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DE COMPLEET NIEUWE 4-WEG STRETCH BROEKEN
- MAKEN ALLES MOGELIJK

7198

1998 WERKBROEK MET
4-WEG STRETCH X1900
€ 145.30

1989 WERKBROEK 4-WEG STRETCH
X1900 ZONDER SPIJKERZAKKEN
€ 136.90

Veelzijdige en comfortabele werkbroek, extreem zacht en flexibel met toelopende, voorgevormde pijpen. Deze broek is ontworpen om veeleisende taken
aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm. Het materiaal
is een soepel 4-weg stretchmateriaal dat zowel sterk als rekbaar is in alle richtingen. De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA®-versteviging, een beenzak met een rits en plooi, duimstokzak, voorzakken
met functionele gereedschaphouders zoals een hamerlus, achterzakken met
klep. De kniebeschermerszakken zijn versterkt met CORDURA®-stretchstof
aan de buiten- én binnenkant voor meer bewegingsvrijheid. Zacht mesh-stretchmateriaal in de knieholte zorgt voor goede ventilatie. Broekspijpen zijn extra
versterkt voor een efficiënte bescherming tegen slijtage. 93% polyamide, 7%
elastan, dobby, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 295 g/m².

Veelzijdige en comfortabele werkbroek, extreem zacht en flexibel met toelopende, voorgevormde pijpen. Deze broek is ontworpen om veeleisende taken
aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm. Het materiaal is een soepel 4-weg stretchmateriaal dat zowel sterk als rekbaar is in alle
richtingen. De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met
CORDURA®-versteviging. De kniebeschermerszakken zijn versterkt met CORDURA®-stretchstof aan de buiten- én binnenkant voor meer bewegingsvrijheid. Zacht mesh-stretchmateriaal in de knieholte zorgt voor goede ventilatie.
Broekspijpen zijn extra versterkt voor een efficiënte bescherming tegen slijtage. 93% polyamide, 7% elastan, dobby, waterafstotende afwerking, 4-weg
stretch, 295 g/m².
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Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

CAPS 2071/2072
GRATIS! T.W.V. € 17.20
BIJ AANKOOP VAN MODEL: 1987, 1988, 1992, 7992.
EX. BTW | ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

€ 103.50

€ 114.80

1987

1988

SHORT 4-WEG STRETCH X1900 ZONDER SPIJKERZAKKEN

SHORT 4-WEG STRETCH X1900

1644 93% polyamide, 7% elastan, dobby, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 295 g/m²

1644 93% polyamide, 7% elastan, dobby, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 295 g/m²

Short van 4-weg stretchmateriaal gebaseerd op Blåkläder’s moderne werkbroek 1998. Deze
short zonder spijkerzakken voldoet aan alle hoge eisen als comfort en functionaliteit.

Short van 4-weg stretchmateriaal gebaseerd op Blåkläder’s moderne werkbroek 1998. Deze
shorts heeft spijkerzakken, naast alle functies die al aanwezig zijn.

€ 98.60
1992

€ 97.70
7992

SHORT DENIM STRETCH X1900

DAMES SHORT DENIM STRETCH X1900

1141 55% katoen, 15% polyamide, 30% polyester, denim ,gecoat, CORDURA® Denim stretch,
340 g/m²

1141 55% katoen, 15% polyamide, 30% polyester, denim ,gecoat, CORDURA® Denim stretch,
340 g/m²

Functionele short van CORDURA® Denim stretch met extra stretchmateriaal in het kruis voor
optimale bewegingsvrijheid.* Note: door de Denim coating raden wij het plaatsen van transfers
op de kwaliteiten 1140, 1141, 1142 en 1147 af.

Duurzame damesshort van CORDURA® denim-stretchstof die ideaal is voor warme dagen op
het werk. De stretchpanelen in het kruis maken het gemakkelijker om flexibel te bewegen en de
short bied hoog comfort dankzij de elastische taille.* Note: door de Denim coating raden wij het
plaatsen van transfers op de kwaliteiten 1140, 1141, 1142 en 1147 af.

Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
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€ 101.70

SHELLJACKS IN 11 KLEUREN!

€ 91.40

SOFTSHELL JACK

4790

4753

SHELLJACK BI-COLOUR

SOFTSHELL JACK MET CAPUCHON

1977 100% polyester, oxford, gelamineerd, wind- en waterdicht 10.000 mm , ademend
vermogen 4.000 g/m²/24u, 200 g/m²
Shell jas met getapete naden van wind- en waterdicht buitenmateriaal dat beschermt
tegen wind, regen en externe slijtage. Het shelljack combineert goed met andere lagen
kleding door vocht vrij te geven. Met trekkoord in de zoom en afneembare capuchon met
meshvoering. Functionele zakken inclusief een binnenzak en zakje voor mobiele telefoon.
Verlengd achterpand voor een goede pasvorm. Gecertificeerd volgens EN 343, Klasse 3,3.

2516 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece, 255 g/m²
Water- en windafstotende softshell jack met ademend vermogen uit de UNITE-collectie.
Voor een optimaal draagcomfort, heeft het jack gebogen mouwen, een verlengd rugpand
en een fleece gevoerde kraag. Het jack is verstelbaar in de mouwen en aan de onderkant en
heeft verschillende handige zakken. Met verstelbare capuchon met trekkoord.

WERKBROEK

€ 141.20

MET
STRETCH

€ 106.50

1990

1599

WERKBROEK DENIM STRETCH X1900

WERKBROEK MET STRECHPANELEN EN SPIJKERZAKKEN

1141 55% katoen, 15% polyamide, 30% polyester, denim ,gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

1343 60% katoen, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

Duurzame werkbroek van CORDURA® Denim-stretch met extra stretchmateriaal in het kruis en
op de kuiten voor optimale bewegingsvrijheid. Het model heeft een normale taille en kruis met
slim-fit broekspijpen. Top-loading kniezakken van CORDURA® stretch, geschikt voor maximaal
comfort, zelfs bij het knielen. Ook als damesmodel 7990 leverbaar in kleur marineblauw/zwart.*
Note: door de Denim coating raden wij het plaatsen van transfers op de kwaliteiten 1140, 1141,
1142 en 1147 af.

Ongelooflijk comfortabele en soepele werkbroek die niets aan het toeval overlaat als het
gaat om duurzaamheid, comfort en praktische functies. De broek heeft panelen van 4-weg
stretch-materiaal aan de voorkant, kuiten en juk, en 2-weg stretchmateriaal in het kruis. Als
je werk concentratie en bewegingsvrijheid vereist, dan is deze werkbroek echt iets voor jou.
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Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

NIEUW!
ZACHTE SHELLSTOF
OVER DE SCHOUDERS

+

BORSTZAK MET RITS

+

WARM GEVOERDE BODY
VOOR- EN ACHTER

ZIJZAKKEN
MET RITS

+

+

5930/5931 HYBRIDE JACK € 112.80
Een hybride jack met lichte Termolite in capuchon en aan voor- en achterkant en zachte shellstof over de schouders, binnenzijde romp en mouwen. Een comfortabel, warm kledingstuk dat een uitstekende bewegingsvrijheid biedt wanneer u in een koudere omgeving werkt. 100% polyester, gebreid, geborstelde binnenkant,
380 g/m².
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9407 LIMITED
T-SHIRT € 20.60

2065 GEBREIDE MUTS € 13.10

9408 LIMITED SWEATSHIRT € 51.60

4034 RIEM € 16.20

4759 ALLROUND JACK MET STRETCH € 101.70

1999 BAGGY DENIM STRETCH
X1900 € 136.90

1886 BOXER SHORTS
2-PACK € 23.90
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2430 LAGE
VEILIGHEIDSSCHOEN S1P
€ 109.40

Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

€ 87.90

€ 67.90

4095

3433

JACK. ONGEVOERD VISIBLE

HOODED SWEATSHIRT HELE RITS VISIBLE

1370 100% katoen, twill, 370 g/m²

1158 100% katoen, french terry, 320 g/m²

Ongevoerd jack met slimme High Vis details en discrete reflectie voor verhoogde zichtbaarheid.
Het jack heeft voorgevormde mouwen, verlengd achterpand en een verstelbare zoom voor optimaal draagcomfort.

