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DASSY professional workwear
DASSY is een Europees merk van professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor professionelen uit diverse sectoren zoals 
de bouw, wegenbouw en logistiek. Met meer dan 45 jaar ervaring in de productie van werkkledij, staat DASSY professional 
workwear over heel Europa garant voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Een trend die we blijven doorzetten!
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WORKWEAR
DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

De naam DASSY ‘professional workwear’ is vandaag niet meer weg te denken op de werkvloer. Met een focus puur op professionele 

werkkledij van hoge kwaliteit, blijft DASSY via een uitgebreid dealernetwerk het marktaandeel verder versterken in meer dan 20 landen.

GEVESTIGDE WAARDE

DASSY EUROPE BVBA werd in 2007 opgericht als spin-off van een Belgische tex-

tielgroep met meer dan 45 jaar ervaring in de productie van werkkledij. Vanuit 

deze jarenlange kennis van zaken op vlak van patroonontwikkeling, aankoop van 

grondstoffen en confectie, ontwikkelen we professionele werkkledij met één doel 

voor ogen: de prestaties van hardwerkende professionals als uzelf veiliger en 

praktischer te maken.

D

D

D

DENKELE CIJFERS

ONS TEAMOns ervaren verkoopsteam, meertalige klantendienst en  

eigen marketing en grafisch departement maken deel uit van 

ons volledige team van gedreven medewerkers, die volledig 

achter ons merk staan. DASSY streeft ernaar een langdurige 

vertrouwensrelatie met haar klanten en leveranciers op te 

bouwen. 

Zo stelt ons team iedere dag opnieuw alles in het werk om 

deze doelstelling waar te maken. Dit vertaalt zich in een 

klantvriendelijke service in uw eigen taal, oplossingsgerichte 

antwoorden bij al uw vragen en ondersteuning bij uw bestel-

lingen.

VERKOOP 
+/- 1 MILJOEN 
STUKS PER JAAR

+ 1000 DASSY DEALERS 
VERTEGENWOORDIGEN 
HET MERK

ACTIEF IN 
+ 20 LANDEN 
OVERHEEN EUROPA

500.000 STUKS 
PERMANENT IN STOCK

UW BEDRIJF
DASSY EUROPE

ONS TEAM VAN GEDREVEN MEDEWERKERSD

D

D
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WORKWEAR
DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

HET VOLLEDIGE PRODUCTIEPROCES IN EIGEN HANDEND

D

D

D

MEER DAN 500.000 STUKS PERMANENT IN STOCK

1. EIGEN R&D 
DASSY heeft het volledige proces van ontwerp tot en met 

logistiek in eigen handen. Zo worden alle DASSY collecties 

ontworpen door een eigen creatief en ervaren Belgisch 

R&D team. Van styling tot verpakking, zij volgen elke stap in 

het ontwikkelingsproces nauwgezet op.

3. EIGEN MAGAZIJN 
Naast het in-house ontwerp en de eigen productie, wordt ook 

de permanente voorraad van meer dan 500.000 stuks  

beheerd in het eigen semiautomatisch magazijn, wat  

dagelijks een snelle en correcte levering mogelijk maakt naar 

meer dan 1000 professionele verdelers over heel Europa.

2. EIGEN PRODUCTIE
De vervaardiging van de werkkledij gebeurt in het eigen 

productiecentrum. Deze moderne fabriek beschikt over de 

meest recente uitrusting, waarbij een deskundig team er 

nauwlettend op toe ziet dat elk DASSY kledingstuk aan alle 

normen en vereisten voldoet, om u zo een maximaal kwali-

teitsniveau te garanderen.

BESLUIT 
Dankzij deze troeven onderscheidt DASSY zich in een  

algeheel hoog kwaliteitsniveau en een grote flexibili-

teit om vlot in te spelen op de specifieke behoeften van de  

professionele markt. Dit maakt het mogelijk ons doel te  

realiseren om professionele werkkledij aan te bieden die  

aan al uw verwachtingen als veeleisende professional  

voldoet.
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DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

DASSY staat voor professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor  

professionelen uit diverse sectoren zoals de bouw, wegenbouw en logistiek. 

Kies uit een compleet gamma aan werkkleding dat garant staat voor kwaliteit,  

functionaliteit en duurzaamheid. Dit zijn de kernwaarden waarop al onze  

collecties verder bouwen.UW WERKKLEDIJ

KWALITEIT RIJMT MET DUURZAAMHEID

FUNCTIONALITEIT EN COMFORT OP DE WERKVLOER

DESIGN ALS TOEGEVOEGDE WAARDE
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Bij de keuze van werkkledij kiest men onrechtstreeks ook voor het label dat daaraan vast 

hangt en de waarden die een merk vertegenwoordigt. Kiest u voor DASSY professional 

workwear dan draagt u immers ook de naam “DASSY” en dat staat nu eenmaal voor 

iets…

UW MERK, 
ONZE GARANTIE

De DASSY kledij wordt aan een reeks uitgebreide testen onderworpen. Zo 

worden al vóór het eigenlijke ontwerp van de kledij eisen gesteld waaraan 

de stof en de afwerkingen moeten voldoen, gevolgd door diepgaande testen. 

Op die manier zijn er ook geen toegevingen in kwaliteit nadat het ontwerp 

op punt wordt gezet. 

Eens in confectie wordt het resultaat opnieuw uitvoerig getest, o.a. op slijt-

vastheid, kleurechtheid, scheur- en trekbestendigheid en aangevuld met de 

nodige wastesten. Deze worden niet alleen in de eigen industriële wasserij 

uitgevoerd, maar ook door onafhankelijke, erkende testcentra en instituten. 

Een extra garantie dat uw kledij aan de hoogste kwaliteitsvereisten voldoet. 

GESLAAGD MET ONDERSCHEIDINGD

D

D
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DASSY professional workwear staat synoniem voor duurzame werkkledij die u een langdurige bescherming biedt tijdens uw werk. 

Kortom, de essentie voor elke professional. Om een maximaal kwaliteitsniveau te garanderen, zet DASSY zich onophoudelijk in opdat 

elk stuk werkkledij dat het DASSY label draagt aan de strengste eisen zou voldoen.

DASSY werkkledij wordt van naald tot draad vakkundig ontworpen vanuit de specifieke werksituatie van de gebruiker. Daarom voldoet 

deze werkkledij aan de wensen van de professional inzake functionaliteit, veiligheid, gebruiks- en onderhoudsgemak.

DASSY combineert een tijdloos design met vernieuwende elementen en bouwt de volledige collecties zo op dat u snel en eenvoudig 

de juiste kledingcombinatie kan vinden, volledig in functie van uw bedrijfskleuren. 
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GECERTIFICEERD VERTROUWEN

Hoewel dit begrip tegenwoordig te vaak als trendwoord in de mond wordt 

genomen, beschouwt DASSY de sociale verantwoordelijkheid wel dege-

lijk als een fundamentele verbintenis, waarbij sociale en milieudoelstellingen  

worden nagestreefd in alle bedrijfsactiviteiten en relaties met andere  

actoren. Zo kiest DASSY steeds zorgvuldig met welke producten en leveran-

ciers er wordt gewerkt, opteren we voor milieuvriendelijke processen en  

zetten we ons voortdurend in voor de arbeidsomstandigheden en het welzijn 

van al onze medewerkers.

Dat DASSY dit engagement hoog in het vaandel draagt, is voelbaar door-

heen het hele productieproces. Zo voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de  

Oeko-tex® normen, wat garandeert dat er geen schadelijke stoffen worden 

gebruikt in de vervaardiging van onze kledij en gaan we vanzelfsprekend alle 

vormen van kinderarbeid, uitbuiting of discriminatie tegen. Door middel van 

dit onophoudelijk streven naar een duurzame ontwikkeling, wenst DASSY een 

baken van vertrouwen te zijn voor elke gebruiker.

GESLAAGD MET ONDERSCHEIDING

Bij een sterk merk hoort een sterk product en wie beter dan uzelf kan hier-

over oordelen? Zo worden alle DASSY collecties ontwikkeld in nauwe samen- 

werking met de gebruikers en schakelen we ook telkens het DASSY TESTTEAM 

in: een groep professionals uit diverse beroepen en sectoren die elk model 

uit het DASSY gamma uitvoerig testen. Zonder toegevingen beoordelen zij de 

kledij naar de prestaties op de werkvloer, net dáár waar het telt. 

Hun aanbevelingen worden grondig bestudeerd en doorgevoerd in het  

ontwerp, waarna de aangepaste modellen opnieuw worden getest, net  

zolang tot het resultaat aan al hun verwachtingen voldoet. Zo kunt u erop 

vertrouwen dat uw DASSY werkbroek, vest of overall werd getest, goed- 

gekeurd en klaar voor actie bevonden door veeleisende professionals als uzelf.

GETEST DOOR PROFESSIONALS: HET ÉCHTE WERKD
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DASSY  D-FX
DASSY-EFFECTS - De DASSY D-FX collectie laat je niet onbewogen. Dankzij de dynamische pasvorm en energiek design, onder-
scheidt deze werkkleding zich van de rest.

SPECIAL-EFFECTS - Of je je nu schrap zet tegen een krachtige windstoot, inbeukt op een stenen muur of stof doet opwaaien 
op de harde ondergrond, met de juiste werkkleding kan je elk special effect creëren.

PRACTICAL-EFFECTS - Ervaar het praktische effect van een krachtig technisch ontwerp: waterafstotende behandeling,  
Cordura® versterkingen en stretch stoffen laten een sterke indruk na.

VISUAL-EFFECTS - Ook het innovatief design met vier opmerkelijke kleuren en reflecterende details mist z’n visueel 
effect niet. Met werkbroeken en bijpassende bovenstukken stel je zelf een impactvolle werkoutfit samen.

D-FX [afk. DASSY-Effects] [DASSY collectie]: 
EFFECT OF INVLOED DAT EEN BEPAALDE COLLECTIE WERKKLEDING 
HEEFT OP IEMAND OF IETS. 
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DRIENAALDSTIKSEL

REFLECTERENDE DETAILS 

CORDURA® 
VERSTERKING

BREDE ZOOM (extra 5 cm)GECERTIFICEERDE CORDURA®  
KNIEZAKKEN

VERLAAGDE TAILLE

PERFORMANTE
STOF

VERSTELBARE 
RUGELASTIEK

VERBORGEN KNOOP 
EN RITSSLUITING

VEILIGHEIDSZAK 
MET RITSSLUITING 

NOVA
DASSY D-FX onder de loep

Ervaar D-Effect van een dynamische 
pasvorm en krachtig technisch design.

TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN  (200846)

4

2

1
5

3

NIEUW
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    GECERTIFICEERDE CORDURA® KNIEZAKKEN

    VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING 

    PERFORMANTE STOF

    ZAKKEN MET CORDURA® VERSTERKT 

GECERTIFICEERDE CORDURA® KNIEZAKKEN bieden u in combinatie met 

de DASSY CRATOS gecertificeerde kniestukken een maximale kniebe-

scherming (EN 14404:2004+A1:2010).

VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING om uw portefeuille of andere zaken 

veilig in op te bergen.

ZAKKEN MET CORDURA® VERSTERKT voor een superieure duurzaamheid. 

Het resultaat: extreem stevige en slijtvaste zakken, waar u gereedschap 

veilig en binnen handbereik in kan opbergen.

PERFORMANTE STOF

Naast de slijtvaste en duurzame eigenschappen van de polyester- 

katoen samenstelling, is deze stof eveneens waterafstotend en  

elastisch. Beide eigenschappen samen zorgen voor een betrouwbaar en 

comfortabel resultaat.

p. 112

TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN  (200846)

    VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING 

VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING beperken het risico op krassen of 

elektrische geleiding tijdens het werk.
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DASSY ®  NOVA
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200846)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - potloodzak 
meterzak - 3 Cordura® gereedschapslussen - GSM-zak - ID kaarthouder 
veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - reflecte-
rende details - verstelbare rugelastiek - aansluitende pasvorm - verlaagde 
taille - drienaaldstiksel - stiksels in contrastkleur - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  SPECTRUM
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200892)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - dijbeenzak - meterzak - GSM-
zak - ID kaarthouder - veiligheidszak met ritssluiting - reflecterende details 
verstelbare rugelastiek - aansluitende pasvorm - verlaagde taille - drie-
naaldstiksel - stiksels in contrastkleur - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

NIEUW

NIEUW

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  VOLTIC
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400148)

Elastische rug - zakken versterkt met Cordura® - 2 steekzakken - borstzak 
2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - potloodzak - meterzak 
3 Cordura® gereedschapslussen - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
ID kaarthouder - verstelbare Cordura® kniezakken - aansluitende pasvorm 
regelbare taille - reflecterende details - drienaaldstiksel - stiksels in contrast-
kleur - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  COSMIC
TWEEKLEURIGE WERKSHORT (250067)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - potloodzak 
meterzak - 3 Cordura® gereedschapslussen - GSM-zak - ID kaarthouder 
veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare rugelastiek - aansluitende 
pasvorm - verlaagde taille - drienaaldstiksel - stiksels in contrastkleur

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

NIEUW

NIEUW

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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DASSY ®  GRAVITY
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST (300396)

Polsbanden met tricot windvanger - Cordura® elleboogstukken - regelbare 
taille met elastische koord - waterdichte ritssluiting tot boven in de kraag, 
met kinbescherming - verlengde rug - 2 steekzakken met ritssluiting - GSM-
zak - zak voor mini-tablet - binnenzak - afneembare kap regelbaar met 
elastische koord - reflecterende details - drielaagse softshell met fleece  
voering - tweenaaldstiksel - stiksels in contrastkleur - versterking van 
schouder tot schouder

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²
versterking nylon Cordura®

fleece voering
mechanische stretch
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk. 

  

  

   

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016

DASSY ®  FUSION
TWEEKLEURIGE BODYWARMER (350111)

Ritssluiting met kinbescherming - drukkersrits - gebreide kraag - gebreide 
heupboord - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak met ritssluiting - GSM-
zak - zak voor mini-tablet - binnenzak - reflecterende details - drielaagse 
softshell met fleece voering - tweenaaldstiksel - stiksels in contrastkleur 
versterking van schouder tot schouder

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²
fleece voering
mechanische stretch
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk. 

 

  

  

 

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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WATERDICHTE, WINDDICHTE EN ADEMENDE STOF 
Dankzij de hoge prestaties in waterdichtheid en het ademend vermogen van deze stof, 
kunt u langer droog blijven doorwerken in slechte weersomstandigheden.

WATERDICHTE RITSSLUITINGEN
WATERDICHTE NADEN

HOUDT WIND BUITEN
REGELBARE POLSBANDEN & TAILLE  

EN 343:2003+A1:2007 - KLASSE 3
GECERTIFICEERD

AANPASBAAR
AFNEEMBARE KAP REGELBAAR 
MET ELASTISCHE KOORD 

HYPERDASSY
®

Met de HYPER regenjas ben je optimaal beschermd tegen wind en 
regen, dankzij de waterdichte naden en ritssluitingen alsook de  
performante water-, winddichte en ademende stof.
Bovendien houdt je de ijzige wind buiten, door zelf de wijdte van de 
polsbanden en taille te regelen.

WIND- EN WATERDICHTE JAS (300404)          

DRAAGCOMFORT  
DE 3D MESH VOERING CREËERT EEN 
ISOLERENDE LUCHTLAAG TUSSEN UW 
HUID EN DE JAS 

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin - regelbare taille met elastische koord - verborgen waterdichte ritssluiting, met kinbescherming  
drukkersrits - verlengde rug - borstzak met waterdichte ritssluiting - 2 steekzakken met ritssluiting - 2 binnenzakken - afneembare kap regelbaar met elastische 
koord - reflecterende details - tweenaaldstiksel stiksels in contrastkleur

PES80 - 100% polyester, ± 200 g/m²
3D mesh voering
waterdicht getapete naden
waterdichte, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

XS-3XL
40°

NIEUW

blauw/grijs, grijs/zwart, zwart, zwart/grijs

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

3D MESH  

LAMINATIE

BUITENSTOF

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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DASSY ®  PULSE
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS (300400)

Cordura® elleboogstukken - ritssluiting met kinbescherming - drukkersrits - 2 
steekzakken - verborgen veiligheidszak met ritssluiting - tweelaagse kap 
regelbaar met koord - lange mouwen - versterkte afwerking bij nekinzet, 
schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heupboord - stik-
sels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²
versterking nylon Cordura®

teddy voering

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

40°

 

NIEUW

TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® NOVA I TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS - DASSY® PULSE
TWEEKLEURIGE POLO - DASSY® ORBITAL I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® SPARTA

DASSY ®  ATOM
TWEEKLEURIGE WERKVEST (300403)

Polsbanden met windvanger - Cordura® elleboogstukken - regelbare taille 
met elastische koord - verborgen ritssluiting tot boven in de kraag, met 
kinbescherming - drukkersrits - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak 
met ritssluiting - 2 binnenzakken - reflecterende details - netvoering - twee-
naaldstiksel - stiksels in contrastkleur

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

60° P

 

NIEUW
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TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® NOVA I TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS - DASSY® PULSE

TWEEKLEURIGE POLO - DASSY® ORBITAL I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® SPARTA
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DASSY ®  ORBITAL
TWEEKLEURIGE POLO (710011)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - ver-
lengde rug - stiksels in contrastkleur - katoen micro piqué - geschikt voor 
borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/blauw, zwart/blauw

XS-4XL

 40°

NIEUW

DASSY ®  STELLAR
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT (300394)

Cordura® elleboogstukken - ritssluiting met kinbescherming - verborgen 
veiligheidszak met ritssluiting - lange mouwen - versterkte afwerking bij 
nekinzet, schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heup-
boord - kraag verstelbaar met koord - kangoeroezak - stiksels in contrast-
kleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²
versterking nylon Cordura®

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

40°

NIEUW
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DASSY ®  SONIC
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN (710012)

Lange mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - ritssluiting met kinbescherming - zijsplitten - tweenaaldstiksel 
aan zoom, hals en mouwen - stiksels in contrastkleur - single jersey gekamd 
katoen - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COSPA05 - 92% katoen/8% elastaan, ± 220 g/m²

grijs/blauw, zwart/blauw

XS-4XL

60°

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016



DASSY DNA
EXTREMELY IRRESISTIBLE WORKWEAR

DASSY DNA staat voor duurzame werkkledij met een onweerstaanbare uitstraling, vandaar “extremely irresistible workwear”. 
Deze complete, innovatieve collectie werd speciaal ontwikkeld voor de zelfbewuste vakman die waarde hecht aan duurzame 
werkkledij waarmee hij tevens goed voor de dag komt. 
Kies uit knappe broeken, sexy shorts, stoere jassen en bretelbroeken, verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren voor professionals uit  
verschillende beroepen en industrieën. 
 
