleuren: ca. 200 gr/m2 
Wit ca. 320 gr/m2

080610
wit

290620
zwart

290060
donkerblauw

290550
bordeaux

Kleine 
sloof
Artikelnr.: 
Omschrijving:
Lengte:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

78000
taillesloof
B 71 X L 41 cm
100% katoen
320 gr/m2

080610
wit

Daisy
Artikelnr.: 
Omschrijving:
Maat:
Kwaliteit: 
Dikte:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:
-----------
Kleurnr.:
Kleuromschr.:

 

78190
tabbert
M & XL
65% polyester / 35% katoen
215 gr/m2

610710
wit

610260
blauw-wit gestreept

Dames polo
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Heren polo
Artikelnr.: 
Omschrijving:

Kwaliteit: 
Dikte:

80371   
getailleerd / nektape / 2 kunststof knopen / 
carbon fi nish / 
zachte touch / pique / dubbel gestikt / 60 
graden wasbaar

80372
nektape / 3 kunststof knopen / carbon fi nish / 
zachte touch / 
Pique / dubbel gestikt
50% polyester / 50% katoen
210 gr

Kleur / Kleurnr.: Wit / 810610
Kleur / Kleurnr.:  Bordeaux / 810550
Kleur / Kleurnr.:  Marine / 810060
Kleur / Kleurnr.:   Hemelsblauw / 

810020
Kleur / Kleurnr.:  Fuchia / 810570
Kleur / Kleurnr.:  Zwart / 810620
Kleur / Kleurnr.:  Rood / 810540
Kleur / Kleurnr.:   Appelgroen / 

810230
Kleur / Kleurnr.:  Lila / 810120 

C l a s s i c s

Matentabel Dames: lichaamsmaten in centimeters, lettermaten en cijfermaten
Lettermaat XS S M L XL XXL
Cijfermaat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Bovenwijdte 82 86 90 94 98 102 106 110 115 120 125 130
Heupwijdte 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138

Matentabel Heren:  lichaamsmaten in centimeters, lettermaten en cijfermaten
Lettermaat  S M L XL XXL XXXL
Cijfermaat 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Bovenwijdte 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Heupwijdte 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 137 142
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