Zachte en comfortabele hoodie gemaakt van 100% katoen. Voorzien van reflectie en High Vis details voor verhoogde zichtbaarheid. Met zoom onderlangs, de mouwen en in de binnenkant een
telefoonzakje met rits. Het donkere deel van het sweatshirt is gemaakt van 100% katoen en het
High Vis oppervlakte van 100% polyester.

VISIBLE
4973

€ 51.80

4993
MICROFLEECEVEST VISIBLE

€ 57.40

3432
SWEATSHIRT HALVE RITS VISIBLE

1010 100% polyester, microfleece, anti-pilling, 170 g/m²

1158 100% katoen, french terry, 320 g/m²

Antipilling behandelde microfleece met slimme High Vis details voor verhoogde zichtbaarheid
over mouwen, zakken en schouders. Met handige zakken met ritssluiting en twee binnenzakken.
Voor een optimale pasvorm is de achterzijde verlengd en zowel de jas tailleband en manchetten
zijn elastisch. De kraag is fleece gevoerd.

Visible sweatshirt met hoge kraag, halve rits, voorzien van gebreide boorden en verlengd achterpand. Het donkere deel van het sweatshirt is gemaakt van 100% katoen en het High Vis oppervlakte van 100% polyester. Voorzien van gesneden reflectie en High Vis details voor verhoogde
zichtbaarheid.
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DE COMPLEET NIEUWE 4-WEG STRETCH BROEKEN
- MAKEN ALLES MOGELIJK

1089 SCHILDERSBROEK MET
4-WEG STRETCH € 136.90

1079 SCHILDERSBROEK MET
4-WEG STRETCH € 145.30

1088 SCHILDERSSHORT MET
4-WEG STRETCH € 114.80

Deze soepele en comfortabele schildersbroek met
toelopende broekspijpen biedt bewegingsvrijheid
en is extreem zacht. Gemaakt om zware klussen
aan te kunnen, zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm. Het materiaal is een soepele
4-weg stretchstof die sterk en rekbaar is in alle
richtingen. De broek heeft geavanceerde details
en speciaal ontworpen zakken voor kwasten en
plamuurmes. De kniezak is versterkt met CORDURA®-stretchstof aan de buitenzijde en stretchstof
aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid.
Zachte, elastische mesh-stof in de knieholte voor
goede ventilatie. Broekspijp opening verstevigd
aan de achterkant biedt effectieve bescherming
tegen slijtage. 92% polyamide, 8% elastan, dubbel
geweven, 4-weg stretch, 230 g/m².

Deze soepele en comfortabele schildersbroek met
toelopende broekspijpen biedt bewegingsvrijheid
en is extreem zacht. Gemaakt om zware klussen
aan te kunnen, zonder afbreuk te doen aan comfort
en pasvorm. Het materiaal is een soepele 4-weg
stretchstof die sterk en rekbaar is in alle richtingen. De broek heeft geavanceerde details, speciaal
ontworpen zakken voor kwasten, plamuurmes en
voorzien van losse spijkerzakken. De kniezakken
zijn versterkt met CORDURA®-stretchstof aan
de buitenzijde en stretchstof aan de binnenkant
voor meer bewegingsvrijheid. Zachte, elastische
mesh-stof in de knieholte voor goede ventilatie.
Broekspijp openingen versterkt aan achterkant
voor effectieve bescherming tegen slijtage. 92%
polyamide, 8% elastan, dubbel geweven, 4-weg
stretch, 230 g/m².

De short-versie van de schildersbroek 1079, extreem zacht en flexibel. De shorts zijn ontworpen
om bestand te zijn tegen zware klussen zonder
afbreuk te doen aan comfort en pasvorm. Het
materiaal is een soepel 4-weg stretchmateriaal
dat sterk en rekbaar is in alle richtingen. De short
heeft geavanceerde details, speciaal ontworpen
zakken voor kwasten, borstels en plamuurmessen
en is voorzien van extra spijkerzakken. 92% polyamide, 8% elastan, dubbel geweven, 4-weg stretch,
230 g/m².
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Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

UNITE YOUR TEAM
RECHARGE YOUR BUSINESS AND

VERSTERK UW MERK MET PROFILERENDE WERKKLEDING

UITGEBREIDE COLLECTIE VOOR SCHILDERS!
- BESCHIKBAAR IN 8 VERSCHILLENDE KLEURENCOMBINATIES.

4950 / SOFTSHELL JACK / € 84.20

3363 / HOODIE MET
RITS / € 84.20

3362 / SERVICE SWEATSHIRT
MET RITS / € 47.10

1096 / SCHILDERSWERKBROEK MET
STRETCH EN SPIJKERZAKKEN / € 82.70

1095 / SCHILDERSWERKBROEK MET
STRETCH / € 64.20

1910 / SCHILDERS WERKBROEK MET
STRETCH / € 92.30

T-SHIRT 9197
GRATIS!

BIJ AANKOOP VAN SCHILDERSSHORT
MET STRETCH 1099. T.W.V. € 14.80
EX. BTW | ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

1099 / SCHILDERSSHORT
MET STRETCH / € 65.90

9197 / T-SHIRT LIMITED / € 14.80
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DISTILLERY

SPEYBURN
RUIGE STREEK MET
EEN WHISKY VAN
WERELDKLASSE.

SPEYSIDE IS EEN GEBIED MET WILDE NATUUR EN BIJ WIJLEN EEN GUUR
KLIMAAT MET VEEL NEERSLAG. KORTOM: IDEAAL OM DE WERKKLEDING
VAN BLÅKLÄDER TE TESTEN.

TLACHD A GHABHAIL AIR AN ÒR LEACHTACH AGAD!
(GENIET VAN JE VLOEIBARE GOUD!)

Als je langs de noordkust van Schotland rijdt, is de kans groot dat je de streek Speyside passeert. Je bevindt
je in het hart van de Schotse Hooglanden. Dit kleine, dunbevolkte en ruige gebied is zonder twijfel de grootste
producent van kwaliteitswhisky in Schotland, en misschien wel van de wereld. We namen onze meest weerbestendige kleding mee en reisden af naar Speyside om zowel onze kleding als onze smaakpapillen op de proef
te stellen.
Schotland kent ongeveer honderd actieve
distilleerderijen, waarvan de helft in Speyside
gevestigd is. Uit deze regio komen een aantal
van de gerenommeerdste zwaargewichten
onder de whisky: Glenlivet, Macallan en Glenfiddich om er een paar te noemen. Dit zijn
grote, moderne fabriekscomplexen met toeristische rondleidingen als belangrijk onderdeel van hun branding.
Maar tussen de beboste bergen en dalen
gaat ook een paar minder bekende, maar
even klassieke distilleerderijen schuil, die hun
vloeibare goud nog altijd op oude beproefde
wijze produceren. De weg ernaartoe vinden
vereist wellicht wat kaartleestalent (we spreken uit ervaring), maar het is de moeite meer
dan waard, want de whisky die hier gemaakt
wordt is van wereldklasse. Een van deze distilleerderijen is de Speyburn Distillery, met
zijn eeuwenoude tradities en het kabbelende rivierwater als belangrijkste waarmerk.
WHISKY WORDT NIET IN ÉÉN DAG GESTOOKT
Andy Fiske werkt in de productie van Speyside.
Hij is geboren en getogen in het kustplaatsje
Lossiemouth, aan de Moray Firth Coast. Zelf
vindt hij deze plek een van de mooiste van de
streek, op ongeveer 20 minuten rijden van de
Speyburn Distillery.
Hoewel de productie in volle gang is, neemt hij
de tijd om onze vragen te beantwoorden over
hoe het kan dat Speyside Whisky haast iconische proporties heeft aangenomen.
”Het water van de Granty Burn is nog steeds
het geheim”, zegt Andy. ”En we laten het proces
iets langer dan gebruikelijk duren. Speyburn
mout (bewerkt de gerst) en fermenteert vier
uur (in plaats van de gangbare twee uur) om zo
veel mogelijk suikeroplossing te halen uit de
grofgemalen gerst, wat vervolgens verandert
in wort. Bij het fermenteren laten de meeste