Reken op een superieure duurzaamheid, dankzij de extreem slijtvaste en uiterst comfortabele canvas stof en extra  
Cordura® versterking op slijtage gevoelige plekken als ellebogen en knieën alsook op de verschillende werkzakken. 
Kortom, DASSY DNA werkkleding staat garant voor duurzame en aantrekkelijke werkkledij, aangepast aan de specifieke 
noden van de professional. Vandaar Durable, Noticeable en Adaptable (duurzaam, opmerkelijk en aanpasbaar).
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DRIENAALDSTIKSEL

CORDURA® 
VERSTERKING

BREDE ZOOM (extra 5 cm)GECERTIFICEERDE CORDURA®  
KNIEZAKKEN

VERBORGEN
VEILIGHEIDSZAK 

  MET RITSSLUITING

VERBORGEN KNOOP 
EN RITSSLUITING VERSTELBARE 

RUGELASTIEK

CONNOR
DASSY DNA ONDER DE LOEP

Iedereen heeft zijn DNA, het maakt 
ons uniek. Kies uw DASSY DNA en  
onderscheid u van de rest!

CANVAS BROEK 

MET KNIEZAKKEN (200893)

1
4 5

2 3

NIEUW
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1

2

3

4

5

    VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING 

    GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN 

    BREDE ZOOM (EXTRA 5 CM)

    VERSTELBARE RUGELASTIEK

    CORDURA® VERSTERKING

GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN bieden u in  
combinatie met de DASSY CRATOS gecertificeerde kniestukken 
een maximale kniebescherming (EN 14404:2004+A1:2010).

BREDE ZOOM (extra 5 cm)
Verleng uw werkbroek eenvoudig met vijf centimeter.  
Door slechts één naad in de zoom los te maken, kunt u de broek 
gemakkelijk verlengen, zonder dat u die opnieuw hoeft in te zomen.

CORDURA® VERSTERKING op alle zakken voor een superieure duurzaam-

heid. Het resultaat: extreem stevige en slijtvaste zakken, waar u gereedschap  

veilig en binnen handbereik in kan opbergen.

Met de VERSTELBARE RUGELASTIEK sluit de werkbroek mooi aan 
rond uw taille. 

VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING beperken het risico op krassen 

of elektrische geleiding tijdens het werk.

DASSY DNA ONDER DE LOEP
CANVAS BROEK 

MET KNIEZAKKEN (200893)

p. 112
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DASSY ®  CONNOR
CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200893)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - 2 dijbeenzakken 
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak - meslus - GSM-zak 
verborgen veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare Cordura® kniezakken 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  STARK
CANVAS WERKBROEK (200721)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® 
2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - dijbeenzak 
potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met 
ritssluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
EN ISO 15797

Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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DASSY ®  SMITH
CANVAS WERKSHORT (250044)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® 
2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - dijbeenzak 
potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met 
ritssluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte  
drienaaldstiksel
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  BOND
CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200736)

Sluiting met verborgen knoop en rits - multifunctionele riemlussen voor de 
compatibele DASSY DNA GORDON gereedschapszakken - zakken versterkt 
met Cordura® - 2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep  
2 dijbeenzakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak 
meslus - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare 
Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale 
taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

UITLOPEND - wordt vervangen door DASSY® I Connor
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DASSY ®  HOLMES
CANVAS AMERIKAANSE OVERALL MET 
KNIEZAKKEN (400133)
Verstelbare schouderbanden met velcro - verborgen ritssluiting - elastische 
rug - multifunctionele riemlussen voor de compatibele DASSY DNA GOR-
DON gereedschapszakken - zakken versterkt met Cordura® - 2 steekzakken 
borstzak - achterzak met klep - achterzak zonder klep - 2 dijbeenzakken 
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verstel-
bare Cordura® kniezakken - rugelastiek - rechte pasvorm - drienaaldstiksel  
brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

XS-3XL

60° P
 

DASSY ®  BOLT
CANVAS BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400149)

Zakken versterkt met Cordura® - 2 steekzakken - achterzak met klep - ach-
terzak zonder klep - borstzak - dijbeenzak - potloodzak - meterzak - meszak 
GSM-zak - verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille  
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

UITLOPEND - wordt vervangen door DASSY® I Bolt

NIEUW DASSY
®

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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Polsbanden met windvanger - Cordura® elleboogstukken - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak 
potloodzak

PES28 - 100% polyester, ± 350 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterdichte, winddichte stof en ademende stof
anti-pilling
drielaagse fleece
WR=4000mm - MVP=2000g/m2/24h

XS-3XL

 

30°

grijs/zwart, marineblauw/zwart, zwart, zwart/grijs 

WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

DRIELAAGSE FLEECE STOF
De waterdichte, winddichte en ademende stof biedt een extra bescherming bij slecht weer.
U kunt comfortabel droog en aangenaam warm blijven werken doordat uw lichaams- 
temperatuur optimaal wordt behouden, terwijl het transpiratievocht wel kan ontsnappen.

DNACROFTDASSY
® Niet zomaar een fleecejas. Trotseer wind, regen en koude dankzij 

de geavanceerde drielaagse structuur van de CROFT. Zo houdt deze 
fleecejas u ook tijdens slecht weer aangenaam warm en droog, 
voor een langdurig werkcomfort.

DRIELAAGSE FLEECEJAS VERSTERKT 
MET CANVAS (300319) 

KINBESCHERMING

            

CORDURA® VERSTERKING 
AAN DE ELLEBOGEN

UW FLEECE BLIJFT ER LANGER  
ALS NIEUW UITZIEN,
DANKZIJ DE ANTI-PILLING

POLSBANDEN MET WINDVANGER
BIEDEN EXTRA BESCHERMING 

TEGEN WIND 

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

FLEECE STOF  

WINDDICHT EN
ADEMEND 
MEMBRAAN

BUITENSTOF
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CANVAS WINTER JAS - DASSY® AUSTIN I SWEATSHIRT HOODIE VERSTERKT MET CANVAS - DASSY® INDY

DASSY®



Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin - Cordura® elleboogstukken - voorgevormde mouwen - elastische taille - verborgen waterdichte rits- 
sluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - drukkersrits - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met waterdichte ritssluiting - ID kaarthouder 
GSM-zak - potloodzak - 2 binnenzakken - afneembare kap regelbaar met elastische koord - tweenaaldstiksel

PES90 - 100% polyester, ± 240 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterdichte, winddichte en ademende stof 
waterdicht getapete naden
gewatteerde voering

WR=10000mm - MVP=7000m2/24h

XS-3XL

30°

grijs/zwart, marineblauw/zwart, zwart, zwart/grijs

WATERDICHTE, WINDDICHTE EN ADEMENDE STOF 
Dankzij de hoge prestaties in waterdichtheid en het ademend vermogen van deze stof, 
kunt u langer droog blijven doorwerken in slechte weersomstandigheden.

CORDURA® 
VERSTERKING AAN 

DE ELLEBOGEN
GECERTIFICEERD

EN 343:2003+A1:2007 - KLASSE 3

POLSBANDEN
REGELBAAR 
MET VELCRO VOORGEVORMDE 

MOUWEN
VOOR OPTIMAAL
DRAAGCOMFORT

AFNEEMBARE KAP 
REGELBAAR MET 
ELASTISCHE KOORD

DNAAUSTINDASSY®
Deze stoere winterjas gaat met u mee in de kou, de 
wind en de regen. De waterdichte, winddichte en  
ademende stof in combinatie met waterdichte naden en rits- 
sluitingen maken van de AUSTIN de evidente keuze voor al uw  
outdoor werkzaamheden.

CANVAS WINTER JAS (500098)
           

BORSTZAK MET 
WATERDICHTE RITSSLUITING

ID KAARTHOUDER

VERBORGEN 
WATERDICHTE 
RITSSLUITING

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

GEWATTEERDE 
VOERING

LAMINATIE

BUITENSTOF
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DASSY ®  WAYNE
CANVAS BODYWARMER (350087)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting tot boven 
in de kraag, met kinbescherming - drukkersrits - rugplooien - verlengde 
rug - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met ritssluiting 
ID kaarthouder - GSM-zak - potloodzak - 2 binnenzakken - tweenaaldstiksel
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
fleece voering
grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

XS-3XL

30°

DASSY ®  INDY
SWEATSHIRT HOODIE VERSTERKT MET CANVAS 
(300318)

Cordura® elleboogstukken - tweelaagse kap regelbaar met koord - lange 
mouwen - versterkte schouderstukken - gebreide mouwboord en heup-
boord - korte ritssluiting bovenaan - kangoeroezak - stiksels in contrastkleur  
geschikt voor borduurwerk en bedrukking
 

COPES90 - 80% katoen/20% polyester, ± 340 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, marineblauw/zwart, zwart, zwart/grijs 

XS-4XL

40°

DASSY ®  KENT
CANVAS WERKVEST (300316)

Polsbanden regelbaar met velcro - Cordura® elleboogstukken - regelbare 
taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting tot boven in de kraag, 
met kinbescherming - rugplooien - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met ritssluiting - ID kaart-
houder - GSM-zak - potloodzak - binnenzak - tweenaaldstiksel
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

XS-3XL

60° P
EN ISO 15797

Industrieel wasbaar
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SWEATSHIRT HOODIE VERSTERKT MET CANVAS - DASSY® INDY I   PET - DASSY® TRITON





DASSY CLASSIC
WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU

De CLASSIC collectie van DASSY professional workwear biedt u een uitgebreid en kwalitatief gamma van professionele 
werkkledij. Elke professional weet een goede werkoutfit naar waarde te schatten. Doorgaans moet werkkledij dus goed  
zitten maar vooral ook sterk en duurzaam zijn. DASSY werkkledij gaat nog een stap verder en verlicht ook het werk voor u…  
“Workwear that does the job for you” is dus meer dan enkel een slogan.
  
Wij streven ernaar de prestaties van hardwerkende professionals als uzelf veiliger én praktischer te maken.
De CLASSIC collectie is zo opgebouwd dat u snel en eenvoudig de juiste kledingcombinatie kan kiezen, volledig in functie van 
uw specifieke werksituatie. Naast het gebruik van duurzame en slijtvaste materialen wordt daarom ook bijzonder veel  
belang gehecht aan functionaliteit en comfort. Zo heeft de CLASSIC lijn alles in huis om aan elke professionele vereiste 
te beantwoorden.



DRIENAALDSTIKSEL

DIJBEENZAK MET 
GEREEDSCHAPSZAKKEN 

BREDE ZOOM (extra 5 cm)GECERTIFICEERDE 
CORDURA® KNIEZAKKEN 

VEILIGHEIDSZAK
MET RITSSLUITING

VERSTELBARE 
RUGELASTIEK

BOSTON
DASSY CLASSIC ONDER DE LOEP

DASSY CLASSIC staat voor oerdegelijke 
waarden: duurzaamheid, functionaliteit  
en comfort voor elke professional.

TWEEKLEURIGE BROEK 
MET KNIEZAKKEN (200426)

4

1

5

2 3

6
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1

2

3

4

5

6

   VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING

    GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN 

    BREDE ZOOM (EXTRA 5 CM)

    VERSTELBARE RUGELASTIEK

    DIJBEENZAK MET GEREEDSCHAPSZAKKEN

    DRIENAALDSTIKSEL

GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN 
bieden u in combinatie met de DASSY CRATOS gecertificeerde kniestukken 

een maximale kniebescherming (EN 14404:2004+A1:2010).

BREDE ZOOM (extra 5 cm). 

Verleng uw werkbroek eenvoudig met vijf centimeter. Door slechts één 

naad in de zoom los te maken, kunt u de broek gemakkelijk verlengen, 

zonder dat u die opnieuw hoeft in te zomen.

DRIENAALDSTIKSEL op elke werkbroek uit de CLASSIC collectie.  

Een extra kwaliteitsgarantie voor duurzame werkkledij en een langdurige  

bescherming.

Met de VERSTELBARE RUGELASTIEK sluit de werkbroek mooi aan rond 

uw taille. 

Makkelijk bereikbare DIJBEENZAK MET GEREEDSCHAPSZAKKEN voor multi- 

functioneel gebruik: zo heeft u steeds het juiste gereedschap snel bij 

de hand.

Ruime, toegankelijke VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING. Eerder dan 
voor een lichte, minder betrouwbare katoenen voering te kiezen in de  
binnenzak, wordt deze vervaardigd uit dezelfde duurzame hoofdstof als de 
volledige werkbroek. 

TWEEKLEURIGE BROEK 
MET KNIEZAKKEN (200426)

p. 112
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DASSY ®  NASHVILLE
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200658)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

groen/zwart, wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  LIVERPOOL
WERKBROEK (200427)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige, grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200426)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

beige/zwart, grijs/zwart, groen/zwart, 
wit/grijs, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, 
marineblauw/korenblauw, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  MIAMI
WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200487)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, korenblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 



TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® SEATTLE I FLEECEVEST - DASSY® PENZA
BODYWARMER - DASSY® MONS I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® HERMES
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DASSY ®  SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET 
KNIEZAKKEN (200428)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

beige/zwart, wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, korenblauw/marineblauw, rood/grijs, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes met uitzondering 
van rood/grijs.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  OXFORD
MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN (200444)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® SEATTLE I FLEECEVEST - DASSY® PENZA
BODYWARMER - DASSY® MONS I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® HERMES

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

DASSY
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DASSY ®  VEGAS
WERKBROEK MET REFLECTERENDE BANDEN 
(200822)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
reflecterende banden van 50 mm - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  KNOXVILLE
STRETCH JEANS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200691)

2 steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - kniezakken met velcrosluit-
ing - rechte pasvorm - normale taillehoogte - enzyme stonewashed stretch 
jeans stof - drienaaldstiksel

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - kniezakken in combi-
natie met CRATOS kniebeschermers.

CO94 - 91% katoen/8% polyester/1% Lycra®, 11,5 oz (± 390 g/m²)

jeansblauw 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 24-50

60° P
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DASSY ®  JACKSON
CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200596)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  TEXAS
CANVAS MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200595)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - dubbele meterzak - hamerlus - GSM-zak - ver-
stelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  KINGSTON
CANVAS WERKBROEK (200622)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
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DASSY ®  ROMA
TWEEKLEURIGE WERKSHORT (250024)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

groen/zwart, wit/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  MONZA
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENSHORT (250012)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, korenblauw/marineblauw, wit/grijs, zwart/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  BARI
WERKSHORT (250011)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige, grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
EN ISO 15797

Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  VENTURA
BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400101)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, groen, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  CALAIS
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK (400138)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - pot-
loodzak - meterzak - GSM-zak - rechte pasvorm - elastische zijstukken 
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs/zwart, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  CANNES
TWEEKLEURIGE OVERALL MET KNIEZAKKEN 
(100286)

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met druk-
knoopsluiting - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken - 2 
achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereedschapszak - potloodzak 
meterzak - GSM-zak - verstelbare Cordura® kniezakken - rugelastiek - rechte 
pasvorm - reflecterende bies - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, 
marineblauw/korenblauw, zwart/grijs

XS-3XL

60° P

DASSY ®  VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN 
(400124)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

beige/zwart, grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, 
wit/grijs, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST (300183)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige/zwart, wit/grijs 

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, rood/grijs, 
zwart/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  TULSA
CANVAS WERKVEST (300259)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - rug- 
plooien - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met ritssluiting 
GSM-zak - potloodzak - tweenaaldstiksel

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

grijs, zwart 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  NOUVILLE
WERKVEST (300195)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs, korenblauw, marineblauw, zwart

XS-3XL

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST (300217)

Elastische polsbanden - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherm-
ing - 2 gevoerde steekzakken met ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/grijs,
zwart/grijs 

XS-3XL

30° P

DASSY ®  JAKARTA
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST (300336)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord  
waterdichte ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - ver-
lengde rug - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak met waterdichte 
ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regelbaar met  
elastische koord - reflecterende bies - drielaagse softshell met fleece voer-
ing - tweenaaldstiksel

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²

fleece voering
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

groen/zwart, wit/grijs 

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.

DASSY ®  PENZA
FLEECEVEST (300219)

Elastische polsbanden - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherm-
ing - 2 gevoerde steekzakken met ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

marineblauw, zwart 

XS-3XL

30° P



STRETCH JEANS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® KNOXVILLE I SOFTSHELL JAS - DASSY® TAVIRA I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® THANOS



      

WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

FLEECE VOERING

WINDDICHT EN
ADEMEND
MEMBRAAN

BUITENSTOF

DRIELAAGSE SOFTSHELL STOF MET FLEECE VOERING
Extreem soepel om te dragen en biedt extra bescherming tegen barre weers- 
omstandigheden. U blijft warm door behoud van uw lichaamstemperatuur en kunt 
comfortabel blijven werken dankzij het ademend vermogen om transpiratievocht 
te laten ontsnappen.

HOUD IJZIGE WIND BUITEN DOOR 
ZELF DE WIJDTE VAN DE POLS-

BANDEN OF TAILLE TE REGELEN

VERLENGDE RUG VOOR EEN 
OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

AFNEEMBARE KAP REGELBAAR 
MET ELASTISCHE KOORD

TAVIRADASSY
®

Drielaagse bescherming tegen slecht weer. De TAVIRA 
softshell staat voor een nieuwe generatie outdoor kledij:  
nog flexibeler, meer ademend en comfortabeler. Reken 
op een soepele bescherming bij slecht weer die u volgt 
in iedere beweging. 
 