andere distilleerderijen het wort 48 uur gisten,
maar wij laten dit proces gewoontegetrouw 72
uur duren”, licht hij toe.
EEN MALTWHISKY DIE HET WACHTEN
WAARD IS
Er zijn drie ingrediënten nodig om maltwhisky
te maken: zetmeelrijke gerst, water en gist.
Het proces van gerst tot whisky bestaat uit
vijf stappen: de gerst wordt gemout en gemalen, daarna wordt het beslag en vervolgens
wordt het gefermenteerd en gedistilleerd.
De alcohol wordt in twee rondes gedistilleerd. De smaaknuances zijn afkomstig van
de vaten en tonnen waarin de whisky wordt
gerijpt. Zoals Andy Fiske net onthuld heeft,
is de specialiteit van Speyburn het mouten
en het lange fermenteren. Nadat de gist is
toegevoegd, verandert de suikeroplossing in
alcohol. Wanneer het gisten klaar is, krijg je
een zogeheten beslag, wat overigens hetzelfde
proces volgt als bij het brouwen van ale. In
het eerste distilleerstadium wordt de mout
verhit tot ongeveer 65°C. Wanneer dit weer
wordt afgekoeld (tot 17°C) verandert de stoom
in een alcoholische vloeistof. In de volgende
distilleerfase wordt de vloeistof naar een
ketel geleid, waarin het verwarmd wordt en
nogmaals wordt gecondenseerd. Uiteindelijk
wordt de whisky in een eiken sherry- of bourbonvat bewaard, afhankelijk van de gewenste
tonen. Belangrijk om te weten: om de drank
whisky te mogen noemen, moet het in eiken
vaten gerijpt worden.
Ook de leeftijd van het vat speelt een belangrijke rol voor de smaak en de kwaliteit. In
de opslagplaats (the dunnage) van Speyside
kunnen 2500 vaten verschillende periodes rijpen,
voordat de whisky wordt getest en gebotteld en
verscheept wordt naar de whisky liefhebbende
Schotten en de rest van de wereld.

Speyburn is net als Blåkläder een merk dat
zijn erfgoed en ambacht in ere houdt. De
hoge kwaliteit is zijn prijs waard. Een duidelijk
bewijs daarvoor is dat het merk tot de top
tien in de Verenigde Staten behoort.
”Wij produceren momenteel ongeveer
100.000 liter per week en hopen ons merk
wereldwijd te kunnen uitbreiden”, zegt Andy
voordat hij weer verdergaat met zijn mooie
ambacht.

D R I E W E E TJ E S O V E R W H I S K Y:

• Whisky rijpt alleen in het vat waarin
het wordt bewaard. Wanneer het in
een glazen fles wordt gebotteld,
behoudt het dezelfde smaak, hoe
lang de fles ook blijft staan.
• De rokerigheid van whisky wordt
bepaald door hoe de mout in de eerste
fase wordt bewerkt. Wanneer de
mout alleen met warme lucht wordt
gedroogd, krijg je een whisky zonder
rooksmaak. Als de mout wordt
gedroogd door turf te stoken, krijg
je een rokerige smaak.
• Tijdens de productie worden
uitsluitend koperen ketels gebruikt,
omdat alcohol met koper reageert
waardoor stoffen verdwijnen die niet
bij het rijpen aanwezig mogen zijn,
zoals zwavel.
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T-SHIRT 9197 GRATIS!

+

T.W.V. € 14.80

BIJ AANKOOP VAN MODEL: 1494, 1499.
EX. BTW | ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

€ 53.80

€ 65.90
1494

1499

SERVICE SHORT MET SPIJKERZAKKEN

SERVICE SHORT

1330 60% katoen, 40% polyester, ripstop, 250 g/m²

1330 60% katoen, 40% polyester, ripstop, 250 g/m²

Functionele en duurzame short in ripstop dat is uitgerust met een reeks handige zakken. Deze
short heeft een verborgen telefoonzak in mesh, duimstokzak, een handige meszak en spijkerzakken. Behoort tot de UNITE-collectie en is verkrijgbaar in zeven verschillende kleurcombinaties.

Functionele en duurzame ripstop short. De short heeft verborgen knopen, een gsm zak van
mesh aan de binnenkant, duimstokzak en praktische meshouder, waardoor het kledingstuk
geschikt is voor de service-industrie. Niet aanbevolen voor werkzaamheden in de zwaardere
bouw.

RIEM 4034 GRATIS!
T.W.V. € 16.20

BIJ AANKOOP VAN MODEL: 1459, 1456, 1469, 7159.
EX. BTW | ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

+

7159

€ 72.60

€ 67.00
1459

1456

SERVICE WERKBROEK MET STRETCH

SERVICE WERKBROEK MET STRETCH

€ 77.10
1469
SERVICE WERKBROEK STRETCH

1845 65% polyester, 35% katoen, platbinding, 166 g/m²

1845 65% polyester, 35% katoen, platbinding, 166 g/m²

1845 65% polyester, 35% katoen, platbinding, 166 g/m²

Moderne servicebroek in een licht, maar duurzaam materiaal
met sneldrogende eigenschappen - die de broek ideaal voor
werkzaamheden binnen of buiten bij hogere temperaturen
maakt. Het model heeft een smallere pasvorm en voorgevormde knieën voor meer comfort. Voor optimale bewegingsvrijheid
heeft de werkbroek elastische delen op zorgvuldig geselecteerde plaatsen, zoals zitvlak, knieën en in het kruis. De broek
heeft een pen- en meszak aangepast voor rechts- en linkshandigen, een dijbeenzak met binnenzak van gaas voor de mobiele telefoon en een 5 cm verstelbare zoom aan de onderkant
van de broekspijp.

Flexibele en sterke service/transportbroek geschikt voor verschillende werkzaamheden die comfort en bewegingsvrij-heid
vereisen. Deze broek heeft een elastische taille, een iets
smallere pasvorm en is voorzien van stretchmateriaal voor
meer flexibiliteit. De knieën zijn versterkt met CORDURA®
Stretch-stof wat de duurzaamheid nog meer verhoogt. De
broek heeft twee achterzakken, plooizakken aan de voorzijde
en een beenzak geschikt voor het opbergen van documenten.
Contrasterende kleuren op de rits en naden zorgen voor een
goede indruk. Zwarte reflecterende details geven het kledingstuk meer zichtbaarheid.

Moderne en comfortabele service werkbroek met spijkerzakken,
kniezakken aan buitenkant en stretch delen op zorgvuldig geselecteerde plaatsen, zoals in het kruis, de knieën en zitvlak,
voor meer comfort en bewegingsvrijheid. De broekspijpen zijn
voorgevormd. De broek heeft verschillende functionele zakken
ontworpen voor gereedschappen en toebehoren.
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Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

KOELTAS GRATIS!
T.W.V. € 19.90

BIJ AANKOOP VAN MODEL: 4759, 4929, 4753, 4950.
EX. BTW | ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

+

€ 101.70
4759

€ 97.50
4929

ALLROUND JACK MET STRETCH

HYBRIDE JACK

1846 65% polyester, 35% katoen, gewaxed, 186 g/m²

1911 72% polyamide, 28% polyester, slub, platbinding, waterafstotend, 72 g/m²

Een ideale jas voor het herfst- en lenteseizoen, met gewaxte delen waardoor nog dit jack nog
slijtvaster en goed geschikt is voor klimaten met wisselende temperaturen en snelle veranderingen in het weer. De jas heeft een slim-fit pasvorm met verlengd rugpand en verstelbare capuchon. Voor nog meer flexibiliteit voorzien van stretch-panelen aan de achterkant, mouwen en
capuchon. De pasvorm kan aan de onderkant worden aangepast met een aanrijgkoord en heeft
ergonomisch ontworpen en verstelbare boorden met klittenband.

Dit outdoor-kledingstuk wordt hybride jack genoemd, dat goed omschrijft hoe het werkt. Het
jack heeft mouwen en zijkanten van winddichte softshell en de body is gevoerd in een lichtgewicht en verwarmende Thermore® ECODOWN-voering, gemaakt van gerecyclede PET-flessen.
Het jack heeft een goede pasvorm en een goede bewegingsvrijheid dankzij het extra softshell-materiaal in zowel de mouwen als de zijkanten. Ideaal om zowel binnen als buiten te dragen.

€ 84.20

€ 91.40
4753

4950

SOFTSHELL JACK MET CAPUCHON

SOFTSHELL JACK

2516 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece, 255 g/m²

2516 100% polyester, 2-laags, ripstop, fleece, 255 g/m²

Water- en windafstotende softshell jack met ademend vermogen uit de UNITE-collectie. Voor
een optimaal draagcomfort, heeft het jack gebogen mouwen, een verlengd rugpand en een
fleece gevoerde kraag. Het jack is verstelbaar in de mouwen en aan de onderkant en heeft verschillende handige zakken. Met verstelbare capuchon met trekkoord.

Lichtgewicht, stretch-geweven softshell jack met goed winddicht en ademend vermogen. Het
jack heeft voorgevormde mouwen, een verlengd rugpand en fleece gevoerde kraag voor optimaal comfort. Ook is het jack voorzien van verstelbare manchetten en zoom en veel praktische
zakken.

Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
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WELKOM

INDUSTRIE
COLLECTIE!
NIEUW!
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NIEUWE INDUSTRIE COLLECTIE MET STRETCH IN 7 KLEURCOMBINATIES!

Nieuwe collectie werkkleding gemaakt van flexibele 2-weg stretch. De kleding is industrieel
wasbaar en krasbestendig met verborgen details om het risico op letsel in veeleisende
omgevingen te minimaliseren. Bovendien zijn de jas en overall voorzien van reflecterende details
voor verhoogde zichtbaarheid. Beschikbaar in de loop van 2020.

2-WEG STRETCH

INDUSTRIEEL WASBAAR

KRASVRIJ

4444 INDUSTRIE JACK
STRETCH € 59.90

1444 INDUSTRIE WERKBROEK STRETCH € 52.00

6144 INDUSTRIE OVERALL
STRETCH € 94.90

2644 INDUSTRIE BRETELBROEK
€ 79.90

1448 INDUSTRIE WERKBROEK
STRETCH MET KNIEZAKKEN € 55.90

1446 INDUSTRIE SHORT
MET STRETCH € 47.90

7144 DAMES INDUSTRIE
WERKBROEK STRETCH € 52.00
BLÅKLÄDER WORKWEAR | VOORJAAR 2020 15

®

KIES EEN LEVEL
GEBASEERD OP
HET WEER
Blåkläder lanceert een collectie
regenkleding met de aanduidingen Level 1, Level 2 en Level 3.
Elk niveau heeft een uniforme
pasvorm en functie, maar met
verschillende jaslengtes en
met of zonder High Vis details.
Alle niveaus hebben gelaste
naden en zijn perfect voor
bouwvakkers, hoveniers,
wegenbouwers, vissers en
iedereen die buiten werkt.

4311 / REGENJAS
LEVEL 1 / € 46.10

LEVEL 1
VOOR ZWARE
OMSTANDIGHEDEN
LEVEL 1 zijn basismodellen in een
soepele en lichtgewicht stof voor
diegenen die veel bewegen en de
kleding snel en gemakkelijk moeten
kunnen aan- en uittrekken.

4322 / REGENJAS
LEVEL 2 / € 81.00

LEVEL 2
VOOR ZWAARDERE
OMSTANDIGHEDEN
LEVEL 2 Is voor diegenen die tijdens
de werkdag in sterke, duurzame
kleding moeten werken.

LEVEL 3
VOOR DE ZWAARSTE
OMSTANDIGHEDEN
LEVEL 3 is voor diegenen die extreem duurzame materialen nodig
hebben bij het uitvoeren van taken
in uitdagende omgevingen.
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1306 / REGENBROEK HIGH VIS
LEVEL 3 / € 83.00

OOK IN KORTER
MODEL 4323

1301 / REGENBROEK
LEVEL 1 / € 37.50

4325 / REGENJAS HIGH VIS
LEVEL 1 / € 75.40

4324 / REGENJAS HIGH VIS
LEVEL 1 / € 65.60

1384 / REGENBROEK HIGH
VIS LEVEL 1 / € 41.30

4308 € 81.00 / 4309 € 60.50
/ HIGH VIS REGENPONCHO LEVEL 1

4321 / REGENJAS
LEVEL 2 / € 86.10

1322 / REGENBROEK
LEVEL 2 / € 60.50

4302 / REGENJAS HIGH VIS
LEVEL 2 / € 87.90

4306 / REGENJAS HIGH VIS
LEVEL 2 / € 86.30

1302 / REGENBROEK HIGH VIS
LEVEL 2 € 72.60

®

4326 / REGENJAS HIGH VIS
LEVEL 3 / € 70.00

4327 / REGENJAS HIGH VIS
LEVEL 3 / € 66.20

1386 / BRETELREGENBROEK
HIGH VIS LEVEL 3 / € 54.60

MEER INFORMATIE OVER DE
PRODUCTEN VAN LEVEL 1,
LEVEL 2 EN LEVEL 3 OP
BLAKLADER.COM
BLÅKLÄDER WORKWEAR | VOORJAAR 2020 17

AFNEEMBARE,
VERSTELBARE
CAPUCHON

+
+

REFLECTIE OP DE
SCHOUDERS VOOR EXTRA
ZICHTBAARHEID

+

GETAPETE NADEN

+

4496 HIGH VIS SHELLJACK € 255.20

REKBAAR
RIPSTOP
MATERIAAL

High Vis shelljack gemaakt van gelamineerd, rekbaar ripstop-materiaal dat uitstekende scheurweerstand biedt. Het jack heeft getapete naden, verlengde mouwen met versterkte manchetten en zorgvuldig geplaatste reflecterende details die, samen met de reflecterende stof, garandeert dat de drager zichtbaar is vanuit
alle richtingen. ID-kaarthouder op de linkermouw. Het jack heeft een 2-weg ritssluiting, een dubbele windvanger aan de voorkant, een grote napoleon-zak met
ruimte voor een tablet, een geplooid voorzak met twee openingen, waarvan één met een rits en borstzakken met ritsen. Binnenzak van mesh, grote binnenzak met
lycra-band en binnenzak voor mobiele telefoon met een rits en opening voor een headset-kabel. De afneembare capuchon heeft een gevoerde klep en kan worden
aangepast aan drie verschillende niveaus. De binnenkant van de jas heeft een geborstelde mesh-voering en een stretchy camo-print voor ultiem comfort en bewegingsgemak. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343, Klasse 3,3. 100% polyester, ripstop, stretch, gelamineerd, wind- en waterdicht 10.000 mm,
ademend vermogen 4.000 g/m²/24u, 195 g/m².
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CAP 2073
GRATIS! T.W.V. € 16.20
BIJ AANKOOP VAN MODEL: 1586, 1541.
EX. BTW | ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

€ 102.30

€ 87.10

1586

1541

SHORT MET STRETCH HIGH VIS

SHORT MET STRETCH HIGH VIS

1811 65% polyester, 35% katoen, twill, waterwerende afwerking, 240 g/m²

1811 65% polyester, 35% katoen, twill, waterwerende afwerking, 240 g/m²

Comfortabele en flexibele High Vis short met stretch panelen in het kruis en zitvlak. High Vis
gecertificeerde short van klasse 2 gebaseerd op Blåkläder’s High Vis werkbroek 1552. Voorzien
van reflecterende details, achterzak met klep, beenzak, telefoonzak, ID-kaarthouder en CORDURA®-versterkte zakken en spijkerzakken. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2. Combinatiecertificering X.

High Vis gecertificeerde short van klasse 1 met stretch panelen. Uitgerust met een elastische
taille voor een uitstekend draagcomfort. CORDURA®-versterkte zakken, beenzak met telefoonzak en ID-kaarthouder. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1. Combinatiecertificering V.