SOFTSHELL VEST (300304)

KINBESCHERMING

STRETCH JEANS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® KNOXVILLE I SOFTSHELL JAS - DASSY® TAVIRA I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® THANOS

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - verlengde rug - 2 steekzakken 
met ritssluiting - borstzak met ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regelbaar met elastische koord - reflecterende bies - drielaagse softshell met 
fleece voering - tweenaaldstiksel

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²
fleece voering 
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

XS-3XL

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.

30°

grijs, marineblauw, rood, zwart

Tweekleurige variant JAKARTA p.47
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DASSY ®  TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER WINTERJAS (500087)

Elastische polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met druk-
knoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - druk-
kersrits - verlengde rug - 2 steekzakken - handwarmers - 2 borstzakken - ID 
kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - potloodzak - binnen-
zak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO17 - 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m²

fleece voering
waterdichte, winddichte en ademende stof
beaver, waterafstotend Teflon® behandeld
WR=2000mm
grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, wit/grijs 

XS-3XL

30°

 

DASSY ®  CHATEL
BEAVER WINTERJAS (500084)

Elastische polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met druk-
knoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - druk-
kersrits - verlengde rug - 2 steekzakken - handwarmers - 2 borstzakken - ID 
kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - potloodzak - binnen-
zak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO17 - 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m²

fleece voering
waterdichte, winddichte en ademende stof
beaver, waterafstotend Teflon® behandeld
WR=2000mm
marineblauw, zwart 

XS-3XL

30°

 

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, wit/grijs
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DASSY ®  HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER (350051)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting 
met drukknopen - drukkersrits - rugplooien - verlengde rug - 2 steekzakken  
handwarmers - 2 borstzakken - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak 
potloodzak - binnenzak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

fleece voering
beige/zwart, grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/korenblauw, 
wit/grijs, zwart/grijs 

XS-3XL

30°

DASSY ®  MONS
BODYWARMER (350062)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting 
met drukknopen - drukkersrits - rugplooien - verlengde rug - 2 steekzakken  
handwarmers - 2 borstzakken - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak 
potloodzak - binnenzak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

fleece voering
beige, grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

30°
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DASSY ®  FARO
TWEEKLEURIGE ZOMERBODYWARMER (350077)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting - verlengde 
rug - 2 steekzakken - borstzak - sleutelring - GSM-zak - potloodzak - bin-
nenzak - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige/zwart, grijs/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  OSCAR
T-SHIRT (710001)

Korte mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen - single jersey 
gekamd katoen - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO06 - 100% katoen, ± 180 g/m²

grijs, marineblauw, rood, wit, zwart 

XS-4XL

60°  

DASSY ®  AVILA
ZOMERBODYWARMER (350076)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting - verlengde 
rug - 2 steekzakken - borstzak - sleutelring - GSM-zak - potloodzak - bin-
nenzak - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar   
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DASSY ®  CESAR
TWEEKLEURIGE POLO (710004)

Korte mouwen in contrastkleur - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen 
zijsplitten - katoen micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs/zwart, marineblauw/korenblauw, rood/grijs, wit/grijs, zwart/grijs 

XS-4XL

40°

DASSY ®  FELIX
SWEATER (300270)

Ritssluiting met kinbescherming - lange mouwen - versterkte afwerking bij 
nekinzet, schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heup-
boord - stiksels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²

grijs, marineblauw, rood, zwart 

XS-4XL

40°

DASSY ®  LEON
POLO (710003)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - katoen 
micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs, marineblauw, rood, wit, zwart 

XS-4XL

40°

Tweekleurige variant BASIEL p.69
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DASSY ®  MIAMI KATOEN
WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200536)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

90° P

DASSY ®  LIVERPOOL  
KATOEN
WERKBROEK (200548)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting  
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstik-
sel - brede zoom (extra 5 cm)

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

90° P

DASSY 100% KATOEN
DUURZAAM COMFORT

‘DASSY 100% katoen’ staat voor duurzame werkkledij, vervaardigd uit 100% katoen. Een uiterst comfortabele stof, waarvan 
de isolerende en ventilerende eigenschappen een meerwaarde bieden bij de toepassing voor werkkledij. 

Zeg nooit zomaar katoen tegen deze collectie… een zorgvuldige selectie van de juiste katoenvariant garandeert een 
hoge slijtageweerstand en scheurbestendigheid, wat de levensduur van uw kledingstuk verhoogt. Zo haalt u de volle 

100% uit uw katoenen werkkledij.
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DASSY ®  NIMES KATOEN
OVERALL MET KNIEZAKKEN (100313)

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met druk-
knoopsluiting - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken - 2 
achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereedschapszak - potloodzak 
meterzak - GSM-zak - verstelbare Cordura® kniezakken - rugelastiek - rechte 
pasvorm - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

90° P

DASSY ®  LOCARNO  
KATOEN
WERKVEST (300233)
Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
tweenaaldstiksel

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

90° P

DASSY ®  VENTURA  
KATOEN
BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400101)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

90° P
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DASSY ®  BOSTON 
WOMEN
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200669)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, wit/grijs

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, zwart/grijs

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P

DASSY ®  LIVERPOOL 
WOMEN
WERKBROEK (200667)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY VOOR VROUWEN
Professionele werkkledij, aangepast aan de wensen en vereisten van de professional, is al lang geen exclusief mannelijk 
voorrecht meer. Ook vrouwen staan hun mannetje op de werkvloer en doen een beroep op duurzame en functionele  
werkkledij die bovendien comfortabel zit. 
Daarom biedt DASSY een collectie werkkledij aan die speciaal werd ontwikkeld voor vrouwen, met extra aandacht 
voor stijl en pasvorm. Concreet betekent dit dat vrouwen kunnen rekenen op dezelfde duurzame en functionele  
werkkledij met dezelfde professionele look als hun mannelijke collega’s, maar met een aangepaste vrouwelijke  
pasvorm. Dit vormt een buitengewone meerwaarde voor de drager.

ZELFDE BESCHERMING, AANGEPASTE PASVORM
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DASSY ®  SEATTLE 
WOMEN
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET 
KNIEZAKKEN (200668)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart 

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P

DASSY ®  PENZA WOMEN
FLEECEVEST (300294)

Elastische polsbanden - regelbare taille met elastische koord - ritssluiting 
tot boven in de kraag, met kinbescherming - 2 gevoerde steekzakken met 
ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

marineblauw, zwart 

XS-XL

30° P

DASSY ®  NASHVILLE 
WOMEN
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200681)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  OSCAR WOMEN
T-SHIRT (710005)

Korte mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - getailleerde pasvorm - tweenaaldstiksel aan zoom, hals en 
mouwen - single jersey gekamd katoen - geschikt voor borduurwerk en 
bedrukking

CO06 - 100% katoen, ± 180 g/m²

grijs, marineblauw, wit, zwart 

XS-XL

60°

DASSY ®  LEON WOMEN
POLO (710006)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - ge-
tailleerde pasvorm - katoen micro piqué - geschikt voor borduurwerk en 
bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs, marineblauw, wit, zwart 

XS-XL

40°

DASSY ®  KAZAN WOMEN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST (300293)

Elastische polsbanden - regelbare taille met elastische koord - ritssluiting 
tot boven in de kraag, met kinbescherming - 2 gevoerde steekzakken met 
ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

grijs/zwart, wit/grijs 

XS-XL

30° P
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DASSY KIDS
KLIMMEN OP, SPRINGEN OVER, GLIJDEN LANGS, ROLLEN ONDER EN DAN OPNIEUW…

Kinderkleding moet tegen een stootje kunnen. Daarom werden de DASSY KIDS modellen naar het voorbeeld van de 
bestaande DASSY werkkleding gemaakt: even duurzaam en slijtvast. En dat is nodig…

Net als de werkkleding van papa en mama, kan DASSY KIDS alle knieactie, klim- en klautermanoeuvres of glijbewe-
gingen aan, die gepaard gaan met urenlang avontuur en onbezorgd speelplezier.
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DASSY ®  WATSON KIDS
SWEATSHIRT HOODIE (300391)

Cordura® elleboogstukken - ritssluiting - 2 steekzakken - tweelaagse kap 
lange mouwen - versterkte schouderstukken - gebreide mouwboord 
en heupboord - stiksels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en  
bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²

rood/zwart, zwart/rood 

98/104-158/164

40°

DASSY ®  SEATTLE KIDS
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK (200847)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - knieversterking met Cordura®  
verstelbare rugelastiek - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

zwart/grijs 

104-164

60° P

NIEUW

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

DASSY ®  NASHVILLE
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200658)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200426)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
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DASSY IN ‘t wit
Bewegingsvrijheid, functionaliteit en duurzaamheid zijn stuk voor stuk vereisten die schilders en stukadoors aan hun werkkledij 
stellen. Daarom biedt DASSY een uitgebreide schilderscollectie aan die deze volledige lading dekt. 
Kies uit verschillende werkbroeken, een bretelbroek, professionele shorts, jassen en bijpassende breigoederen om een  
complete werkoutfit samen te stellen. Zet uw gebruiksgemak in de verf en geniet van extra functionaliteiten die uw werk 
eenvoudiger en praktischer kunnen maken. Zoals multizakken om al uw gereedschap binnen handbereik te bewaren en 
extra bescherming voor langdurig werk op de knieën. 
 

functionaliteiten in de verf
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EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

DASSY ®  SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET 
KNIEZAKKEN (200428)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN 
(400124)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes. 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
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EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

DASSY ®  ROMA
TWEEKLEURIGE WERKSHORT (250024)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  MONZA
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENSHORT (250012)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST (300217)

Elastische polsbanden - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherm-
ing - 2 gevoerde steekzakken met ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

wit/grijs

XS-3XL

30° P
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EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

DASSY ®  LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST (300183)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER WINTERJAS (500087)

Elastische polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met druk-
knoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - druk-
kersrits - verlengde rug - 2 steekzakken - handwarmers - 2 borstzakken - ID 
kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - potloodzak - binnen-
zak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO17 - 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m²

fleece voering
waterdichte, winddichte en ademende stof
beaver, waterafstotend Teflon® behandeld
WR=2000mm
wit/grijs 

XS-3XL

30°
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DASSY ®  JAKARTA
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST (300336)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord  
waterdichte ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - ver-
lengde rug - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak met waterdichte 
ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regelbaar met elas-
tische koord - reflecterende bies - drielaagse softshell met fleece voering 
tweenaaldstiksel

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²

fleece voering
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

wit/grijs 

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.
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Industrieel wasbaar

 

DASSY ®  HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER (350051)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting 
met drukknopen - drukkersrits - rugplooien - verlengde rug - 2 steekzakken  
handwarmers - 2 borstzakken - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak 
potloodzak - binnenzak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

fleece voering
wit/grijs 

XS-3XL

30°

DASSY ®  FARO
TWEEKLEURIGE ZOMERBODYWARMER (350077)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting - verlengde 
rug - 2 steekzakken - borstzak - sleutelring - GSM-zak - potloodzak - bin-
nenzak - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  OSCAR
T-SHIRT (710001)

Korte mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen - single jersey 
gekamd katoen - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO06 - 100% katoen, ± 180 g/m²

grijs, wit

XS-4XL

60°  
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DASSY ®  CESAR
TWEEKLEURIGE POLO (710004)

Korte mouwen in contrastkleur - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen 
zijsplitten - katoen micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

wit/grijs 

XS-4XL

40°

DASSY ®  BASIEL
TWEEKLEURIGE SWEATER (300358)

Ritssluiting met kinbescherming - lange mouwen - versterkte afwerking bij 
nekinzet, schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heup-
boord - stiksels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m² 

wit/grijs

XS-4XL

40°

DASSY ®  LEON
POLO (710003)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - katoen 
micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs, wit 

XS-4XL

40°





DASSY SAFETY
Als antwoord op de steeds grotere vraag naar specifieke bescherming op gebied van werkkleding, vormt het DASSY  
SAFETY gamma een volwaardig onderdeel van ons uitgebreid aanbod aan professionele werkkledij.

Omdat specifieke beroepen vaak bepaalde risico’s met zich meebrengen die een aangepaste vorm van bescherming 
vereisen, biedt elk van de volgende collecties uit het SAFETY gamma een vooruitstrevende bescherming voor  
verschillende werksituaties:

  * HOGE ZICHTBAARHEID
  * MULTINORM en MULTINORM-HOGE ZICHTBAARHEIDSBESCHERMING
  * VLAMVERTRAGEND

Om u deze hoogwaardige bescherming te garanderen, voldoen alle kledingstukken uit deze collecties aan de 
Europese normen zoals beschreven in ‘normen en classificaties’ (zie p. 96 t.e.m. 101). Ook is elk kledingstuk 
voorzien van specifieke gebruikersinformatie met verdere toelichting over de normen waaraan de  
beschermende kledij voldoet, onderhoudsinstructies en correct gebruik van de kledij.
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DASSY hoge zichtbaarheid
Hoge zichtbaarheidskledij heeft tot doel de drager meer te doen opvallen, zowel overdag als bij schemer of ’s nachts. Omdat 

een groot deel van alle werkongevallen te wijten is aan een slechte zichtbaarheid, is het belang van goede signalisatiekledij niet 

te onderschatten. Het is dan ook wettelijk vereist voor iedereen die op de openbare weg werkzaam is.

De DASSY hoge zichtbaarheidscollectie biedt een opvallende bescherming voor professioneel gebruik. Onze collectie 

voldoet aan de strengste vereisten in zowel ontwerp als functionaliteit en comfort. Zo werden alle modellen in deze collectie 

gecertificeerd volgens de EN ISO 20471:2013 norm voor hoge zichtbaarheid. 

Om een maximale zichtbaarheid overdag te verkrijgen, moet het hoge zichtbaarheidskledingstuk uit een bepaalde  

oppervlakte aan fluorescerend  materiaal bestaan. Dit betekent dat, hoe meer hoge zichtbaarheidsstof verwerkt wordt in 

de kleding, hoe beter zichtbaar u bent en hoe hoger de klasse het kledingstuk behaalt, met klasse 3 als hoogste waarde.

Een grote oppervlakte aan kwaliteitsvolle reflecterende banden helpt dan weer om ’s avonds beter gezien te 

worden. Hoe groter de retroreflectiegraad van deze banden, hoe hoger de klasse in zichtbaarheid. Alle reflecterende 

banden in de DASSY hoge zichtbaarheidscollectie behalen de hoogste klasse in reflectiegraad. 

Bescherming tegen regen, sneeuw, 
mist en optrekkend grondvocht

EN ISO 20471:2013 gecertificeerde 
hoge zichtbaarheidsbescherming 
overdag, bij schemer en ‘s nachts



73



74

DASSY ®  LANCASTER
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK (200612)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - dubbele meterzak  
hamerlus - GSM-zak - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare  
rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel 
brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2 

PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY ®  OMAHA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK (200620)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - dubbele meterzak  
hamerlus - GSM-zak - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare  
rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel 
brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1 

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²

grijs/geel, groen/oranje, marineblauw/geel, marineblauw/oranje

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY ®  VENNA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT (250030)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - meterzak - hamer-
lus - reflecterende banden van 50 mm - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel

 certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1 

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
 
grijs/geel, groen/oranje, marineblauw/geel, marineblauw/oranje

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY ®  BUFFALO
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200431)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluit-
ing - verstelbare Cordura® kniezakken - reflecterende banden van 70 mm 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers. 

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
versterking nylon Cordura® 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY ®  DUSSELDORF
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST (300184)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - verlengde rug - 2 
grote steekzakken - 2 borstzakken - ID kaarthouder - GSM-zak - potloodzak 
gereedschapszak - binnenzak - reflecterende banden van 50 mm - twee-
naaldstiksel

 certificatie EN ISO 20471:2013 - XS klasse 2 

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, 
oranje/marineblauw

XS-3XL

OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY ®  TOULOUSE
HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK MET KNIEZAKKEN 
(400127)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken 
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnen-
zak - verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille 
reflecterende banden van 50 mm - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 
5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers. 

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
versterking nylon Cordura® 

geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52

OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY ®  MALAGA
HOGE ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST (300329)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord 
ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - verlengde rug - 2 
steekzakken met ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regel-
baar met elastische koord - reflecterende banden van 50 mm - drielaagse 
softshell met fleece voering - tweenaaldstiksel

 certificatie EN ISO 20471:2013 - XS/S klasse 2 

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

PES74 - HIVIS STOF - 100% polyester, ± 310 g/m²
PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²
fleece voering
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

XS-3XL

OPGELET: andere matentabel.

30°

Maxi 50 cycles

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.

DASSY ®  KALUGA
HOGE ZICHTBAARHEIDSFLEECEVEST (300247)

Elastische polsbanden - regelbare taille met elastische koord - ritssluiting 
tot boven in de kraag, met kinbescherming - 2 gevoerde steekzakken met 
ritssluiting - reflecterende banden van 50 mm - anti-pilling - microfibre 
fleece

 certificatie EN ISO 20471:2013 - XS/S klasse 2 

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

PES12 - HIVIS STOF - 100% polyester, ± 280 g/m²
 
fluo geel, oranje

XS-3XL

OPGELET: andere matentabel.

30°

Maxi 50 cycles
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DASSY ®  BILBAO
HOGE ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER (350100)

Verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - inritsbaar in een buitenvest 
d.m.v systeemritssluiting - drukkersrits - verlengde rug - 2 steekzakken 
met klep - borstzak - ID kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-
zak - binnenzak - reflecterende banden van 60mm (XS-M), 50mm (L-3XL) 
gewatteerde voering - tweenaaldstiksel

 certificatie EN ISO 20471:2013 - XS/S klasse 1 
certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

PES70 - HIVIS STOF - 100% polyester, ± 200 g/m²
waterdicht getapete naden
waterdichte, winddichte en ademende stof
polyurethaan coating
 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

40°

Maxi 25 cycles

DASSY ®  ATLANTIS
HOGE ZICHTBAARHEIDSPARKA (300346)

Polsbanden met tricot windvanger - verborgen tweewegritssluiting met 
drukknopen - systeemritssluiting voor het inritsen van een binnenvest 
drukkersrits - verlengde rug - 2 steekzakken met klep - borstzak met klep 
ID kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - kap 
regelbaar met elastische koord - reflecterende banden van 50 mm - net- 
voering - tweenaaldstiksel - waterdicht getapete naden

 certificatie EN 343:2003+A1:2007 - klasse 3 

certificatie EN ISO 20471:2013 - XS klasse 2

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

PES70 - HIVIS STOF - 100% polyester, ± 200 g/m²
waterdicht getapete naden
waterdichte, winddichte en ademende stof
polyurethaan coating
 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

40°

Maxi 25 cycles

Rits de BILBAO bodywarmer in de parka vest voor  
extra draagcomfort en blijf ook tijdens slechte  
weersomstandigheden aangenaam warm doorwerken.
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DASSY ®  LIMA
HOGE ZICHTBAARHEIDS WINTERJAS (500120)

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin - elastische taille  
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - drukkersrits - verlengde 
rug - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak met klep - ID kaarthouder  
napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - kap regelbaar met 
elastische koord - reflecterende banden van 50 mm - tweenaaldstiksel 

certificatie EN 343:2003+A1:2007 - klasse 3

certificatie EN ISO 20471:2013 - XS/S klasse 2

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

PES70 - HIVIS STOF - 100% polyester, ± 200 g/m²
waterdicht getapete naden
waterdichte, winddichte en ademende stof
polyurethaan coating
gewatteerde voering
 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

40°

Maxi 25 cycles

DASSY ®  SOLA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK (200881)

2 steekzakken - dijbeenzak - reflecterende banden van 70 mm - regelbare 
taille met koord - regelbare zoom met drukknoopsluiting - verborgen druk-
knoopsluiting 
 certificatie EN 343:2003+A1:2007 - klasse 3 
certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

PES70 - HIVIS STOF - 100% polyester, ± 200 g/m²
waterdicht getapete naden
polyester voering
waterdichte, winddichte en ademende stof
polyurethaan coating
 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

40°

Maxi 25 cycles

 

NIEUW

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® CHICAGO I HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST - DASSY® ORLANDO
 SWEATSHIRT - DASSY® FELIX I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® THANOS
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DASSY ®  CHICAGO
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200807)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - 2 dijbeenzakken 
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak - meslus - GSM-zak 
verborgen veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare Cordura® kniezak-
ken - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - stiksels in contrastkleur 
brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers. 

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
versterking nylon Cordura® 

geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw, 
rood/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY ®  PHOENIX
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK (200810)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® 
2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - dijbeenzak 
potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met 
ritssluiting - reflecterende banden van 70 mm - verstelbare rugelastiek 
rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - stiksels in  
contrastkleur - brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1 

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
versterking nylon Cordura® 

grijs/geel, grijs/rood, groen/oranje, marineblauw/geel, 
marineblauw/oranje

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY ®  DENVER
HOGE ZICHTBAARHEIDSSWEATER (300376)

Elastische reflecterende banden van 50 mm - ritssluiting met kinbescherm-
ing - anti-pilling - lange mouwen - versterkte afwerking bij nekinzet, 
schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heupboord - stik-
sels in contrastkleur

 certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2 

PESCO84 - HIVIS STOF - 65% polyester/35% katoen, ± 280 g/m²
 
geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, 
oranje/marineblauw, rood/grijs

XS-4XL
OPGELET: andere matentabel.

40° P

Maxi 25 cycles

DASSY ®  ORLANDO
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST (300367)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - rug- 
plooien - verlengde rug - zakken versterkt met Cordura® - 2 steekzakken 
met ritssluiting - borstzak - borstzak met ritssluiting - ID kaarthouder - GSM-
zak - potloodzak - binnenzak - reflecterende banden van 50 mm - twee-
naaldstiksel - stiksels in contrastkleur

 certificatie EN ISO 20471:2013 - XS/S klasse 2 

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
versterking nylon Cordura® 

geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw, 
rood/grijs

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles
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DASSY ®  LUCCA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT (250059)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® 
2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - dijbeenzak 
potloodzak - meterzak - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met rits- 
sluiting - reflecterende banden van 50 mm - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - stiksels in contrastkleur

 certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1 

PESCO74 - HIVIS STOF - 60% polyester/40% katoen, ± 290 g/m²
PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²
 versterking nylon Cordura® 

geel/grijs, geel/marineblauw, oranje/groen, oranje/marineblauw, 
rood/grijs

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles
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De naam zegt het zelf: de DASSY multinorm collectie staat voor een veelzijdige, multifunctionele bescherming. Wat maakt dat 
deze kledij breed inzetbaar is bij verschillende werkzaamheden en u beschermt tegen een aantal veel voorkomende risico’s, 
wat de kans op eventuele letsels aanzienlijk vermindert. 
Door de uitdagingen van uw specifieke werksituatie, wordt u vaak ongewild geconfronteerd met de risico’s die hieraan vast-
hangen. Om op alles voorbereid te zijn, voldoet deze multnorm-collectie aan de vijf meest vereiste Europese normen inzake 
vlamvertragende bescherming, lassen, antistatische eigenschappen, elektrische boog en chemicaliën.*

Daarenboven biedt de multinorm-hoge zichtbaarheidsvariant een bijkomende EN ISO 20471 gecertificeerde  
bescherming, voor een verhoogde zichtbaarheid overdag, bij schemer en ’s nachts.

* Raadpleeg het label en de gebruikersinformatie van uw kledingstuk voor de specifieke  normen waaraan de beschermende kleding voldoet.

DASSY MULTINORM
DIEPGAANDE BESCHERMING IN VERSCHEIDENE WERKSITUATIES

EN ISO 20471:2013
gecertificeerde hoge zichtbaarheids-
bescherming overdag, bij schemer en 
‘s nachts

Bescherming tegen elektrische 
vlambogen

Bescherming tegen 
hitte en vlammen

Bescherming bij lassen en 
aanverwante processen

Bescherming tegen 
elektrostatische  
oplading (risico op  
brand of explosies)

Bescherming tegen 
vloeibare chemicaliën
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DASSY ®  WILSON
TWEEKLEURIGE MULTINORM BRETELBROEK MET

KNIEZAKKEN (400143)

2 steekzakken - borstzak met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken 
met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting 
langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - binnenzak 
verstelbare kniezakken - rechte pasvorm - drienaaldstiksel - brede zoom 
(extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
grijs/zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

DASSY ®  LINCOLN
TWEEKLEURIGE MULTINORM WERKBROEK MET 

KNIEZAKKEN (200570)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak 
met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en 
verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
grijs/zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P
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DASSY ®  KIEL
TWEEKLEURIGE MULTINORM WERKVEST (300245)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met velcro - verborgen 
ritssluiting met verborgen drukknopen - rugplooien - 2 steekzakken met 
klep - 2 borstzakken met klep en verborgen sluiting - ID kaarthouder - bin-
nenzak - 2 draaglussen - tweenaaldstiksel

 certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
grijs/zwart

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

60° P

DASSY ®  NIORT
TWEEKLEURIGE MULTINORM OVERALL MET KNIEZAKKEN 
(100333)

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met 
drukknopen - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken met 
klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting 
dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak 
met klep en verborgen sluiting - 2 draaglussen - ID kaarthouder - verstel-
bare kniezakken - rugelastiek - rechte pasvorm - drienaaldstiksel - brede 
zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F0

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
grijs/zwart

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

60° P
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DASSY ®  MANCHESTER
TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDS- 

WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200819)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak 
met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep 
en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - reflecterende banden van 
70 mm - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificatie EN ISO 11611:2007 A1 klasse 1

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

COPES77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, 
± 330 g/m²
COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
geel/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY ®  LENOX
TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDS- 

WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200818)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak 
met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep 
en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - reflecterende banden van 
70 mm - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte  
brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificatie EN ISO 11611:2007 A1 klasse 1

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 1

COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
COPES77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, 
± 330 g/m²
 
grijs/geel

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles
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TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® MANCHESTER I TWEEKLEURIGE MULTINORM  
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST - DASSY® FRANKLIN I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® HERMES
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DASSY ®  SPENCER
TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDS- 

OVERALL MET KNIEZAKKEN (100380)

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met 
drukknopen - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken met 
klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting 
dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak 
met klep en verborgen sluiting - 2 draaglussen - ID kaarthouder - verstel-
bare kniezakken - rugelastiek - rechte pasvorm - reflecterende banden van 
50 mm - brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificatie EN ISO 11611:2007 A1 klasse 1

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 3

COPES77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, 
± 330 g/m²
COPES75- 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
geel/grijs

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

EN ISO 20471:2013
EN ISO 20471:2013
gecertificeerde hoge zichtbaarheids-
bescherming overdag, bij schemer 
en ‘s nachts. 

IEC 61482-2:2009
Bescherming tegen elektrische vlam-
bogen. 

EN ISO 11612:2008
Bescherming tegen 
hitte en vlammen.

EN 1149-5:2008
Bescherming tegen elektrostatische  
oplading (risico op brand of explosies).

EN 13034:2005+A1:2009
Bescherming tegen vloeibare chemicaliën.

DASSY   MULTINORM-Hoge    ZIChtbaarheidSNORMEN

EN ISO 11611:2007
Bescherming bij lassen en aanverwante processen.
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DASSY ®  FRANKLIN
TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDS- 

WERKVEST (300374)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met velcro - verbor-
gen ritssluiting met verborgen drukknopen - rugplooien - verlengde rug - 2 
steekzakken met klep - 2 borstzakken met klep en verborgen sluiting - ID 
kaarthouder - binnenzak - 2 draaglussen - reflecterende banden van 50 
mm - tweenaaldstiksel

 certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificatie EN ISO 11611:2007 A1 klasse 1

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

COPES77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, 
± 330 g/m²
COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
geel/grijs

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY ®  COLOMBIA
TWEEKLEURIGE MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEIDS-

BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400141)

2 steekzakken - borstzak met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken 
met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting 
langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - binnenzak 
verstelbare kniezakken - rechte pasvorm - reflecterende banden van 50 
mm - brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

certificatie EN 1149-5:2008

certificatie IEC 61482-2:2009 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0

certificatie EN ISO 11611:2007 A1 klasse 1

certificatie EN ISO 20471:2013 - klasse 2

COPES77 - HIVIS STOF - 50% katoen/49% polyester/1% Negastat®, 
± 330 g/m²
COPES75 - 75% katoen/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m²
 
geel/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

Maxi 50 cycles

DASSY   MULTINORM-Hoge    ZIChtbaarheidSNORMEN

EN ISO 11611:2007
Bescherming bij lassen en aanverwante processen.
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Tijdens het lassen en alle aanverwante werkzaamheden waarbij u wordt blootgesteld aan lasspatten, vlamverspreiding of een 
bepaalde vorm van hitte, kan vlamvertragende kledij het verschil maken. Zo vermindert vlamvertragende kleding de kans op 
zware letsels aanzienlijk, omdat in tegenstelling tot gewone kledij, deze kledingstukken de verspreiding van de vlam 
tegengaan. 

In zo’n risicovolle omgevingen kan de foutieve kledij ook veel meer schade aanrichten, doordat een onbehandelde stof tot 
op de huid kan smelten, wat ernstige brandwonden kan veroorzaken. Ook vormen niet verdoken metalen accessoires zoals 
knopen of ritsen een gevaar: ze kunnen namelijk hitte geleiden en de situatie verergeren.

Daarom raden wij u aan steeds DASSY vlamvertragende kledij te dragen in dergelijke situaties. Alle kledingstukken uit 
deze specifieke collectie zijn gecertificeerd naar de Europese ISO normen voor las- en hittebestendige kledij*

* Raadpleeg het label en de gebruikersinformatie van uw kledingstuk voor de specifieke  
   normen waaraan de beschermende kleding voldoet.

DASSY VLAMVERTRAGEND
VUURVAST VERTROUWEN

Bescherming tegen 
hitte en vlammen

Bescherming bij lassen
en aanverwante  
processen
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DASSY ®  DAKOTA
VLAMVERTRAGENDE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN 
(400142)

2 steekzakken - borstzak met klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken 
met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak met klep en verborgen sluiting 
langwerpige rechterdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - binnenzak 
verstelbare kniezakken - rechte pasvorm - drienaaldstiksel - brede zoom 
(extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers 

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO73 - 100% katoen, ± 340 g/m²
vlamvertragende finish
 
grijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P

DASSY ®  ARIZONA
VLAMVERTRAGENDE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200778)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting - dijbeenzak 
met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechterdijbeenzak met klep en 
verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers. 

certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

CO73 - 100% katoen, ± 340 g/m²
vlamvertragende finish
 
grijs, zwart

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-62 / DE-NL-PL-HR-IT 42-66 / UK 28-52
OPGELET: andere matentabel.

60° P
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DASSY ®  MONTANA
VLAMVERTRAGENDE WERKVEST (300342)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met velcro - verborgen 
ritssluiting met verborgen drukknopen - rugplooien - 2 steekzakken met 
klep - 2 borstzakken met klep en verborgen sluiting - binnenzak - twee-
naaldstiksel

 certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1 

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

CO73 - 100% katoen, ± 340 g/m²
vlamvertragende finish
 
grijs, zwart

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

60° P

DASSY ®  TORONTO
VLAMVERTRAGENDE OVERALL MET KNIEZAKKEN (100370)

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met 
drukknopen - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken met 
klep en verborgen sluiting - 2 achterzakken met klep en verborgen sluiting  
linkerdijbeenzak met klep en verborgen sluiting - langwerpige rechter- 
dijbeenzak met klep en verborgen sluiting - verstelbare kniezakken - rug- 
elastiek - rechte pasvorm - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

 certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare kniezakken in 
combinatie met CRATOS kniebeschermers. 

certificatie EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

certificatie EN ISO 11611:2007 A1+A2 klasse 1

CO73 - 100% katoen, ± 340 g/m²
vlamvertragende finish
 
grijs, zwart

XS-3XL
OPGELET: andere matentabel.

60° P



96

Waarschuwingskledij met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik. Deze kledij heeft tot doel de drager meer 

te doen opvallen, zowel overdag als ‘s nachts. Veiligheidskleding volgens EN ISO 20471:2013 is wettelijk vereist voor  

iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkzaam is. Zelfs als er slechts een beperkt deel van de dag op een 

werkplaats met verkeer wordt gewerkt, dient er altijd veiligheidskleding te worden gedragen. Het bedrukken, borduren of 

andere vormen van personaliseren van de reflecterende stof verkleint de oppervlakte aan reflectie, waardoor oppervlakte 

aan reflectie verloren gaat. Het personaliseren is daarom niet toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring van een  

aangemelde instantie (“notified body”). Contacteer daarvoor de veiligheidsadviseur.

KLASSE 3
Dient gedragen te worden door iedereen die werkzaam is op wegen met normale rijsnelheden, bij actieve treinrails en 

reddingsoperaties. Tevens bij werkzaamheden op bouwplaatsen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste 0,80m²

Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste 0,20m²

KLASSE 2
Mag gedragen worden door mensen die toezicht houden op de werkzaamheden waarvoor kleding van klasse 3 is vereist. 

Deze wordt gedragen bij gunstige weersomstandigheden en bij voldoende zichtbaarheid.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste 0,50m²
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste 0,13m²

 

KLASSE 1
Mag alleen gedragen worden door mensen die een bezoek brengen aan een gebied waarvoor kleding met klasse 3 is 

vereist. Deze bezoekers dienen begeleid te worden door mensen die in het gebied werkzaam zijn. Als de werkzaamheden 

in de loop van de dag variëren, of als u twijfelt, wordt klasse 3 aanbevolen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal tenminste 0,14m²
Oppervlakte reflecterend materiaal tenminste 0,10m²

EN ISO 20471:2013 - HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDIJ

X = klasse van oppervlakte fluodoek en reflectiebanden (3 klassen)

 X

Doorheen deze catalogus worden verschillende symbolen gebruikt 

om specifieke normeringen aan te duiden. Hieronder een korte toelichting.normeringen en
classificaties



Doorheen deze catalogus worden verschillende symbolen gebruikt 

om specifieke normeringen aan te duiden. Hieronder een korte toelichting.
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EN 343:2003+A1:2007
X = waterdichtheid - X = doorlaatbaarheid
Beschermende kleding gecertificeerd volgens EN 343 beschermt tegen regen, sneeuw, mist en 

grondvochtigheid. De kleding en de naden zijn getest op bestendigheid tegen het binnendringen 

van water en weerstand tegen damp.

EN 340:2003 & EN ISO 13688
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook  

veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.

 X

X

EN 14404:2004+A1:2010
Deze norm beschrijft de testmethodes en eisen van kniebeschermers voor werk in knielende positie. 

Er bestaan 4 types van kniebeschermers: type 1: “zelfstandige” kniebeschermers,

 type 2: mousse in zak op broek,

 type 3: losse beschermers,

 type 4: kniebeschermers als onderdeel van andere bescherming. 

Eveneens zijn er 3 prestatieniveaus beschreven: niveau 0: biedt geen bescherming tegen penetratie,

 niveau 1: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke onder- 

 grond en biedt bescherming tegen penetratie van objecten < 1cm,

 niveau 2: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke  

 ondergrond en biedt bescherming tegen extreme condities         

               (bv. brokstukken in mijnen).

IEC 61482-2:2009
Beschermende kledij tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog.