€ 156.60

€ 146.30

1997

1993

HIGH VIS WERKBROEK MET 4-WEG STRETCH

HIGH VIS 4-WEG-STRETCH WERKBROEK

1642 94% polyester, 6% elastan, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 330 g/m²

1642 94% polyester, 6% elastan, waterafstotende afwerking, 4-weg stretch, 330 g/m²

Veelzijdige en comfortabele High Vis werkbroek, extreem zacht en flexibel met toelopende
broekspijpen. Deze broek is ontworpen om veeleisende taken te weerstaan zonder afbreuk te
doen aan comfort en pasvorm. Het materiaal is een soepel 4-weg stretchmateriaal dat zowel
sterk als rekbaar is in alle richtingen. De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken
met CORDURA®-versteviging, een beenzak met rits en plooi, een duimstokzak, voorzakken,
achterzakken met klep en functionele gereedschaphouders, zoals hamerlussen. De kniebeschermerszakken zijn versterkt met CORDURA®-stretchstof aan de buitenkant en stretchstof
aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid. Zacht mesh-stretchmateriaal in de knieholte
voor goede ventilatie. Beenboord met CORDURA®-versterking aan de binnenkant voor effectieve bescherming tegen slijtage. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2, beschermende
kleding met hoge zichtbaarheid.

High Vis werkbroek voor maximaal comfort en bewegingsvrijheid, extreem zacht en flexibel met
een slankere pasvorm. Deze broek is gemaakt om zware klussen aan te kunnen, zonder afbreuk
te doen aan comfort en pasvorm. Het materiaal is een soepel 4-weg stretch dat sterk en rekbaar
is in alle richtingen. De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA®-versterking, een geplooide dijbeenzak met rits, een duimstokzak, voorzakken, achterzakken
met klep en functionele gereedschaphouders, zoals bijvoorbeeld lussen om de hamer in te steken. De kniezakken zijn versterkt met CORDURA®-stretchstof aan de buitenzijde en stretchstof
aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid. Zachte, elastische mesh-stof in knieholte voor
goede ventilatie. Broekspijp opening met CORDURA®-versterking biedt effectieve bescherming
tegen slijtage. Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471-norm, Klasse 1 beschermende kleding
met hoge zichtbaarheid.

Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
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2073 CAP HIGH VIS € 16.20

3397 UV-T-SHIRT
HIGH VIS € 53.30

4922 GEBREID VEST HIGH VIS € 91.10

4047 RIEM STRETCH
ZONDER METAAL
€ 16.20

4491 SOFTSHELL JACK HIGH VIS € 122.00

1585 HIGH VIS BROEK
MET STRETCH € 87.00

1886 BOXERSHORTS
2-PACK € 23.90
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2318 HOGE VEILIGHEIDSSCHOEN S3 € 107.80

HIGH VIS
SAFETY

4064 / JACK HIGH VIS / € 103.20

4987 / SHELLJACK HIGH VIS / € 165.20

4877 / SOFTSHELL JACK
HIGH VIS / € 93.10

1552 / WERKBROEK MET STRETCH
HIGH VIS / € 92.10

NIEUWE KLEUR! 9633/3396

MEDIUM GRIJS HIGH VIS GEEL

1585 / HIGH VIS BROEK MET
STRETCH / € 87.00

1592 / HIGH VIS BROEK MET
STRETCH / € 133.50

1594 / HIGH VIS BROEK MET
STRETCH / € 107.60

1993 / HIGH VIS 4-WEG-STRETCH
WERKBROEK / € 146.30

1551 / WERKBROEK MET STRETCH
HIGH VIS / € 81.80

1564 / WERKBROEK
HIGH VIS / € 64.60

1568 / WERKBROEK
HIGH VIS / € 83.40

1566 / WERKBROEK HIGH VIS ZONDER
SPIJKERZAKKEN / € 78.70

Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
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HIGH VIS
IN THE
HIGHLANDS

2-WAY
STRETCH

2-WAY
STRETCH

€ 133.50

€ 92.10
1552

1592

WERKBROEK MET STRETCH HIGH VIS

HIGH VIS BROEK MET STRETCH

1811 65% polyester, 35% katoen, twill, waterwerende afwerking, 240 g/m²

1818 75% polyester, 22% katoen, 3% elastolefine, satijnbinding, stretch, 235 g/m²

High Vis werkbroek met stretchmateriaal in het kruis en zitvlak en CORDURA®-stretch kniebeschermerzakken, biedt goed draagcomfort en optimale bewegingsvrijheid. Deze broek is gemaakt
van slijtvast en lichtgewicht materiaal en voorzien van CORDURA® versterking op plaatsen die extra
bescherming tegen slijtage nodig hebben zoals de spijkerzakken en kniezakken. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, Klasse 2.

Slijtvaste, comfortabele en praktische High Vis werkbroek. De broek heeft een slankere pasvorm
en de sterke 2-weg stretchstof biedt optimale mobiliteit, is licht van gewicht en ademend. De
stretchzones in het juk, de zakopeningen en de met CORDURA®-stretchstof versterkte kniebeschermerzakken maken de broek perfect geschikt om met veel beweging te werken. Daarnaast
heeft deze broek een aantal slimme en functionele details, zoals extra zakken met rits voor
veilige opslag, gemakkelijk bereikbare telefoonzak en reflecterende rand op de kuit. De broek is
gecertificeerd volgens de EN ISO 20471-norm, Klasse 2.

22 BLÅKLÄDER WORKWEAR | VOORJAAR 2020

4967

€ 96.60

€ 72.20
4906

4923

SOFTSHELL JACK HIGH VIS

GEBREID VEST MET CAPUCHON HIGH VIS

2512 100 % polyester, dubbel gebreide interlock, 290g/m²

2120 100% polyester, zwaar breisel, éénzijdig geborsteld, 380 g/m²

High Vis softshell jack met hoge kraag die het hele jaar door gedragen kan worden, hetzij als
een tweede laag onder een jas of als buitenste laag - afhankelijk van het weer. Het jack heeft
elastische manchetten met duimopening, en een elastische rand voor extra comfort. Alle zakken
zijn voorzien van rits. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 3. Ook leverbaar als damesmodel, artikelnr. 4926.

Gebreid vest in High Vis materiaal met capuchon in modern design en comfortabele kwaliteit.
Gesneden reflectie voor goede ventilatie en elasticiteit. Het vest is voorzen van ritsen en is versterkt softshell materiaal op de schouders, mouwen en achterkant voor extra duurzaamheid.
Dit jack is geschikt voor zowel werk als vrije tijd. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, Klasse 2.

€ 83.50

€ 85.70

3558

3546

SWEATSHIRT HELE RITS HIGH VIS

HOODED SWEATSHIRT HIGH VIS

2528 100% polyester, jersey, geborstelde binnenkant, 270 g/m2

2528 100% polyester, jersey, geborstelde binnenkant, 270 g/m2

Sweatshirt met hele rits en kangoeroezak in twee kleuren met donkere kleur op plaatsen die
snel vuil worden. Praktische functies zoals een doorgang voor een koptelefoon in de zak en een
telefoonzakje met rits. Met dit sweatshirt ben je goed zichtbaar vanuit alle richtingen. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, Klasse 2.

High Vis sweatshirt met kangoeroezak in twee kleuren met donkere kleur op plaatsen die
snel vuil worden. Voorzien van ritssluiting en een driedelige verstelbare capuchon voor een
goede pasvorm. Praktische functies zoals een doorgang voor een snoer van een koptelefoon
in de binnenzak en een telefoonzakje met ritssluiting. Met dit sweatshirt ben je goed zichtbaar vanuit alle richtingen. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, Klasse 2.

2-WAY
STRETCH

2-WAY
STRETCH

€ 107.60

€ 81.80
1551

1594

WERKBROEK MET STRETCH HIGH VIS

HIGH VIS BROEK MET STRETCH

1811 65% polyester, 35% katoen, twill, waterwerende afwerking, 240 g/m²

1833 64% polyester, 33% katoen, 3% elastolefine, twill, 2-weg stretch, 270 g/m²

High Vis werkbroek met stretch materiaal in het kruis en op het zitvlak en kniezakken van CORDURA® stretch voor optimaal draagcomfort. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, Klasse 1.
Kniezakken zijn geschikt voor 4027 knie-inlegstuk.