Een elektrische vlamboog is vergelijkbaar met een bliksem die toeslaat in een elektrische  

installatie als gevolg van een storing (bijvoorbeeld een kortsluiting), wat ernstige brandwonden of 

andere verwondingen kan veroorzaken. Deze standaard geeft aan of de kleding beschermt tegen 

elektrische vlamboog en wordt onderverdeeld in verschillende klassen.

Klasse 1: bescherming tegen elektrische vlamboog 4KA 

Klasse 2: bescherming tegen elektrische vlamboog 7KA 

De kleding wordt getest met een boogspanning tot ongeveer 400V en een boogtijd van 500ms.

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6 kleding biedt bescherming tegen mogelijke blootstelling van kleine hoeveelheden spatten of 

lichte nevel van chemische vloeistoffen en kan gebruikt worden in situaties waar de risico’s worden 

beoordeeld als laag en een volledige vloeibare barrière niet nodig is. Dit type kleding moet het boven- 

en onderlichaam volledig bedekken.
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EN ISO 11611:2007
Beschermende kledij voor lassen en aanverwante processen. Deze kledij is bedoeld om te  

beschermen tegen lasspatten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok 

te minimaliseren (bij incidenteel contact van +/- 100V).

Deze norm omschrijft de minimale fundamentele veiligheidseisen en testmethodes voor beschermende 

kleding, met inbegrip van kappen, schorten, mouwen, accessoires en beenkappen die zijn ontworpen 

om het lichaam van de drager met inbegrip van hoofd (kappen) en voeten (beenkappen) te bescher-

men en die moeten gedragen worden tijdens lassen en aanverwante processen. 

A1: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij oppervlakte bevlamming.

A2: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij rand bevlamming.

  Indeling in 2 klassen: 

  - klasse 1 biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, veroorzaakt door lagere niveaus van spatten en  

       stralingswarmte.

  -   klasse 2 biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties door hogere niveaus van spatten en stralingswarmte.

EN ISO 11612:2008
Beschermende kledij voor hitte en warmte waar nood is aan kledij tegen beperkte vlam- 

verspreiding en waar de gebruiker kan blootgesteld worden aan stralingswarmte, convectiewarmte, 

contactwarmte of gesmolten metalen. Deze norm specificeert prestatie-eisen voor kledingstukken 

die ontworpen zijn om het lichaam van de drager te beschermen tegen hitte en vuur met uit- 

zondering van de handen. 

A staat voor beperkte vlamverspreiding; 

B staat voor convectiewarmte, 3 te behalen niveaus: B1, B2, B3 waarbij 3 het hoogste niveau is;

C staat voor stralingswarmte, 4 te behalen niveaus: C1, C2, C3, C4 waarbij 4 het hoogste niveau is;

D staat voor aluminiumspatten, 3 te behalen niveaus: D1, D2, D3 waarbij 3 het hoogste niveau is;

E staat voor ijzerspatten, 3 te behalen niveaus: E1, E2, E3 waarbij 3 het hoogste niveau is;

F staat voor contactwarmte, 3 te behalen niveaus: F1, F2 en F3 waarbij F3 het hoogste niveau is.

EN 1149-5:2008
Elektrostatische eigenschappen, deel 5, materiaal- en ontwerpvereisten. Deze kledij wordt gedragen 

om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan die brand of explosies kunnen 

veroorzaken.

EN 1149 bestaat uit verschillende delen die vereisten en testmethodes specificeren om bescherming 

tegen statische elektriciteit of schade door ontlading te meten. EN 1149-5 beschrijft de prestatiever-

eisten. Het materiaal moet voldoen aan vereisten volgens EN 1149-1 of -3. 
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EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN 343:2003
+A1:2007

DASSY® I OMAHA
Hoge zichtbaarheidswerkbroek

DASSY® I LANCASTER
Hoge zichtbaarheidswerkbroek

DASSY® I BUFFALO
Hoge zichtbaarheidswerkbroek

met kniezakken

DASSY® I SOLA
Hoge zichtbaarheidswerkbroek

DASSY® I VENNA
Hoge zichtbaarheidswerkshort

DASSY® I TOULOUSE
Hoge zichtbaarheidsbretelbroek

met kniezakken

DASSY® I DUSSELDORF
Hoge zichtbaarheidswerkvest

DASSY® I KALUGA
Hoge zichtbaarheidsfleecevest

DASSY® I MALAGA
Hoge zichtbaarheidssofshell vest

DASSY® I ATLANTIS
Hoge zichtbaarheidsparka

DASSY® I BILBAO
Hoge zichtbaarheidsbodywarmer

 DASSY® I LIMA
Hoge zichtbaarheids winterjas

P

DASSY® I PHOENIX
Hoge zichtbaarheidswerkbroek

DASSY® I CHICAGO
Hoge zichtbaarheidswerkbroek

met kniezakken

DASSY® I LUCCA
Hoge zichtbaarheidswerkshort

DASSY® I ORLANDO
Hoge zichtbaarheidswerkvest

DASSY® I DENVER
Hoge zichtbaarheidssweater

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

	

DASSY hoge zichtbaarheid
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EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN ISO
11612:2008

EN 
1149-5:2008

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 
11611:2007

IEC 
61482-2:2009

DASSY® I LINCOLN
Tweekleurige multinorm

 werkbroek met kniezakken

DASSY® I KIEL
Tweekleurige multinorm

 werkvest

DASSY® I WILSON
Tweekleurige multinorm

 bretelbroek met kniezakken

DASSY® I NIORT
Tweekleurige multinorm
 overall met kniezakken

P

DASSY® I ARIZONA
Vlamvertragende werkbroek

met kniezakken

DASSY® I MONTANA
Vlamvertragende werkvest

DASSY® I DAKOTA
Vlamvertragende bretelbroek

met kniezakken

DASSY® I TORONTO
Vlamvertragende overall

met kniezakken

DASSY® I LENOX
Tweekleurige multinorm

 hoge zichtbaarheidswerkbroek
met kniezakken

DASSY® I MANCHESTER
Tweekleurige multinorm

 hoge zichtbaarheidswerkbroek
met kniezakken

DASSY® I FRANKLIN
Tweekleurige multinorm

 hoge zichtbaarheidswerkvest

DASSY® I SPENCER
Tweekleurige multinorm

 hoge zichtbaarheidsoverall
met kniezakken

DASSY® I COLOMBIA
Tweekleurige multinorm

 hoge zichtbaarheidsbretelbroek
met kniezakken

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P P PP

P P P P P PP

P P P P PP

P P P P P PP

P P P P P PP

P P P

P P

P P P

P P P

DASSY multinorm BESCHERMING

DASSY HOGE ZICHTBAARHEID 
MULTINORM BESCHERMING

DASSY vlamvertragend
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Professionals weten maar al te goed hoe belangrijk goed schoeisel is. Zo krijgen uw voeten dagelijks heel wat te verduren: 
vaak lange uren op de been, oncomfortabele posities aannemen en op ruwe ondergronden werken, maken een stevig maar 
ook flexibel paar werkschoenen onmisbaar.
Daarom zijn DASSY veiligheidsschoenen niet alleen licht, soepel en comfortabel om te dragen maar bieden ze uw voeten 
ook de nodige bescherming om op elk type werkvloer veilig aan de slag te kunnen.

Kies voor een S1P of S3 variant en reken op een superieure bescherming bij elke stap. 
  
  - Zeroperforatie zool, een composiet of stalen neus en schokabsorberende hielen. 
  - Ademend bovenleder voorkomt vochtophoping of verhitting van uw voeten.
  - Waterafstotend bovenleder houdt uw voeten ten allen tijde droog.
  - Een flexibele zool ondersteunt uw voet in elke positie en bij elke beweging.
  - Dankzij het specifiek zoolpatroon blijft vuil niet in de groeven steken, voor uw onderhoudsgemak.

DASSY veiligheidsschoenen
STA STEVIG IN UW SCHOENEN



103



104104

GEVOERDE SCHACHT
VOOR COMFORTABELER LOPEN

ESD KLASSE 2

KEVLAR VEILIGHEIDSTUSSENZOOL
IS OPGEBOUWD IN MEERDERE LAGEN 
COMPOSIETMATERIAAL EN IS 50% LICHTER 
DAN EEN STALEN VEILIGHEIDSZOOL. 
BESCHERMT DE GEHELE OPPERVLAKTE VAN DE 
VOET EN IS UITZONDERLIJK FLEXIBEL.  
DEZE ZOOL IS BESTAND TEGEN PENETRATIE 
VAN SCHERPE VOORWERPEN EN GARANDEERT 
UITZONDERLIJKE ELECTRISCHE EN THERMISCHE 
ISOLATIE

KUNSTSTOF CAMBREUR
ZORGT VOOR OPTIMALE VOETSTABILITEIT

HIELVERSTEVIGING
VOOR EEN GROTERE 
STABILITEIT VAN DE HIEL 

LADDER GRIP
IN DE ZOOL, ZORGT VOOR MEER GRIP 

OP LADDERS EN DERGELIJKE 

PU TUSSENZOOL
MET SCHOCKABSORBERENDE HIEL,
UITERMATE GESCHIKT VOOR EEN 
MAXIMAAL DRAAGCOMFORT 10 À 
12 UUR PER DAG

SPARTA/s3

DASSY SAFETY SCHOEN ONDER DE LOEP
Sta stevig in uw schoenen.

HOGE SCHOEN
ESD SRC (10009)

ESD

ZEROPERFORATIE
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DASSY SAFETY SCHOEN ONDER DE LOEP
HOGE SCHOEN
ESD SRC (10009)

GEVULDE EN GEFOAMDE TONG MET BALG
VOORKOMT INSIJPELING VAN LIQUIDEN

METAALVRIJ

GEVULDE, ADEMENDE VOERING IN DE NEUS

VEILIGHEIDSNEUS IN COMPOSIETMATERIAAL
IS LICHTER DAN STAAL EN BESCHERMT DE TENEN 
TEGEN EEN VOLLE IMPACT VAN 200J
DE JUPITER HEEFT EEN STALEN NEUS

SLIJTVASTE PU BUITENZOOL
OLIE- EN BENZINEBESTENDIG

Glijweerstand getest op keramische 
tegels met water en detergent,
op metaalplaat met glycerine.

UITNEEMBARE ANATOMISCH GEVORMDE INLEGZOOL 
VAN ANTISTATISCH EN ANTIBACTERIEEL MATERIAAL MET 
SCHOKDEMPING. DE UITNEEMBARE ZOOL HOUDT DE VOET 
DROOG EN IS GEMAKKELIJK TE DROGEN

100%
COMPO
COMPO
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THANOS/S3DASSY
® Vertrouw op de Thanos S3-veiligheidsschoen voor het 

zwaardere werk. Reken op een slijtvaste, waterdichte,  
antistatische en zeroperforatie bescherming bij elke stap,  
op elk type werkvloer.

HOGE SCHOEN WR SRC HRO HI (10008)

TE-POR® voering met waterdicht membraan - extra kalfslederen bescherming aan de enkel - zeroperforatie en antistatische veiligheidstussenzool 
in Kevlar - polyurethaan rubberen antislipzool bestand tegen kort contact met hitte tot 300°C met kruipneus - slijtvaste bescherming in TPU* aan 
de hiel en de neus - veiligheidsneus in composietmateriaal - reflecterende bies - geproduceerd in Italië

* TPU = Thermoplastic polyurethane 

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

BINNENKANT SCHACHT 
EN TONG IN HOOG-
WAARDIG KALFSLEDER 
VOOR EXTRA COMFORT 
EN BESCHERMING AAN 
DE ENKELS

100%
COMPO
COMPO

WATERDICHT MEMBRAAN 
ULTRA LICHT, ELASTISCH, WINDDICHT, 
WATERDICHT  EN ADEMEND. BIEDT EXTRA 
BESCHERMING TEGEN KOUD EN SLECHT WEER SLIJTVASTE RUBBEREN BUITENZOOL

OLIE- EN BENZINEBESTENDIG, 
WEERSTAAT KORT CONTACT TOT 300°C. 

SRC GEKEURD

zwart

SLIJTVASTE TPU 
BESCHERMING
AAN DE NEUS

TPU VEILIGHEIDSSTRUCTUUR VAN  
DE HIEL GARANDEERT EEN BETERE 

STABILITEIT VAN DE VOET TIJDENS HET 
DRAGEN
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Geproduceerd in Italië - metaalvrij - reflecterende bies - transparante antislipzool - veiligheidsneus in composiet - voering in Plasmafeel® 
zeroperforatie en antistatische tussenzool in Kevlar - wordt geleverd met blauwe en zwarte veters

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

Verkrijgbaar in 120cm en 150cm
geschikt voor de DASSY schoenen Sparta en Corus 

PESPA65 - 65% polyester/35% polyamide
zwart, blauw

EU 38-48
UK 5-13

zwart

DASSY ®  SPARTA/S3 
HOGE SCHOEN (10009)

Geproduceerd in Italië - metaalvrij - reflecterende bies - transparante antislipzool - veiligheidsneus in composiet - voering in Plasmafeel® 
zeroperforatie en antistatische tussenzool in Kevlar - wordt geleverd met blauwe en zwarte veters 

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

DASSY ®  CORUS/S3 
LAGE SCHOEN (10010)

DASSY ®  LEOS
PLATTE VETERS (800075)

100%
COMPO
COMPO

100%
COMPO
COMPO

ESD

ESD

NIEUW

NIEUW
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voering in Plasmafeel® - zeroperforatie en antistatische veiligheidstussen-
zool in Kevlar - transparante antislipzool met kruipneus 
wveiligheidsneus in staal - reflecterende bies
geproduceerd in Italië

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

DASSY  JUPITER/S1P
LAGE SCHOEN (10006)

STEEL
TOECAP

voering in Plasmafeel® - zeroperforatie en antistatische veiligheidstussen-
zool in Kevlar - transparante antislipzool met kruipneus
veiligheidsneus in composietmateriaal  - metaalvrij
geproduceerd in Italië

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

black

DASSY ®  ACHILLES/S1P
SANDAAL (10003)

100%
COMPO
COMPO

S1P

DASSY® I ACHILLES

DASSY® I JUPITER

S3

DASSY® I THANOS

DASSY® I SPARTA

DASSY® I CORUS

DASSY® I HERMES

DASSY® I ZEUS

DASSY® I NEPTUNUS

voering in Plasmafeel® - zeroperforatie en antistatische 
veiligheidstussenzool in Kevlar - transparante antislipzool met 
kruipneus - veiligheidsneus in composietmateriaal
reflecterende bies - geproduceerd in Italië 

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

DASSY ®  HERMES/S3 
HOGE SCHOEN (10001)

voering in Plasmafeel® - zeroperforatie en antistatische 
veiligheidstussenzool in Kevlar - transparante antislipzool met 
kruipneus - veiligheidsneus in composietmateriaal
reflecterende bies - geproduceerd in Italië 

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 38-48
UK 5-13

zwart

DASSY ®  ZEUS/S3 
LAGE SCHOEN (10002)

100%
COMPO
COMPO

100%
COMPO
COMPO
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XX
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X X
X X

X
X

X

S1P

DASSY® I ACHILLES

DASSY® I JUPITER

S3

DASSY® I THANOS

DASSY® I SPARTA

DASSY® I CORUS

DASSY® I HERMES

DASSY® I ZEUS

DASSY® I NEPTUNUS

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

* Waterdicht membraan. Glijweerstand getest op keramische tegels met water en detergent,
op metaalplaat met glycerine.

DASSY ®  ARES 
INLEGZOOL (800055)

DASSY ®  CERES 
RONDE VETERS (800063)
Lengte 130 cm - geschikt voor de DASSY schoenen Thanos, 
Zeus en Jupiter
lengte 150 cm  - geschikt voor Thanos

PESPA65 - 65% polyester/35% polyamide

Antibacteriële eigenschappen - antistatisch
schokdempend - wordt verkocht per paar
geschikt voor alle DASSY schoenen

PESPE50 - polyester/latex/polyethyleen

EU 38-48
UK 5-13

voering in Plasmafeel® - zeroperforatie en antistatische 
veiligheidstussenzool in Kevlar - transparante antislipzool 
veiligheidneus in composietmateriaal - metaalvrij
geproduceerd in Italië

UNI EN ISO 20345:2012/SRC

EU 36-48
UK 3-13

wit/grijs

DASSY ®  NEPTUNUS/S3 
LAGE SCHOEN (10007)

100%
COMPO
COMPO

Schok 
absorberende 

hielen

E

Olie- en 
benzine-bes-
tendige  zool

FO

Zool hitte bes-
tendig

voor kort 
contact

Tussenzool  
zeroperforatie 

composiet-
zool

Ademend bov-
enleder

Water-
afstotend bov-

enleder

 WRU     WR*

Composiet of 
stalen neus

Antistatische 
schoenen

A

Geisoleerd
tegen warmte

HI

ESD
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Iedere dag opnieuw zet u als professional de puntjes op de i in de afwerking van uw job. Waarom zou dit bij de keuze van uw 
werkkledij anders zijn? Daarom biedt DASSY een uitgebreid assortiment aan professionele accessoires om uw werkoutfit mee 
te vervolledigen. Ons doel is om uw dagdagelijkse prestaties eenvoudiger, functioneler én comfortabeler te maken. 

 - Draag de voorgevormde en buigzame CE-gecertificeerde CRATOS kniebeschermers om langdurig werk op de knieën te  
    verlichten. 

 - Vervolledig uw outfit met veelzijdige gereedschapszakken en bewaar al uw toebehoren binnen handbereik.

- Vermijd schaafwonden aan de voeten door slecht zittende sokken. Draag de DASSY werksokken voor een optimale  
  pasvorm, ventilerende eigenschappen en isolerend vermogen. 

- Draag een muts en sjaal in de kou en bescherm uw hoofd tegen een brandende zon met de DASSY TRITON pet. 

DASSY ACCESSOIRES
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EN 14404:2004
+ A1:2010 

Type 2 level 1

DASSY ®  NOTUS 
KNIESTUKKEN (800013)
Stevig en fors voor een maximale bescherming. 
Uiterst buigzaam en aansluitend rond de knie. 

polyethyleen

DASSY ®  CRATOS 
GECERTIFICEERDE KNIEBESCHERMERS 
(TYPE 2, LEVEL 1) (800047)
Voldoen aan alle testen voor ergonomie, perforatie, kracht en
impact. De voorgevormde kniebeschermers passen perfect rond de 
knie en zorgen voor een optimale bescherming. 

polyethyleen

DASSY ®  MERCURIUS
BEDRUKTE RIEM (800019)

Regelbaar in de lengte - breedte 3,7 cm
maximum lengte van 135 cm 

100% polyester

DASSY ®  ODIN 
GEBREIDE MUTS (910011)

Aan twee kanten draagbaar - 2-laags

100% katoen
1 MAAT

zwart

DASSY ®  THEMIS 
BRETELS (800062)
Regelbaar in de lengte - breedte 3,5 cm 
bevestigingsclips in metaal - elastisch 
X-vorm - geschikt voor alle DASSY werkbroeken

93% nylon/6% polyester/1% rubber

lengte 175 cm

100% katoen  

zwart

DASSY ®  AURA 
GEBREIDE SJAAL (800O68)

Regelbaar in de lengte - breedte 3,7 cm 
maximum lengte van 135 cm

100% polyester

DASSY ®  SATURNUS 
RIEM (800026)
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DASSY ®  CRATOS 
GECERTIFICEERDE KNIEBESCHERMERS 
(TYPE 2, LEVEL 1) (800047)

DASSY ®  MERCURIUS
BEDRUKTE RIEM (800019)

DASSY ®  JUNO 
WOLLEN SOKKEN (720002)
Versterking aan hiel en tenen voor extra bescherming - geribd breiwerk in 
voetwelving en schacht voor een goede pasvorm - groot warmteisolerend 
vermogen - zeer elastisch - grote en snelle vochtopname

WOPANPA20 - 63,7% acryl / 27,2% wol / 8,3% nylon / 0,8% Lycra®

EU 36-39 / 40-43 / 44-47
UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

DASSY ®  PLUTO
COOLMAXFX® SOKKEN (720001)
Versterking aan hiel, achillespees en tenen voor extra bescherming 
geribd breiwerk in voetwelving en schacht voor een goede pasvorm  
ventilatiekanaal en Coolmaxfx® vezel verwijderen het vocht en zorgen 
voor een constante droge huid antibacteriële eigenschappen

PESCOPAN30 - 40,7% Coolmaxfx® / 40,7% katoen / 17,3% nylon 
1,3% Lycra®

EU 36-39 / 40-43 / 44-47
UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

DASSY ®  BRIGHTON
GEREEDSCHAPSZAK (800002)
Flexibele en ruime Cordura® gereedschapstas met 2 grote zakken en 2 
langwerpige gereedschapszakken. Eenvoudig aan de riem te bevestigen 
en los te maken via 2 lussen met drukknopen. Geschikt voor onze DASSY 
riemen.

100% nylon Cordura®

DASSY ®  GORDON 
CANVAS GEREEDSCHAPSZAKKEN (800049)

Twee ruime Cordura® spijkerzakken met 3 gereedschapslussen.  
De zakken zijn eenvoudig te bevestigen aan de riemlussen van de DASSY DNA  
modellen BOND en HOLMES. 

CORDURA PA05 - 1ste STOF
100% nylon Cordura®

PESCO25 - 2de STOF
65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m² 

zwart/grijs, grijs/zwart, marineblauw/zwart,
groen/zwart, olijfgroen/zwart

DASSY ®  TRITON 
PET (910004)
Regelbaar met velcrosluiting

100% katoen
zwart, beige
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CORDURa®   (PA05 - PA06)

Dé stof bij uitstek voor buitengewoon sterke en slijtvaste kledij. 
De polyamidevezel die u terugvindt in de Cordura® stof verzekert 
een superieure duurzaamheid. Een extra behandeling maakt deze 
bovendien stof- en waterafstotend voor een eenvoudig onder-
houd en optimaal draagcomfort. DASSY gebruikt deze stof om de  
kleding te versterken, daar waar de kans op slijtage het grootst is.  
Cruciale punten zoals elleboogstukken en borst-, broek- en kniezak-
ken worden hierdoor steviger en slijtvaster.

POLYESTER-KATOEN 
PESCO61 (± 245 g/m2), PESCO63 (± 250 g/m2), 
PESCO64 (± 300 g/m2), 65% polyester - 35% katoen)

Deze vezelcombinatie zorgt voor duurzame stoffen die tegelijk 
ook uiterst comfortabel zijn om te dragen. De mix van polyester 
en katoen is erg slijtvast en biedt een hoge kleurvastheid, ook 
bij regelmatig wassen op hoge temperatuur. Dankzij de algemeen 
bekende kwaliteiten vormt deze stof een vaste waarde in ver-
schillende sectoren zoals onder meer de bouw, wegenwerken en 
dienstverlenende sector. 
Bovendien is de PESCO63, gebruikt in de D-FX collectie, ook water-
afstotend en elastisch. De stof verkrijgt deze waardevolle eigen-
schappen door middel van een waterafstotende finish (afwerking) 
en een mechanische stretch in de stof.
Kies uit drie verkrijgbare grammages in het DASSY aanbod: ± 245, 
250 of 300 g/m², naargelang de specifieke werkomstandigheden

Gebruikt in DASSY modellen: werkbroeken NOVA, SPECTRUM, LIVER-
POOL, NASHVILLE, VEGAS, MIAMI, BOSTON, OXFORD en SEATTLE, 
SEATTLE KIDS, werkshorts COSMIC, BARI, ROMA en MONZA, bretel-
broeken VOLTIC, CALAIS, VENTURA en VERSAILLES, overall CANNES, 
werkvesten ATOM, NOUVILLE en LUGANO, bodywarmers AVILA, 
FARO, MONS en HULST.

STOFFEN De kern van DASSY werkkleding zit ‘m in de stof. Net daarom worden er reeds van bij de 

stofkeuze strenge kwaliteitseisen gesteld die daarna veelvuldig worden getest om het beste 

resultaat te behalen. Deze vastberaden aanpak zorgt voor duurzame, slijt-, kleur- en vormvaste 

stoffen, waarbij comfort en design eveneens een cruciale rol spelen. 

Duurzame stoffen scheuren niet snel. Om u een geschikte trek- en scheurbestendigheid te garanderen, worden onze stoffen hierop 
uitvoerig getest. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van een scheurtest, waarbij een kleine insnijding in beide richtingen van de stof 
wordt gemaakt, waarna de kracht wordt gemeten die nodig is om de stof verder te laten scheuren. Gelijkaardige testen worden uitge-
voerd om de treksterkte van de stof te bepalen. Hierbij wordt de kracht gemeten die nodig is om de stof over een bepaalde breedte 
te laten scheuren, zonder dat die eerst wordt ingesneden. Voor beide testen geldt dat hoe meer kracht er nodig is om de stof te laten 
scheuren, hoe sterker de stof is. 

DUURZAME STOFFEN - WAT BETEKENT HET VOOR U?

Een andere manier om de duurzaamheid van een stof te definiëren, is door 
de slijtweerstand van de stof te testen. Dit wordt gemeten door de stof onder 
een bepaalde mate van druk aan een roterende, concentrische slijtbewe-
ging te onderwerpen. Het testresultaat wordt uitgedrukt in het aantal toeren  
slijtbewegingen of “revolutions” dat het apparaat heeft gemaakt tot er  
zichtbare slijtage optreedt. Hoe hoger dat aantal, hoe duurzamer de stof en hoe 
langer uw kledingstuk meegaat. 

Naast deze testen worden alle stoffen ook uitvoerig getest op de naadvast-
heid, anti-pilling eigenschappen en kleurechtheid gecombineerd met de 
nodige wastesten. Wij testen alle stoffen in onze eigen labo’s en laten die 
daarna nogmaals door onafhankelijke, internationaal erkende testinstituten tes-
ten. Zo kunnen wij u de beste resultaten garanderen.

SLIJTAGEWEERSTAND

TREKEIGENSCHAPPEN EN SCHEURBESTENDIGHEID

D

D

D

D

CANVAS, katoen-POLYESTER 
COPES60, 60% katoen - 40% polyester, ± 340 g/m²)

Sterke stofmix van katoen en polyester met een hoge 
slijtvastheid en een ruige look. Een duurzame stof die  
bovendien aangenaam zacht aanvoelt tijdens het dragen. Dit 
hoog draagcomfort wordt verder gecombineerd met een optimale  
bewegingsvrijheid, dankzij de lichte horizontale mechanische 
stretch.

Gebruikt in DASSY modellen: werkbroeken KINGSTON, JACKSON, 

TEXAS en werkvest TULSA.
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STOFFEN CANVAS, POLYESTER-COTTON 
(PESCO25, 65% polyester - 35% cotton, ± 295 g/m²) 

Extreem slijtvast en kenmerkend voor zijn superieure duurzaam-
heid, dankzij een mix van polyester en katoen. De lichte horizontale 
mechanische stretch biedt extra bewegingsvrijheid en draagcom-
fort. Bovendien werd de binnenkant van de stof bewerkt, waardoor 
die nog zachter aanvoelt. Het specifieke weefpatroon geeft deze 
stof een stoere, ruige look die wordt behouden dankzij een hoge 
kleurvastheid. Met een optimaal stofgewicht van ± 295 g/m² is 
deze canvas stof bovendien aangenaam om dragen zowel in de 
zomer als in de winter. Kortom, allerlei voordelen verweven in één 
enkele stof.

Gebruikt in DASSY modellen: werkbroeken STARK, BOND, BOLT, 
CONNOR en SMITH, bodywarmer WAYNE, werkvest KENT, overall 
HOLMES en gereedschapszakken GORDON.

VLAMVERTRAGENDE STOF  
(CO73, 100% katoen, ± 340 g/m²)

Een duurzame katoenen stof van Europese oorsprong die na een 
vlamvertragende finish een hoogwaardige bescherming biedt 
voor lassen en aanverwante werkzaamheden. Zo combineert 
deze stof het draagcomfort, alsook alle isolerende en ventilerende 
voordelen van katoen met een geavanceerde vlamvertragende  
bescherming. Deze stof wordt dan ook terecht toegepast in de 
volledige DASSY vlamvertragende collectie, waarvan alle kleding-
stukken zijn gecertificeerd naar de Europese ISO normen voor 
las- en hittebestendige kledij (EN ISO 11611:2007 laskledij, EN ISO 
11612:2008 hittebestendige kledij).

Gebruikt in DASSY modellen: werkbroek ARIZONA, bretelbroek 
DAKOTA, overall TORONTO en werkvest MONTANA.

HOGE ZICHTBAARHEIDS VLAMVERTRAGENDE EN ANTISTATISCHE STOF 
MET BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN EN VLAMBOOG 
(COPES77, 50% katoen - 49% polyester - 1% Negastat®, 
± 330 g/m²)

Voor de beschermende kleding in vlamvertragende, antistati-
sche hoge zichtbaarheidsstoffen kiest DASSY bewust voor stoffen 
van Europese oorsprong. Het weefsel in katoen-polyester, met 
een quasi evenwaardig aandeel van katoen als polyester, ver-
krijgt de antistatische eigenschap door een koolstofvezel in ras-
tervorm in te weven. Daarnaast zorgen extra stofbehandelingen 
voor de hoge zichtbaarheid en voor de bescherming tegen vloei-
bare chemicaliën en elektrische vlambogen. Alle kledingstukken 
uit deze stof zijn gecertificeerd naar de volgende Europese nor-
men:  EN ISO 20471:2013, IEC 61482-2:2009, EN ISO 11612:2008,  
EN ISO 11611:2007, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009.

Gebruikt in DASSY modellen: werkbroek LENOX, MANCHESTER, 
werkvest FRANKLIN, overall SPENCER en bretelbroek COLOMBIA.

VLAMVERTRAGENDE EN ANTISTATISCHE STOF MET BESCHERMING 
TEGEN CHEMICALIËN EN VLAMBOOG  
(COPES75, 75% katoen - 24% polyester - 1% Negastat®, 
± 290 g/m²)

Voor de beschermende kleding in vlamvertragende en antista-
tische stoffen kiest DASSY bewust voor stoffen van Europese 
oorsprong. Het weefsel in katoen-polyester, met katoen als 
hoofdbestanddeel, verkrijgt de antistatische eigenschap door een 
koolstofvezel in rastervorm in te weven. Daarnaast zorgen extra  
stofbehandelingen voor bescherming tegen vloeibare chemicaliën 
en elektrische vlambogen. Alle kledingstukken uit deze stof zijn 
gecertificeerd naar de volgende Europese normen:
IEC 61482-2:2009, EN ISO 11612:2008, EN ISO 11611:2007, 
EN 1149-5:2008 and  EN 13034:2005+A1:2009.

Gebruikt in DASSY modellen: werkbroek LINCOLN, bretelbroek 
WILSON, overall NIORT en werkvest KIEL

HOGE ZICHTBAARHEIDSSTOF 
(PESCO74, 60% polyester - 40% katoen, ± 290 g/m²)

Hoge zichtbaarheid wordt enerzijds gecreëerd door reflecterende 
banden en anderzijds door het fluorescerend materiaal dat wordt 
verwerkt in het kledingstuk. De hoge zichtbaarheidsstof die DASSY  
verwerkt in de signalisatiekleding bestaat uit een mix van polyes-
ter en katoen. Deze combinatie zorgt voor een duurzame stof die  
tevens zeer comfortabel te dragen is. Samen met de waterafsto-
tende en fluorescerende nabehandeling, voldoen alle kledingstuk-
ken uit deze stof aan de EN ISO 20471 voor hoge zichtbaarheid.

Gebruikt in DASSY modellen: werkbroeken OMAHA, PHOENIX,  
LANCASTER, BUFFALO en CHICAGO, bretelbroek TOULOUSE, shorts 
VENNA en LUCCA en werkvesten DUSSELDORF en ORLANDO.

KATOEN 
(CO43, 100% cotton, ±  320 g/m²)

Deze katoenvariant wordt gebruikt om de DASSY collecties uit te 
breiden. Kleding gemaakt uit katoen voelt van nature steeds aan-
genaam. Bovendien bieden de isolerende en ventilerende eigen-
schappen een meerwaarde bij de toepassing voor werkkledij. De 
gebruikte CO43 katoenvariant staat garant voor een sterkere en 
duurzame stof, wat de levensduur van het katoenen kledingstuk 
verhoogt. Houd bij aankoop van katoenen kledij wel steeds reke-
ning met een krimpgevoeligheid bij de eerste wasbeurten.
 
Gebruikt in DASSY modellen: werkbroeken LIVERPOOL en MIAMI, 
bretelbroek VENTURA, overall NIMES en werkvest LOCARNO.
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WATERDICHTHEID EN ADEMEND VERMOGEN - WAT BETEKENT HET VOOR U?  

ADEMEND 
Dankzij het ademend vermogen van de stof kan transpiratievocht snel ontsnappen. Zo blijft u tijdens het werken steeds aangenaam droog. 

De doorlaatbaarheid van de stof wordt gemeten aan de hand van de snelheid waarmee waterdamp kan ontsnappen. Dit wordt uitgedrukt in 

“MVP”, of “Moisture Vapour Permeability”. Hoe hoger de MVP waarde, hoe sterker het ademend vermogen van de stof.

WATERDICHT 
Een waterdichte stof zorgt ervoor dat regen en sneeuw gedurende lange tijd niet kunnen doordringen, waardoor u zelfs bij slecht weer droog 

kan blijven werken. Hoe waterdicht een stof is, wordt gemeten door de hoeveelheid water - de zogenaamde “waterkolom” - een stof kan 

weerstaan voordat vocht begint door te dringen. Dit wordt uitgedrukt in “WR”, of “Water Resistance”. Hoe hoger het resultaat, hoe langer u 

tijdens slecht weer kunt blijven verder werken zonder hinder te ondervinden.
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MVP = ADEMEND

WR = WATERDICHT 

gelamineerde CANVAS 
(PES90, 100% polyester - laminatie, ± 240 g/m²)

Dankzij de positieve waterdichte, winddichte en ademende 

eigenschappen, leent dit type canvas stof zich uitstekend 

voor de DASSY DNA Austin winterjas. De buitenste laag  

polyester is waterafstotend en werd gelamineerd met 

een waterdicht en ademend membraan. Hierdoor kunnen 

water en wind van buitenaf niet doordringen en wordt uw  

lichaamswarmte optimaal behouden, terwijl transpiratie-

vocht wel kan ontsnappen. Het resultaat: een stof waarmee 

u langer comfortabel kunt blijven doorwerken in de regen 

of de sneeuw.

Gebruikt in DASSY model: winterjas AUSTIN.

gecoate POLYESTER
(PES70, 100% polyester - polyurethaan coating, 

± 200 g/m²)

Een performante stof, die na een fluorescerende  
behandeling uiterst geschikt is voor de DASSY Atlan-
tis, DASSY Bilbao, DASSY Lima en DASSY Sola. Een 
hoogwaardige bescherming tegen regen wordt gega-
randeerd door de waterdichte naden en dit type canvas 
stof. “Coaten” betekent zoveel als een deklaag of “co-
ating” aanbrengen. Dankzij dit proces is de stof zowel  
water- als winddicht en kan transpiratievocht vanonder het 
kledingstuk nog steeds naar buiten toe ontsnappen. Dit ade-
mend vermogen vermindert de kans op verhitting of vocht-
ophoping waardoor u ook gedurende lange werkprestaties 

steeds comfortabel kan blijven doorwerken. 

Gebruikt in DASSY modellen: LIMA winterjas, ATLANTIS parka, 

BILBAO body warmer en SOLA werkbroek .