Slijtvaste, comfortabele en praktische High Vis werkbroek. De broek heeft een slanke pasvorm
en de sterke 2-weg stretchstof biedt optimale mobiliteit en is licht van gewicht en ademend. De
stretchzones in het juk en de zakopening met versterkte kniebeschermerzakken in CORDURA®-stretchstof maken de broek perfect geschikt om met veel beweging te werken. Daarnaast
heeft deze broek een aantal slimme en functionele details, zoals extra zakken met ritsen voor
veilige opslag, gemakkelijk bereikbare telefoonzak en reflecterende rand op de kuit. De broek is
gecertificeerd volgens EN ISO 20471, Klasse 1.

Advies verkoopprijzen, exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.
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3485 DAMES T-SHIRT LANGE MOUW HIGH
VIS € 51.30

3308 DAMES SWEATSHIRT HIGH VIS
€ 62.90

4904 DAMES SHELL JACK HIGH
VIS € 165.20

7163 DAMES WERKBROEK
HIGH VIS MET STRETCH
€ 92.40

2430 LAGE
VEILIGHEIDSSCHOEN S1P
€ 109.40

4047 RIEM STRETCH
ZONDER METAAL
€ 16.20

3336 DAMES
T-SHIRT
HIGH VIS
€ 38.80

VEILIG
GEKLEED VOOR
HARD WERKEN
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BL ÅKL ÄDER PROUDLY PRESENTS

TRICOT BAND
VAN 4-WEG STRETCH

KNIE

BESCHERMING
BINNENKANT

THE GAME CHANGER — ZWANGERSCHAPSBROEKEN VAN BLÅKLÄDER
Zwangerschapsbroeken van Blåkläder Workwear veranderen de omstandigheden voor alle zwangere
vrouwen in de bouw en technische sector. De zwangerschapsbroek is verkrijgbaar in twee modellen High Vis en Service. De broek heeft een neutraal ontwerp en is volledig van stretch gemaakt. 		
Meer info en Blåkläder verkooppunten vind u op www.blaklader.com

ONTWIKKELD MET
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DE JUISTE KLEDINGKEUZE
ZIT HEM AAN DE BINNENEN BUITENKANT
Het is niet mogelijk om het theoretisch verwachte beschermingsniveau
van een kledingconcept te berekenen. Elke unieke materiaalcombinatie
moet getest worden om een relevante
waarde te krijgen. Zelfs als de prestaties van elk materiaal afzonderlijk
bekend zijn, is het namelijk niet mogelijk om te voorspellen welk effect de
luchtruimte tussen de lagen heeft. Dit
hangt af van hoe glad, onregelmatig,
soepel of stijf de materialen zijn en
hoe ze samenwerken.
Materialen en kleding die getest zijn volgens
IEC 61482-2 bieden geëvalueerde bescherming tegen de extreme hitte die ontstaat
bij een ongeval met een vlamboog. De standaard stelt de veiligheidsgrens voor het voorkomen van tweedegraads brandwonden. De
Stoll-curve dient als basis voor de evaluatie.
De bescherming wordt geboden door de
vlamvertragende eigenschappen van de
kleding en de mate waarin het materiaal
warmte-energie absorbeert die vrijkomt bij
een vlamboog (aangegeven in cal/cm2). Hoe
hoger het vermogen van het materiaal of de
materiaalcombinatie om energie te absorberen,
hoe hoger de beschermingsgraad van het
kledingstuk is.

Open Arc Test
EN 61482-1-1
ATPV = 57,5 cal/cm²
ELIM = 51 cal/cm²
4796

3459

4089

Een lagensysteem van kleding die gecertificeerd is voor vlambogen, biedt de gebruiker
extra bescherming bij een eventueel ongeval.
Naast dat elke afzonderlijke laag bescherming
biedt, vormt vooral de luchtruimte tussen de
lagen de grootste barrière tegen warmte-energie. Blåkläder raadt een drielagenconcept aan
met een buitenlaag, een tussenlaag en een
vlamvertragende onderlaag voor een optimale
bescherming tegen hitte en om het risico op
brandwonden te verminderen.
* Stoll-curve: de verhouding tussen warmte-energie en tijd
die de grens vormt voor tweedegraads brandwonden.

NIEUWE
KLEUR!
MULTINORM
LIGHTWEIGHT

Inherent vlamvertragende
collectie van een lichtgewicht
weefsel,met een geweldige
pasvorm en perfect
draagcomfort.

NIEUW!
4089 / 1589 / 1488

MULTINORM
LIGHTWEIGHT

Inherent vlamvertragende
collectie van een lichtgewicht
weefsel,met een geweldige
pasvorm en perfect
draagcomfort.

FLAME

Vlamvertragende collectie.
Hoog percentage katoen maakt
de kleding comfortabel om te
dragen en tegelijkertijd de
maximale bescherming te
kunnen bieden.
4089 / 1589 / 1488

4061 / 1461 / 1561

1587 / 1487 / 1486

MULTINORM
LIGHTWEIGHT
DAMES

INHERENT
FR MATERIAAL
MET STRETCH
PANELEN

Inherente collectie van lichtgewicht
ripstop-materiaal voor hoge
slijt- en scheurweerstand.

Inherente vlamvertragende collectie
met damespasvorm, gemaakt van
ripstop-materiaal voor hoge
slijtweerstand.

4969 / 7188 / 7189
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blaklader.be
BE-1030
BE-1050
BE-1060
BE-1080
BE-1080
BE-1120
BE-1140
BE-1190
BE-1300
BE-1300
BE-1402
BE-1402
BE-1500
BE-1600
BE-1770
BE-1800
BE-1831
BE-1840
BE-1910
BE-1980
BE-2060
BE-2160
BE-2200
BE-2200
BE-2200
BE-2220
BE-2235
BE-2300
BE-2300
BE-2300
BE-2300
BE-2340
BE-2370
BE-2381
BE-2400
BE-2400
BE-2440
BE-2440
BE-2490
BE-2500
BE-2500
BE-2530
BE-2550
BE-2580
BE-2610
BE-2630
BE-2630
BE-2660
BE-2800
BE-2830
BE-2850
BE-2860
BE-2880
BE-2900
BE-2920
BE-2940
BE-2960
BE-2960
BE-2990
BE-3000
BE-3001
BE-3020
BE-3200
BE-3200
BE-3210
BE-3290
BE-3300
BE-3300
BE-3300
BE-3460
BE-3500
BE-3500
BE-3500
BE-3545
BE-3550
BE-3570
BE-3580
BE-3600
BE-3600
BE-3620
BE-3630
BE-3680
BE-3700
BE-3740
BE-3800
BE-3800
BE-3900
BE-3900