WR: 10.000mm - MVP: 7000g/m²/24h EN 343:2003+A1:2007 - klasse 3

REGEN REGEN

TRANSPIRATIE TRANSPIRATIE

WIND WIND

GEWATTEERDE 
VOERING VOERING

LAMINATIE COATING

BUITENSTOF BUITENSTOF



117

WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

SOFTSHELL
(PES21, 100% polyester, ± 280 g/m²)

(PES74, 100% polyester, ± 310 g/m²)

DASSY gebruikt een drielaagse softshell stof voor een nieuwe 

generatie geavanceerde outdoor kledij: nog flexibeler, meer 

ademend en comfortabeler. Zo is deze soepele stof licht  

rekbaar en biedt u alle nodige bewegingsvrijheid. De combi-

natie met een fleece voering aan de binnenzijde garandeert 

een hoge isolatiegraad en ademend vermogen. De drielaagse 

structuur van de stof bestaat uit een buiten- en binnenstof, 

waartussen een ademend membraan werd aangebracht. 

Hierdoor is de stof wind- en waterdicht, terwijl transpiratie-

vocht nog steeds kan ontsnappen. Dit voorkomt vochtop-

hoping of verhitting, waardoor de drager steeds droog kan 

blijven doorwerken.

Gebruikt in DASSY modellen: softshell jassen TAVIRA,  

JAKARTA MALAGA en GRAVITY en bodywarmer FUSION.

GELAMINEERDE POLYESTER STOF (OXFORD WEVING)
(PES 80, 100% polyester - TPU laminatie, ± 200 g/m²)

Deze stof in 100% polyester werd gelamineerd met een  

waterdicht en ademend membraan in TPU (Thermoplastisch 

polyurethaan). Hierdoor is de stof zowel water- als winddicht, 

een onmisbare kwaliteit voor de DASSY D-FX Hyper wind- en 

waterdichte jas.

Bovendien zorgt het membraam ervoor dat transpiratie-

vocht nog steeds naar buiten toe kan ontsnappen. Zo wordt  

verhitting of vochtophoping vermeden en kunt u comfortabel 

blijven doorwerken.

Gebruikt in DASSY model: wind- en waterdicte jas HYPER.

drielaagse FLEECE
(PES28, 100% polyester, ± 350 g/m²)

Niet zomaar een fleecestof. Deze fleece heeft niet enkel 

een hoge isolatiegraad, waardoor lichaamswarmte  

uitstekend wordt behouden, de geavanceerde drielaagse 

structuur zorgt er eveneens voor dat de stof water-

dicht, winddicht en bovenal ademend is. Wind of regen  

dringen dus niet door, terwijl transpiratievocht wel kan ven-

tileren. Dit voorkomt vochtophoping of verhitting en houdt 

de drager altijd droog.

Gebruikt in DASSY model: fleecejas CROFT.

WR: 5000mm - MVP: 5000g/m²/24h

EN 343:2003+A1:2007 - klasse 3
WR: 5000mm - MVP: 5000g/m²/24h

WR: 4000mm  - MVP: 2000g/m²/24h
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WASvoorschriften PERSONALIseer 
uw werkkledij

Elk DASSY kledingstuk is voorzien van een label met duidelijke wasinstructies.  

Het respecteren van de wasvoorschriften verhoogt de levensduur van de kledij.  

De was- , droog- en strijkrichtlijnen zijn steeds afgestemd op het meest delicate 

deel van het kledingstuk. Hieronder kort wat uitleg over de verschillende was- 

symbolen.

Normaal wasprogramma

Mild wasprogramma

Normaal wasprogramma

Normaal wasprogramma

Normaal wasprogramma

Niet bleken

Niet drogen in droogtrommel

Drogen in droogtrommel op 
lage temperatuur

Drogen in droogtrommel op 
normale temperatuur

Niet strijken

Max 110°

Max 150°

Max 200°

Droogreinigen met perchloretheen  
of minerale benzines

Mild proces

Niet droogreinigen

VLAMVERTRAGENDE KLEDIJ
Het industrieel wassen van werkkleding gemaakt uit polyester-katoen - bonte was 75°C, be-

stand tegen trommeldrogen.

EN ISO 15797:2004
De kledingstukken die deze norm dragen zijn getest volgens de EN ISO 15797 

industriële wastesten. Deze internationale standaard specifieert de testproce-

dure en wijze van wassen en drogen voor werkkledij van polyester-katoen in 

een industriële omgeving. Ze dient als basis om o.a. de krimpwaarde te bepalen.  

De Dassy kleding met deze norm behaalde goede resultaten na de test onder klasse PRO 8A 

(bonte was 75°C in combinatie met trommeldrogen). 

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

40°

40°

60°

90°

30°

P

P

WASSYMBOLEN

INDUSTRIEEL WASBAAR

D

D

D

D

D

D

D

D
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PERSONALIseer 
uw werkkledij

Zet uw bedrijfsnaam of -logo extra in de verf door dit op uw werkkledij te laten 

borduren of bedrukken. U maakt hierdoor het onderscheid en haalt een maximaal 

effect uit uw bedrijfsprofilering.

PROFESSIONEEL ADVIES

WIST U DAT?

UW KEUZE

Er bestaan verschillende manieren om uw bedrijfslogo of -naam aan te brengen op uw werkkledij. De keuze die u maakt hangt groten-

deels af van het kledingstuk dat u wil personaliseren. Zo is borduren de beste oplossing bij fleece jassen, maar kiest u beter voor een 

bedrukking via transfer of zeefdruk om op T-shirts en polo’s aan te brengen. Borduren of bedrukken op de rug van uw DASSY werkkledij 

wordt bovendien bijzonder eenvoudig dankzij een drukkersrits.

Samen met u zoeken wij altijd naar de meest geschikte oplossing op maat, om uw bedrijfsimago maximaal tot uiting te brengen. 

Neem contact op met uw DASSY dealer voor meer informatie of een gedetailleerde offerte.

Kies uit het uitgebreide DASSY gamma om al uw medewerkers van  

uniforme bedrijfskleding te voorzien. Alle collecties zijn zo opgebouwd dat 

u snel en eenvoudig de juiste kledingcombinaties kunt vinden, volledig in 

functie van uw bedrijfskleuren. Wenst u een unieke collectie professionele 

werkkledij op maat voor u ontworpen? Dat kan! Vraag uw DASSY dealer 

naar meer informatie.

Haal het maximale resultaat uit uw bedrijfsprofilering en zorg ervoor dat uw logo of naam voldoende duidelijk en groot wordt aangebracht. 

De ideale plaats op uw werkvest is aan de rugzijde of op de borst, voor uw werkbroek leent de achterzak of broekspijp zich uitstekend 

voor al uw personalisaties. 

Bij waterdichte kledingstukken wordt borduren afgeraden, om water geen kans te geven via de geborduurde stof door te dringen.  

Hier kan het bedrukken via een transfer of zeefdruk toch een oplossing bieden.

Ook bij het bedrukken of borduren van veiligheidskledij zijn er beperkingen. Bij hoge zichtbaarheidskledij bijvoorbeeld verkleint dit de 

oppervlakte aan reflectie, waardoor de certificering van het kledingstuk in het gedrang komt. Neem steeds op voorhand contact op met 

de veiligheidsadviseur voor meer informatie of vraag advies aan uw DASSY dealer. 

D

D

D
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D
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D

D

D

D

D
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C = tussenbeenlengte

STANDAaRD (normaal)

De STANDAARD tussenbeenlengte is 81 cm en beschikt over 

een brede zoom van 5 cm. Hierdoor kan de broek op een 

eenvoudige manier verlengd worden tot een maximale 

lengte van 86 cm.

MINUS (kort)

De MINUS tussenbeenlengte is 75 cm en beschikt over 

een brede zoom van 5 cm. Hierdoor kan de broek op een  

eenvoudige manier verlengd worden tot een maximale 

lengte van 80 cm.

PLUS (lang)

De PLUS tussenbeenlengte is 87 cm en beschikt over een 

brede zoom van 5 cm. Hierdoor kan de broek op een  

eenvoudige manier verlengd worden tot een maximale 

lengte van 92 cm.

TUSSENBEENLENGTE

BREDE ZOOM

De werkbroeken van DASSY zijn, op enkele uitzonderingen na, verkrijgbaar in drie verschillende 

tussenbeenlengtes: de ‘standaard’, de ‘plus’ en de ‘minus’. Deze laatste twee zijn niet beschik-

baar in alle maten en kleuren. Meer informatie over de beschikbare tussenbeenlengtes is terug 

te vinden in de DASSY matentabellen. 

Meet uw tussenbeenlengte 
op de broek en dit zonder 
het meetlint te strak aan te 
trekken. Doe dat volgens de  
tekening, van het kruis tot de 
gewenste lengte.

De DASSY broeken, overalls en bretelbroeken hebben een speciale brede zoom. Deze zoom is dubbel 

afgewerkt en daardoor eenvoudig, zonder extra werk verlengbaar met vijf centimeter. Dit betekent 

dat u de broekspijpen kunt verlengen door slechts één naad in de zoom los te maken en dat de zoom 

van de verlengde broek nog steeds afgewerkt is.

NA 

VOOR 
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 BROEKEN/STANDAARD
 BE-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-PL-HR-IT 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52

 Tailleomtrek in cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

 Tailleomtrek in inches (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52

 JEANS/STANDAARD
 BE-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-PL-HR-IT 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 UK 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 x 44 46 x 48 50

 Tailleomtrek in cm (B) 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132

 Tailleomtrek in inches (B) 27-28 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52

 Tussenbeenlengte in cm (C) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

 Tussenbeenlengte in inches (C) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

 bretelbroeken/standaArd
 BE-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

 DE-NL-PL-HR-IT 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 63 64 66 67

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52

 Tailleomtrek in cm (B) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136

 Tailleomtrek in inches (B) 28-30 30-31 31-33 33-35 35-36 36-38 38-39 39-41 41-43 43-44 44-46 46-47 47-49 49-50 50-52 52-54

B = TAILLEOMTREK

A = BORSTOMTREK

C = TUSSENBEENLENGTE

STANDAARD = 81-86 cm/32-34” 
MINUS* = 75-80 cm/30-31” 
PLUS* = 87-92 cm/34-36” 

Neem uw maten volgens de  
tekening op het lichaam, zonder 
het meetlint te strak aan te trekken.

* Plus en minus zijn voorradig in volgende maten: 
  van maat 40 t.e.m. maat 54 (BE-FR-ES) 
  van maat 46 t.e.m. maat 58 (DE-NL-PL-HR-IT)
  van maat 31 t.e.m. maat 43 (UK)
  van maat 28 t.e.m. maat 42 (UK - jeans)

  De kleinere en grotere maten kunnen steeds op 
  aanvraag besteld worden mits betaling van een 
  supplement.

DE JUISTE MAAT - DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

 jassen - T-shirts - polo’s -  sweaters
 Maten XS S M L XL 2XL 3XL

 Borstomtrek in cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 Borstomtrek in inches (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54

 OVERALLS/STANDAaRD
 Maten XS S M L XL 2XL 3XL

 Borstomtrek in cm (A) -88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

 Borstomtrek in inches (A) -35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-54
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B = TAILLE

B = TAILLE

E = HEUP

A = BORST

A = BORST

C = TUSSENBEENLENGTE

Neem uw maten volgens de  
tekening op het lichaam, zonder 
het meetlint te strak aan te trekken.

Neem uw maten volgens de  
tekening op het lichaam, zonder 
het meetlint te strak aan te trekken.

DE JUISTE MAAT - DASSY WOMEN WORKWEAR

DE JUISTE MAAT - DASSY KIDS WORKWEAR

 broeken/standaArd
 BE-FR-ES 34 36 38 40 42 44 46 48

 DE-NL-PL-HR-IT 32 34 36 38 40 42 44 46

 UK 6 8 10 12 14 16 18 20

 Tailleomtrek in cm (B) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97

 Tailleomtrek in inches (B) 24-26 26-28 28-29 29-31 31-32 32-34 34-36 36-38

 Tussenbeenlengte in cm (C) 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86 81-86

 Tussenbeenlengte in inches (C) 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34

 Heupomtrek in cm (E) 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-116 116-122

 Heupomtrek in inches (E) 34-36 36-37 37-39 39-41 41-42 42-44 44-46 46-48

 jassen - T-shirts - polo
 Maten XS S M L XL

 Borstomtrek in cm (A) 74-82 82-90 90-98 98-106 107-119

 Borstomtrek in inches (A) 29-32 32-35 35-39 39-42 42-47

 SWEATers
 Maten 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

 Leeftijd 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14

 Borstomtrek in cm (A) -56 56-61 61-64 64-71 71-78 78-86

 Borstomtrek in inches (A) -22 22-24 24-25 25-28 28-31 31-34

 broeken/STANDAARD
 Maten 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164

 Leeftijd 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Tailleomtrek in cm (B) 57-58 58-59,5 59,5-61 61-62,5 62,5-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76

 Tailleomtrek in inches (B) 22-23 23-23,5 23,5-24 24-24,5 24,5-25 25-26 26-27 27-27,5 27,5-28 28-29 29-30
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 SAFETY broeken/STANDAARD
 BE-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-PL-HR-IT 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Tailleomtrek in cm (B) 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135

 Tailleomtrek in inches (B) 28-29 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53

 SAFETY bretelbroeken/standaard
 BE-FR-ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-PL-HR-IT 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Tailleomtrek  in cm (B) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135 135-141

 Tailleomtrek in inches (B) 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53 53-55

 Totale lengte in cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

 Totale lengte in inches (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74

 SAFETY jassen
 Maten XS S M L XL 2XL 3XL

 Borstomtrek in cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141

 Borstomtrek in inches (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Totale lengte in cm (D) 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188

 Totale lengte in inches (D) 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74

 SAFETY overalls/standaard
 Maten XS S M L XL 2XL 3XL

 Borstomtrek in cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141

 Borstomtrek in inches (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Totale lengte in cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

 Totale lengte in inches (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74

 SAFETY regenbroek
 Maten XS S M L XL 2XL 3XL

 Tailleomtrek  in cm (B) 70-78 78-86 86-94 94-102 102-111 111-123 123-135

 Tailleomtrek  in inches (B) 28-31 31-34 34-37 37-40 40-44 44-48 48-53

B = taille

D = TOTALE LENGTE

A = borst

C = TUSSENBEENLENGTE

STANDAARD = 81-86 cm/32-34” 
MINUS* = 75-80 cm/30-31” 
PLUS* = 87-92 cm/34-36” 

STANDAARD = 180-188 cm/71-74” 
MINUS* = 172-180 cm/68-71” 
PLUS* = 188-196 cm/74-77” 

Neem uw maten volgens de  
tekening op het lichaam, zonder 
het meetlint te strak aan te trekken.

* Plus en minus zijn voorradig in volgende maten: 
  van maat 40 t.e.m. maat 54 (BE-FR-ES) 
  van maat 46 t.e.m. maat 58 (DE-NL-PL-HR-IT)
  van maat 31 t.e.m. maat 43 (UK)

  De kleinere en grotere maten kunnen steeds op 
  aanvraag besteld worden mits betaling van een 
  supplement.

de juiste maat - DASSY SAFETY WORKWEAR
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PULSE
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS

P. 16

SONIC
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

P. 19

ORBITAL
TWEEKLEURIGE POLO

P. 18

STELLAR 
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT

P. 18

STELLAR 
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT

P. 18

SPECTRUM
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

P. 12

GRAVITY
TWEEKLEURIGE SOFTSHELLJAS

P. 14

GRAVITY
TWEEKLEURIGE SOFTSHELLJAS

P. 14

ATOM
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 16

ATOM
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 16

HYPER
WIND- EN WATERDICHTE JAS

P. 15

HYPER
WIND- EN WATERDICHTE JAS

P. 15

NOVA
TWEEKLEURIGE WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 12

FUSION 
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 14

FUSION 
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 14

VOLTIC
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 13

COSMIC
TWEEKLEURIGE WERKSHORT

P. 13

NOVA
TWEEKLEURIGE WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 12

D-FX COLLECTIE D-FX COLLECTIE

zwart/grijszwart



PULSE
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS

P. 16

PULSE
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS

P. 16

SONIC
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN

P. 19

ORBITAL
TWEEKLEURIGE POLO

P. 18

ORBITAL
TWEEKLEURIGE POLO

P. 18

STELLAR 
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT

P. 18

SPECTRUM
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

P. 12

SPECTRUM
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

P. 12

VOLTIC
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 13

VOLTIC
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 13

GRAVITY
TWEEKLEURIGE SOFTSHELLJAS

P. 14

COSMIC
TWEEKLEURIGE WERKSHORT

P. 13

COSMIC
TWEEKLEURIGE WERKSHORT

P. 13

ATOM
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 16

HYPER
WIND- EN WATERDICHTE JAS

P. 15

HYPER
WIND- EN WATERDICHTE JAS

P. 15

NOVA
TWEEKLEURIGE WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 12

FUSION 
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 14

D-FX COLLECTIE

D-FX COLLECTIE

grijs/zwart

blauw/grijs



SPECTRUM
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

P. 12

NOVA
TWEEKLEURIGE WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 12

VOLTIC
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 13

COSMIC
TWEEKLEURIGE WERKSHORT

P. 13

ORBITAL
TWEEKLEURIGE POLO

P. 18

INDY
SWEATSHIRT HOODIE 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 30

CROFT 
DRIELAAGSE FLEECEJAS 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 27

AUSTIN
CANVAS WINTERJAS

P. 29

HOLMES
CANVAS AMERIKAANSE 

OVERALL MET KNIEZAKKEN
P. 26

AUSTIN
CANVAS WINTERJAS

P. 29

CROFT 
DRIELAAGSE FLEECEJAS 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 27

KENT 
CANVAS WERKVEST

P. 30

BOND
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 25

SMITH
CANVAS 

WERKSHORT
P. 25

HOLMES
CANVAS AMERIKAANSE 

OVERALL MET KNIEZAKKEN
P. 26

KENT 
CANVAS WERKVEST

P. 30

BOLT
CANVAS BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 26

BOLT
CANVAS BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 26

DNA COLLECTIE

D-FX COLLECTIE

ZWART

BRUIN/GRIJS



GRAVITY
TWEEKLEURIGE SOFTSHELLJAS

P. 14

ATOM
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 16

STELLAR 
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT

P. 18

FUSION 
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 14

PULSE
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS

P. 16

STARK
CANVAS 

WERKBROEK
P. 24

SMITH
CANVAS 

WERKSHORT
P. 25

CONNOR
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 24

CONNOR
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 24

BOND
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 25

WAYNE
CANVAS BODYWARMER

P. 30

INDY
SWEATSHIRT HOODIE 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 30

STARK
CANVAS 

WERKBROEK
P. 24

AUSTIN
CANVAS WINTERJAS

P. 29

WAYNE
CANVAS BODYWARMER

P. 30

CROFT 
DRIELAAGSE FLEECEJAS 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 27

INDY
SWEATSHIRT HOODIE 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 30

DNA COLLECTIE

DNA COLLECTIE

DNA COLLECTIE

MARINEBLAUW/ZWART 

ZWART/GRIJS 

GRIJS/ZWART 



STARK
CANVAS 

WERKBROEK
P. 24

BOND
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 25

SMITH
CANVAS 

WERKSHORT
P. 25

INDY
SWEATSHIRT HOODIE 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 30

STARK
CANVAS 

WERKBROEK
P. 24

BOND
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 25

SMITH
CANVAS 

WERKSHORT
P. 25

LIVERPOOL 
WERKBROEK P. 36 - P. 54
LIVERPOOL WOMEN P. 56

MIAMI
WERKBROEK MET KNIEZAKKEN

P. 37 - P. 54

BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN P. 37
BOSTON WOMEN P. 56

OXFORD
MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 39

VEGAS 
WERKBROEK MET 

REFLECTERENDE BANDEN
P. 40

BOND
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 25

CONNOR
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 24

CONNOR
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 24

CONNOR
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 24

STARK
CANVAS 

WERKBROEK
P. 24

BOLT
CANVAS BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 26

olijfgroen/ZWART 

groen/ZWART 

DNA COLLECTIE

DNA COLLECTIE



HOLMES
CANVAS AMERIKAANSE 

OVERALL MET KNIEZAKKEN
P. 26

AUSTIN
CANVAS WINTERJAS

P. 29

WAYNE
CANVAS BODYWARMER

P. 30

CROFT 
DRIELAAGSE FLEECEJAS 

VERSTERKT MET CANVAS
P. 27

KENT 
CANVAS WERKVEST

P. 30

HOLMES
CANVAS AMERIKAANSE 

OVERALL MET KNIEZAKKEN
P. 26

WAYNE
CANVAS BODYWARMER

P. 30

KENT 
CANVAS WERKVEST

P. 30

SMITH
CANVAS 

WERKSHORT
P. 25

WAYNE
CANVAS BODYWARMER

P. 30

KENT 
CANVAS WERKVEST

P. 30

HOLMES
CANVAS AMERIKAANSE 

OVERALL MET KNIEZAKKEN
P. 26

SEATTLE KIDS
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK

P. 61

SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 39

KINGSTON
CANVAS WERKBROEK

P. 42

TEXAS
CANVAS MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 42

JACKSON
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 42

BOLT
CANVAS BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 26

BOLT
CANVAS BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 26

zwart
zwart/GRIJS
ZWART/ROOD

CLASSIC COLLECTIE



TULSA
CANVAS WERKVEST

P. 46

LOCARNO
WERKVEST

P. 55

NOUVILLE
WERKVEST

P. 46

PENZA
FLEECEVEST P. 47

PENZA WOMEN P. 58

LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 46

HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 51

OSCAR
T-SHIRT P. 52

OSCAR WOMEN P. 59

LEON
POLO P. 53

LEON WOMEN P. 59

CESAR
TWEEKLEURIGE POLO

P. 53

AVILA
ZOMERBODYWARMER

P. 52

BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN P. 37
BOSTON WOMEN P. 56

OXFORD
MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 39

KINGSTON
CANVAS WERKBROEK

P. 42

JACKSON
CANVAS WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 42

SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN P. 39
SEATTLE WOMEN P. 58

VENTURA 
BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 44 - P. 55

CALAIS 
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

P. 44

ARIZONA
VLAMVERTRAGENDE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 94

BARI
WERKSHORT

P. 43

MONZA
TWEEKLEURIGE

MULTIZAKKENSHORT
P. 43



NIMES
OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 55

CANNES
TWEEKLEURIGE OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 45

TAVIRA
SOFTSHELL VEST

P. 49

TORONTO
VLAMVERTRAGENDE 

OVERALL MET KNIEZAKKEN
P. 95

KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST 

P. 47

DAKOTA
VLAMVERTRAGENDE BRETELBROEK  

MET KNIEZAKKEN
P. 94

CHATEL 
BEAVER WINTERJAS

P. 50

MONTANA
VLAMVERTRAGENDE WERKVEST

P. 95

MONS
BODYWARMER

P. 51

FELIX
SWEATER

P. 53

MIAMI
WERKBROEK MET KNIEZAKKEN

P. 37 - P. 54

LIVERPOOL 
WERKBROEK P. 36 - P. 54
LIVERPOOL WOMEN P. 56

TEXAS
CANVAS MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 42

LINCOLN
TWEEKLEURIGE MULTINORM

 WERKBROEK MET KNIEZAKKEN
P. 86

MONZA
TWEEKLEURIGE

MULTIZAKKENSHORT
P. 43

BARI
WERKSHORT

P. 43

ARIZONA
VLAMVERTRAGENDE WERKBROEK  

MET KNIEZAKKEN
P. 94

VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 45

WATSON KIDS
SWEATSHIRT HOODIE

P. 61   
grijs
GRIJS/zwart

CLASSIC COLLECTIE



LOCARNO
WERKVEST

P. 55

LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 46

KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST P. 47

KAZAN WOMEN P. 59

TULSA
CANVAS WERKVEST

P. 46

TAVIRA
SOFTSHELL VEST

P. 49

AVILA
ZOMERBODYWARMER

P. 52

FARO
TWEEKLEURIGE 

ZOMERBODYWARMER
P. 52

OSCAR
T-SHIRT P. 52

OSCAR WOMEN P. 59

LEON
POLO P. 53

LEON WOMEN P. 59

CESAR
TWEEKLEURIGE POLO

P. 53

ROMA
TWEEKLEURIGE WERKSHORT

P. 65

MONZA
TWEEKLEURIGE

MULTIZAKKENSHORT
P. 65

VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 64

LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 66

KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST P. 65

KAZAN WOMEN P. 59

DAKOTA
VLAMVERTRAGENDE BRETELBROEK  

MET KNIEZAKKEN
P. 94

WILSON
TWEEKLEURIGE MULTINORM 

 BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN
P. 86

CALAIS 
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

P. 44

VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 45

VENTURA 
BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 44 - P. 55



KIEL
TWEEKLEURIGE MULTINORM

 WERKVEST
P. 87

NOUVILLE
WERKVEST

P. 46

NIORT
TWEEKLEURIGE MULTINORM 
 OVERALL MET KNIEZAKKEN

P. 87

TORONTO
VLAMVERTRAGENDE OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 95

TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER 

WINTERJAS
P. 50

MONTANA
VLAMVERTRAGENDE WERKVEST

P. 95

HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 51

MONS
BODYWARMER

P. 51

FELIX
SWEATER

P. 53

NASHVILLE
TWEEKLEURIGE WERKBROEK P. 62

NASHVILLE WOMEN P. 58

BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN P. 62 
BOSTON WOMEN P. 56

SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 64

TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER 

WINTERJAS
P. 66

JAKARTA
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST

P. 67

FARO
TWEEKLEURIGE 

ZOMERBODYWARMER
P. 68

HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 68

OSCAR
T-SHIRT P. 68

OSCAR WOMEN P. 59

NIMES
OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 55

CANNES
TWEEKLEURIGE OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 45

WIT
wit/grijs

CLASSIC COLLECTIE



VENTURA 
BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 44

MONZA
TWEEKLEURIGE

MULTIZAKKENSHORT
P. 43

CANNES
TWEEKLEURIGE OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 45

VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 45

NOUVILLE
WERKVEST

P. 46

BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 37

OXFORD
MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 39

VENTURA 
BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 44 - P. 55

BARI
WERKSHORT

P. 43

NIMES
OVERALL 

MET KNIEZAKKEN
P. 55

TAVIRA
SOFTSHELL VEST

P. 49

TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER

WINTERJAS
P. 50

CHATEL
BEAVER WINTERJAS

P. 50

MONS
BODYWARMER

P. 51

HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 51

LIVERPOOL 
WERKBROEK

P. 36

BASIEL
TWEEKLEURIGE SWEATER

P. 69

LEON
POLO P. 69

LEON WOMEN P. 59

CESAR
TWEEKLEURIGE POLO

P. 69
KORENBLAUW
KORENBLAUW/MARINEBLAUW 

CLASSIC COLLECTIE



OXFORD
MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 39

SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 39

BARI
WERKSHORT

P. 43

LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 46

VEGAS 
WERKBROEK MET  

REFLECTERENDE BANDEN 
P. 40

LIVERPOOL 
WERKBROEK P. 36 - P. 54
LIVERPOOL WOMEN P. 56

MIAMI
WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 37 - P. 54

CANNES
TWEEKLEURIGE OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 45

NOUVILLE
WERKVEST

P. 46

LOCARNO
WERKVEST

P. 55

PENZA
FLEECEVEST P. 47

PENZA WOMEN P. 58

KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST

P. 47

AVILA
ZOMERBODYWARMER

P. 52

FARO
TWEEKLEURIGE 

ZOMERBODYWARMER
P. 52

OSCAR
T-SHIRT P. 52

OSCAR WOMEN P. 59

LEON
POLO P. 53

LEON WOMEN P. 59

CESAR
TWEEKLEURIGE POLO

P. 53

MIAMI
WERKBROEK 

MET KNIEZAKKEN
P. 37

BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 37

marineblauw 
marineblauw/korenblauw
MARINEBLAUW/ZWART

CLASSIC COLLECTIE



FARO
TWEEKLEURIGE 

ZOMERBODYWARMER
P. 52

MONS
BODYWARMER

P. 51

SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 39

HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 51

FELIX
SWEATER

P. 53

BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 37

NASHVILLE
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

P. 36

KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST

P. 47

JAKARTA
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST

P. 47

TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER

WINTERJAS
P. 50

LIVERPOOL 
WERKBROEK

P. 36

FELIX
SWEATER

P. 53

KNOXVILLE
STRETCH JEANS WERKBROEK  

MET KNIEZAKKEN
 P. 40

WATSON KIDS
SWEATSHIRT HOODIE

P. 61   

jeans blauw

rood
rood/grijs
rood/zwart

groen
groen/zwart

oranje
oranje/groen

CLASSIC COLLECTIE

CLASSIC COLLECTIE

CLASSIC COLLECTIE

SAFETY COLLECTIE

beige
beige/zwart

CLASSIC COLLECTIE

HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER

P. 51



VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 45

BARI
WERKSHORT

P. 43

LUGANO
TWEEKLEURIGE 

WERKVEST
P. 46

TAVIRA
SOFTSHELL VEST

P. 49

LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 46

LEON
POLO
P. 53

CESAR
TWEEKLEURIGE POLO

P. 53

OSCAR
T-SHIRT
P. 52

VENTURA 
BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 44

ROMA
TWEEKLEURIGE WERKSHORT

P. 43

VERSAILLES 
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 45

CANNES
TWEEKLEURIGE OVERALL

MET KNIEZAKKEN
P. 45

LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST

P. 46

OMAHA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

PHOENIX
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 81

LANCASTER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

BUFFALO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 75

CHICAGO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 81

BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 37

SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK

MET KNIEZAKKEN
P. 39



BILBAO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 78

OMAHA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

PHOENIX
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 81

TOULOUSE
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 76

LUCCA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT
P. 83

DUSSELDORF
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 76

KALUGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSFLEECE VEST
P. 77

ORLANDO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 82

OMAHA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

PHOENIX
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 81

BUFFALO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 75

LANCASTER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

DUSSELDORF
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 76

TOULOUSE
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 76

VENNA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT
P. 75

LUCCA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT
P. 83

SOLA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK

P. 79

LIMA
HOGE ZICHTBAARHEIDS WINTERJAS

P. 79

oranje
oranje/marineblauw

SAFETY COLLECTIE

geel
geel/marineblauw

SAFETY COLLECTIE



ATLANTIS
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 78

MALAGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
P. 77

LANCASTER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

BUFFALO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 75

CHICAGO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 81

VENNA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT
P. 75

MALAGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
P. 77

DENVER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 82

ATLANTIS
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 78

BILBAO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 78

VENNA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT
P. 75

CHICAGO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 81

LUCCA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT
P. 83

TOULOUSE
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 76

KALUGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSFLEECE VEST
P. 77

ORLANDO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 82

DENVER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 82

SOLA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK

P. 79

SOLA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK

P. 79

LIMA
HOGE ZICHTBAARHEIDS WINTERJAS

P. 79



BUFFALO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 75

LANCASTER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

PHOENIX
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 81

LENOX
TWEEKLEURIGE MULTINORM  

HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 88

CHICAGO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 81

SPENCER
TWEEKLEURIGE MULTINORM  

HOGE ZICHTBAARHEIDSOVERALL
MET KNIEZAKKEN

P. 90

COLOMBIA
TWEEKLEURIGE MULTINORM  

HOGE ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 91

DUSSELDORF
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 76

ORLANDO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 82

FRANKLIN
TWEEKLEURIGE MULTINORM  

HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 91

PHOENIX
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 81

CHICAGO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 81

LUCCA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT 
P. 83

DENVER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 82

MALAGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
P. 77

DUSSELDORF
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 76

ORLANDO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 82

KALUGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSFLEECE VEST
P. 77

LIMA
HOGE ZICHTBAARHEIDS WINTERJAS

P. 79 ROOD/GRIJS
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OMAHA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
P. 74

VENNA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT 
P. 75

LUCCA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKSHORT 
P. 83

MANCHESTER
TWEEKLEURIGE MULTINORM  

HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 88

TOULOUSE
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBRETELBROEK
MET KNIEZAKKEN

P. 76

MALAGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSOFTSHELL VEST
P. 77

BILBAO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 78

DENVER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 82

KALUGA
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSFLEECE VEST
P. 77

ATLANTIS
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 78

DENVER
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSSWEATER
P. 82

ORLANDO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSWERKVEST
P. 82

ATLANTIS
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSPARKA
P. 78

BILBAO
HOGE 

ZICHTBAARHEIDSBODYWARMER
P. 78

LIMA
HOGE ZICHTBAARHEIDS WINTERJAS

P. 79

SOLA
HOGE ZICHTBAARHEIDSWERKBROEK

P. 79
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© DISCLAIMER EN COPYRIGHT:

De benaming en logo van het merk DASSY® zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens 
is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van DASSY EUROPE BVBA.
Alle andere namen of tekens die in deze publicatie voorkomen, dienen ter aanduiding van de DASSY® modellen of 
DASSY® collecties en zijn hierdoor steeds ondergeschikt aan de merknaam zelf. 

De inhoud van deze publicatie is eveneens onderworpen aan auteursrechten en mag onder geen beding worden 
gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van DASSY®. DASSY® streeft naar 
een permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht om het assortiment, technische specificaties of 
productontwerpen ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving te wijzigen. DASSY® stelt zich niet verant-
woordelijk voor eventuele drukfouten. Productkleuren en afwerkingen kunnen enigszins afwijken van het origineel.
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VERBORGEN KNOOP
Een verborgen knoop beperkt het risico op krassen 
of elektrische geleiding tijdens het werk.

MULTIFUNCTIONELE RIEMLUSSEN
Hang extra gereedschapszakken vooraan of zijlings 
aan uw werkbroek of overall, dankzij de multifunc-
tionele riemlussen. Compatibel met de DASSY DNA 
GORDON canvas gereedschapszakken.

ZAKKEN VERSTERKT MET CORDURA®

Berg in deze stevige en slijtvaste zakken gereed-
schap veilig en binnen handbereik op.

VERSTELBARE CORDURA®  KNIEZAKKEN
Deze Cordura® kniezakken zijn gecertificeerd in  
combinatie met de DASSY CRATOS kniebeschermers 
en bieden u een maximale kniebescherming. 
(EN 14404:2004+A1:2010). 

VERSTELBARE RUGELASTIEK
Uw werkbroek sluit mooi aan rond uw taille, 
dankzij de verstelbare rugelastiek.

DRIENAALDSTIKSEL
Dit kledingstuk is afgewerkt met drienaaldstiksel, 
voor een optimale levensduur. 

BREDE ZOOM
Verleng uw werkbroek of overall eenvoudig met vijf 
centimeter, dankzij de dubbel afgewerkte zoom.

WINDVANGER IN DE MOUW
Een nauw aansluitende windvanger in de mouw 
biedt u extra bescherming tegen wind.

DRUKKERSRITS
In dit kledingstuk is een drukkersrits voorzien, 
die u toelaat zeer eenvoudig uw bedrijfslogo of  
-naam te drukken of te borduren op de rug.

SYSTEEMRITSSLUITING
Een buiten- en binnenvest, elk voorzien van een 
systeemritssluiting, kunnen met elkaar verbonden 
worden en kunnen zo worden uitgebreid tot een 
2-in-1 vest. 
De buitenvest heeft dan twee ritssluitingen:  
de voorritssluiting en de systeemritssluiting, 
waarin een binnenvest kan worden ingeritst.  
Binnenvesten hebben er slechts één: de systeem-
ritssluiting, voor individueel en gecombineerd  
gebruik. 

ADEMEND
Dankzij het ademend vermogen van de stof, 
kan transpiratievocht snel ontsnappen. Zo blijft u  
tijdens het werken steeds aangenaam droog.

WINDDICHT
Deze stof is winddicht waardoor wind niet wordt 
doorgelaten en uw lichaamswarmte wordt 
behouden. 

WATERDICHT
Deze stof is waterdicht, waardoor vocht van  
buitenaf gedurende lange tijd niet doordringt.  
Zo kunt u bij regen droog blijven werken.

STRETCH STOF
Werkkleding met stretch stof staat garant voor een 
maximale bewegingsvrijheid en een hoog draag-
comfort.
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