Blaklader Workwear

SCHAERBEEK - Titan Matériaux - Chaussée d’Helmet 178 - www.titanmateriaux.be
BRUSSEL - I.T.S. SA - Rue du Printemps 39-43 - www.its-tools.eu
SINT-GILLIS - Cipac - Chaussée de Waterloo 334 - www.cipac.be
MOLENBEEK - Lecot NV - Mariemontkaai 53 - www.lecot.be
MOLENBEEK - Power Workwear - Boulevard Louis Mettewie 318
NEDER-OVER-HEEMBEEK - Titan Matériaux - Avenue de Bejar 1A - www.titanmateriaux.be
EVERE - Cipac - Avenue L. Mommaerts 11 - www.cipac.be
VORST - Lecot NV - Boulevard 2ième Armée Britannique 67 - www.lecot.be
WAVER - Cipac - Avenue Vésale 2 - Zoning Nord - www.cipac.be
WAVER - Lecot NV - Avenue Vésale 18 - Zoning Nord - www.lecot.be
NIJVEL - Lecot NV - Avenue Thomas Edison 128 - www.lecot.be
NIJVEL - Prosafety sprl - Avenue Thomas Edison 50 - www.prosafety.com
HALLE - Desmet Ijzerwaren - Auguste Demaeghtlaan 78-80 - www.ijzerwarendesmet.be
SINT-PIETERS-LEEUW - Lecot NV - Bergensesteenweg 454 - www.lecot.be
LIEDEKERKE - Donckers-Lima - Poortstraat 31 - www.donckersgereedschappen.be
VILVOORDE - Mapeco NV - Mechelsesteenweg 315 - www.mapeco.be
DIEGEM - Somers Diegem NV - Haachtsesteenweg 16-22 - www.nvsomers.com
LONDERZEEL - Alltools Bvba - Meerstraat 104 - www.alltools.be
KAMPENHOUT - Van Eyck - Haachtsesteenweg 358 - www.ijzerwarenvaneyck.be
ZEMST - Lecot NV - Hoge Buizen 29 - www.lecot.be
ANTWERPEN - Lecot NV - Slachthuislaan 68A - www.lecot.be
WOMMELGEM - Mapeco NV - Herentalsebaan 455 - www.mapeco.be
HERENTALS - Annio’s - Laarstraat 8 - www.annios.be
HERENTALS - Lecot NV - Toekomstlaan 41/E - www.lecot.be
HERENTALS - Zwerver - Herenthoutseweg 202 - www.zwerver.be
HEIST-OP-DEN-BERG - Lecot NV - Industriepark B17 - www.lecot.be
WESTMEERBEEK - Marco NV - Stationsstraat 6
TURNHOUT - Borklé Beroepskleding - Herentalsstraat 27 - www.borkle-shop.com
TURNHOUT - Lecot NV - Steenweg op Gierle 322 - www.lecot.be
TURNHOUT - Mapeco NV - Steenweg op Gierle 258 - www.mapeco.be
TURNHOUT - Plafomat - Bleukenlaan 20 - www.plafomat.be
BEERSE - Prosafco NV - Industrieweg 9 - www.prosafco.be
ARENDONK - Bato Bouwmaterialen - Hoge Mauw 690 - www.bato.be
WEELDE - Peter Bax bvba - Weeldestraat 30 - www.peterbax.be
MOL - Lecot NV - Ambachtstraat 19 - www.lecot.be
MOL - Wolf Workwear - Turnhoutsebaan 208 - www.wolfwear.be
GEEL - Lecot NV - Janssen Pharmaceuticalaan 4 bus 2 - www.lecot.be
GEEL - Wolf Workwear - Molseweg 110 - www.wolfwear.be
BALEN - Ooms Ijzerwaren NV - Kerkstraat 38 - www.ooms-ijzerwaren.com
LIER - Bouwcenter Van den Broeck NV - Berlaarsesteenweg 128 - www.vdbbouw.be
LIER - Lecot NV - Plaslaar 36 B - www.lecot.be
BOECHOUT - Ceulemans BVBA - Boshoek 320 - www.ceulemansbvba.be
KONTICH - Foque BVBA - Mechelsesteenweg 297A - www.foque-kontich.be
BEERZEL - Jobitex BVBA - Koningsbaan 74 - www.jobitex.be
WILRIJK - De Draaiboom Gereedschappen - Terbekehofdreef 71 - www.dedraaiboom.be
AARTSELAAR - Gedimat Bridts - Cleydaellaan 12 - www.bridts.net
AARTSELAAR - Lecot NV - Kontichsesteenweg 21 - www.lecot.be
HOBOKEN - De Blauwe Hond NV - Harold Roshertstraat 2 - www.deblauwehond.be
MECHELEN - Lecot NV - Zandvoortstraat 1 - www.lecot.be
WILLEBROEK - Plafomat - Breendonkstraat 315 - www.plafomat.be
BOOM - COP Gereedschappen Ijzerwaren - Col. Silvertopstraat 25 - www.cop-tools.com
SINT-KATELIJNE-WAVER - Maldoy-Jemal NV - Dreefvelden 15 IZ 2 - www.maldoy.com
BORNEM - Lecot NV - Puursesteenweg 367 - www.lecot.be
SCHOTEN - Allchim Goed Gedrukt - Industriepark Brechtsebaan 18 B - www.goedgedrukt.be
KALMTHOUT-NIEUWMOER - Mapeco NV - Essensteenweg 44 - www.mapeco.be
STABROEK - Donckers Gereedschappen - Dorpsstraat 10 www.donckersgereedschappen.be
BRECHT - SB-Printing - Ringlaan 16 B - www.sb-printing.be
BRECHT - Vos Tools - Heiken 17 - www.vostools.be
WUUSTWEZEL - Lecot NV - Kalmthoutsesteenweg 193 - www.lecot.be
LEUVEN - Workzone - Diestsestraat 248 - www.workzone-shop.be
HEVERLEE - Lecot NV - Ambachtenlaan 23 A - www.lecot.be
HERENT - Stock Leyssens & Co - Wijgmaalsesteenweg 17 - www.stockleyssens.be
AARSCHOT - André Celis NV - Ter Heidelaan 49 - www.andrecelis.be
AARSCHOT - Lecot - Nijverheidslaan 20 - www.lecot.be
LUBBEEK - André Celis NV - Staatsbaan 119 - www.andrecelis.be
DIEST - Lecot NV - Nieuwe Dijkstraat 105 A - www.lecot.be
TIENEN - André Celis NV - Ambachtenlaan 16 - www.andrecelis.be
TIENEN - HFK Kestens NV - Gilainstraat 122 -www.hfkkestens.be
TIENEN - Lecot NV - Getestraat 100 - www.lecot.be
ASSENT-BEKKENVOORT - Knapen BVBA - Zandstraat 5 - www.gereedschappenknapen.be
HASSELT - Electric Power Tools bvba - Padenstraat 1 - www.electricpowertools.be
HASSELT - Lecot NV - Prins Bisschopssingel 64 - www.lecot.be
HASSELT - Prosafco NV - Herkenrodesingel 89 - www.prosafco.be
HALEN - Snuffelmarkt - Staatsbaan 2 - www.snuffelmarkt.be
HEUSDEN-ZOLDER - Mega-Mat Bouwmaterieel - Bieststraat 237 - www.mega-mat.be
ALKEN - Iliaens NV - Steenweg 119 A - www.iliaens.be
BERINGEN - Lecot NV - Lochtemanweg 10 B - www.lecot.be
GENK - Lecot NV - Regenbooglaan 1 - www.lecot.be
GENK - Omnisafe BVBA - Zuiderring 34 - www.omnisafe.be
NEERHAREN-LANAKEN - Proffix Vakhandel - Staatsbaan 11 - www.proffix.be
MAASMECHELEN - Lecot NV - Industrielaan 102 - www.lecot.be
MAASEIK - Lecot NV - Diestersteenweg 467 - www.lecot.be
TONGEREN - Jageneau NV - Sint-Truidersteenweg 385 - www.jageneaunv.be
BILZEN - Palmaers Vakhandel - Tongersestraat 94 - www.palmaersvakhandel.be
SINT-TRUIDEN - Lecot NV - Nijverheidslaan 5170 - www.lecot.be
SINT-TRUIDEN - Pierard Ijzerwaren- Schurhovenveld 1008 - www.pierard.be
OVERPELT - H.V.V. - Siberiëstraat 51 - www.h-v-v.be
PELT - Lecot NV - Siberiëstraat 71 - www.lecot.be

Acties zijn geldig zo lang de voorraad strekt, uitsluitend
geldig bij deelnemende dealers. Niet iedere dealer heeft
deelgenomen aan alle acties. Bij vragen neem contact op
met de Blåkläder klantenservice via: info@blaklader.be
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HAM - Jos Beckx Gereedschappen - Staatsbaan 14 A - www.josbeckx.be
BREE - Prosafco NV - Industrieterrein Kanaal-Noord 1020 - www.prosafco.be
TESSENDERLO - Ooms Ijzerwaren NV - Heilig Hartlaan 12 - www.ooms-ijzerwaren.com
PEER - Stock 2000 - Burkel 51 - www.stock2000-peer.be
WANDRE - Brod’in - Avenue de l’Indépendance 97 - www.brodin.be
GRIVEGNÉE - Lecot NV - Rue Henri Orban 25 - www.lecot.be
SERAING - HandyHome Site Doyen - Rue du Charbonnage 1 A - www.sitedoyen.be
WAREMME - Lecot NV - Rue Saint-Eloi 211 - www.lecot.be
HOGNOUL - Plafomat - Rue Jean-Lambert Defêne 109A - www.plafomat.be
ALLEUR - Lecot NV - Rue des Technologies 9/1 - www.lecot.be
VILLERS-LE-BOUILLET - Lecot NV - Rue de l’entreprise 2 - www.lecot.be
EUPEN - Lecot NV - Textilstrasse 6 - www.lecot.be
BÜLLINGEN - Collas SA - Hauptstrasse 15 - www.collas.be
THIMISTER-CLERMONT - Lecot NV - Rue des Waides 14 - www.lecot.be
GEMBLOUX - Cipac - Chaussée de Tirlemont 77 - www.cipac.be
NANINNE - Lecot NV - Rue des Phlox 5 - www.lecot.be
METTET - ACT Mettet - Z.I. de Mettet, Rue Saint Donat 39 - www.actmettet.be
CHARLEROI - Lecot NV - Z.I. de Jumet, Allée Centrale 2 - www.lecot.be
BAILEUX - Van Dyck Levant et Filles - Z.I. de Baileux 4 - www.aveve-vandyck.be
AARLEN - Lecot NV - Z.I. de Weyler, Rue Claude Berg 39 - www.lecot.be
MESSANCY - Arma SA - Route des Ardennes 89 - www.arma-sa.com
MARCHE-EN-FAMENNE - Lecot NV - Rue de la Plaine 2 - www.lecot.be
BARVAUX - Cartel Workwear - Route de marche 85A - www.cartelenaction.net
BOURDON - Leboutte & Cie sprl - Grand Route 54 - www.leboutte.be
CUESMES - Lecot NV - Rue Georges Plumart 1 - www.lecot.be
LA LOUVIÈRE - Lecot NV - Rue Sapeurs Pompiers 5 - www.lecot.be
BRACQUEGNIES - Ets. Lietar SA - Z.I. Route du Grand Peuplier 24 - www.lietar.be
TERTRE - Denis Quincaillerie sprl - Rue de la Rivièrette 17 - www.quincaillerie-denis.be
TOURNAI - Lecot NV - Avenue de Maire 33 - www.lecot.be
TOURNAI - Name at Work sprl - Rue Saint Jacques 23 - www.nameatwork.be
MOESKROEN - Quincaillerie De Berdt SA - Rue de Menin 320 - www.deberdt.be
VILLERS-ST AMAND - Lecot NV - Chaussée de Tournai 317 - www.lecot.be
BRUGGE - Lecot NV - Pathoekeweg 156 - www.lecot.be
AARTRIJKE - Bouwmaterialen Clarysse - Zangersbos 6
OOSTENDE - Knap Op NV - Torhoutsesteenweg 661 - www.knapop.be
OOSTENDE - Lecot NV - Plantijnstraat 10 - www.lecot.be
HEULE - Lecot NV - Vier Linden 7 - www.lecot.be
GULLEGEM - Addax BVBA - Bissegemstraat 239 - www.addax.be
WEVELGEM - Plafomat - Kortrijkstraat 313 - www.plafomat.be
WAREGEM - Lecot NV - Grote Leiestraat 207 - www.lecot.be
VEURNE - Lecot NV - Koksijdestraat 7 - www.lecot.be
TIELT - Lecot NV - Bevrijdingslaan 2 A - www.lecot.be
BEERNEM - De Loof BVBA - Parkstraat 22 - www.deloofsanitair.be
ROESELARE - Lecot NV - Brugsesteenweg 378 bus 2 - www.lecot.be
ROESELARE - Prosafco NV - Hoge Barrièrestraat 11 - www.prosafco.be
TORHOUT - Lecot NV - Oude Gentweg 81 - www.lecot.be
HOOGLEDE - Claerbout BVBA - Bruggesteenweg 258 - www.claerbout.be
LENDELEDE - Vanatex - Rozebeeksestraat 80 - www.vanatex.be
IZEGEM - Lecot NV - Noordkaai 17 - www.lecot.be
IEPER - Lecot NV - Jaagpad 8 - www.lecot.be
MENEN-LAUWE - Huis A. Suys - Lauwbergstraat 10 - www.huis-a-suys.com
MENEN - Lecot NV - Wervikstraat 333 A - www.lecot.be
KROMBEKE - Bossaert NV - Witsonestraat 1 - www.www.oldtimermuseum.be/shopping-center
OOSTAKKER - Welda NV - Antwerpsesteenweg 949 - www.welda.be
GENTBRUGGE - Lecot NV - Oefenpleinstraat 7 - www.lecot.be
SINT-NIKLAAS - Jobo Werkkledij - Heidebaan 68 - www.jobo-werkkledij.be
SINT-NIKLAAS - Lecot NV - Hertjen 140 - www.lecot.be
MELSELE - Lecot NV - Grote Baan 302 - www.lecot.be
TEMSE - A.I.M.S. BVBA - Frank Van Dyckelaan 17 - www.aimstools.be
LOKEREN - De Cleene-Technics NV - Dijkstraat 15 - www.decleene-technics.be
LOKEREN - Lecot NV - Brandstraat 16 - www.lecot.be
KEMZEKE - Donckers - De Stroperstraat 73 - www.donckersgereedschappen.be
DENDERMONDE - De Lentdecker Luc NV - Vlassenhout 2 - www.lucdelentdecker.be
HAMME - Prosafco NV - Zwaarveld 59A - www.prosafco.be
ZELE - Ijzerwaren De Balans NV - Industriestraat 29
BUGGENHOUT - De Kinder Hardware - Provincialebaan 136 - www.dekinder.be
WICHELEN - Lecot NV - Bohemen 103 C - www.lecot.be
AALST - De Bisschop NV - Gentsesteenweg 325 - www.debisschop.be
AALST - Lecot NV - Wijngaardveld 29 - www.lecot.be
NINOVE - Dullaert-Steenhout BVBA - Beverstraat 25 - www.dullaert-steenhout.be
MEERBEKE - Phil Sport VOF - Stenebrug 43 - www.phil-sport.be
KERKSKEN - Toolpunt-Duym BVBA - Boekentstraat 117 - www.toolpunt.be
RONSE - Lecot NV - Schoonboeke 5 - www.lecot.be
OUDENAARDE - Lecot NV - Deinzestraat 65 - www.lecot.be
OUDENAARDE - Plafomat - Industriepark de Bruwaan 53 A - www.plafomat.be
WORTEGEM-PETEGEM - Werkkledingcenter - Waregemseweg 131 - www.werkkledijcenter.be
DEINZE - Lecot NV - Clemence Dosschestraat 26 - www.lecot.be
DEINZE - Legerstock Deinze - Kortrijksesteenweg 185 - www.legerstockdeinze.be
AALTER - Lecot - Venecolaan 15 - www.lecot.be
NAZARETH - Heyerick BVBA - Steenweg Deinze 193 - www.heyerick.be
OLSENE - Geotex The Store - Grote Steenweg 52A - www.geotex.eu
GAVERE - SnP Wear BVBA - Nijverheidsstraat 124 - www.snpwear.be
EEKLO - De Tollenaere NV - Ringlaan 9 - www.detollenaere.eu
EEKLO - Lecot NV - Nieuwendorpe 41 - www.lecot.be
EVERGEM - Van Wiemeersch BVBA - Eeksken 5 - www.vanwiemeersch.be
ASSENEDE - Stock Van de Walle BVBA - Zelzatestraat 63 - www.stockvandewalle.be
WEISWAMPACH - Shirtbox Sàrl - 67, Gruuss-Strooss - www.shirtbox.eu

Blåkläder Belgium
Wayenborgstraat 27 bus 2 (Zone C) - 2800 Mechelen
Tel: 015 64 10 60 - Fax: 015 64 10 69
info@blaklader.be

