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– Det har spillet ualmindeligt 
godt fra starten. Vi fi k 
nogle testvarer, som vi 

prøvede af. Alle operatører 
sagde god for, at tøjet var 
i orden. Herefter blev der 
foretaget en opmåling, og 

tøjet, som vi modtog, passede 
perfekt. Det har kun været 
nødvendigt at udskifte en 
enkelt størrelse undervejs. 

Så det har bare været en god 
oplevelse.

Kvalitetschef Peter Christensen – Ejnar Hansen Maskinfabrik
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Hvis man skal tale om en branche, der har 
været i store forandringer gennem de seneste 
70 år, så må vaskeribranchen i den grad frem-
hæves. Fra vask til private - og til udelukkende 
vask til erhverv. Hvis man som vaskeri “overlev-
er” en sådan udvikling, kræver det omstillings-
parathed og innovativ tankegang.

I dag er vi et fuldautomatisk industrivaskeri 
med 45 fuldtidsansatte, der vasker og håndter-
er mange tons tekstiler HVER dag, men selvom 
vaskeprocesserne er ændrede, så er vores 
værdier stadig de samme. Vi vil være en ærlig 
samarbejdspartner, der lægger en værdi i at 
kunne	levere	den	bedste	service	og	mest	flek-
sible service.

Branchen udvikler sig stadig, og i dag bruger vi 
vores innovative tankegang til fordel for miljøet. 
Vi har de seneste år haft stor fokus på at ud-
vikle os i en bæredygtig retning – og i dag kan 
vi kalde os nordens mest bæredygtige vaskeri.
 
Vi har gennem mere end 70 år oparbejdet 
et	 kæmpe	 ”know	 how”	 inden	 for	 tekstiler	 og	

rengøring deraf – og vi kender alt til balancen 
mellem kvalitet og håndteringen, der forlænger 
tekstilernes levetid.

Arbejdstøj
- til alle brancher, salg og administration
I dag stilles der forskellige krav til arbejdstøjet. 
Det	kan	dreje	sig	om	synlig	renlighed,	specifik	
funktionalitet eller branchetilhørsforhold. Den 
enkelte medarbejders ønske om høj komfort 
og praktisk anvendelighed er fælles for alle 
brancher. 

Når I vælger en beklædningsløsning fra 
Central vaskeriet, er der garanti for, at virksom-
hedens arbejdstøj altid lever op til krav om ud-
seende, funktionalitet, komfort og holdbarhed.

En aftale med os sikrer gladere medarbejdere, 
der ikke selv skal vaske og vedligeholde tøjet, 
men hver uge får udleveret rent og funktionelt 
tøj – tøj der overholder jeres retningslinier for 
sikkerhed og komfort.

70 år 
med vand  
og sæbe
Der er sket, meget siden vi startede  
som andelsvaskeri og frem til i dag...

Produktionen anno 1965: 
de store beholdere til 
venstre slynger vasketøjet 
fri for vand. 
Beholderen til højre er en 
kogekedel til selve vask
ningen. 

Samarbejd med os og få:
•    En ærlig samarbejdspartner.
•    En fleksibel	aftale,	der	passer	til	jeres	

virksomhed.
•    Professionel chipstyring af arbejdstøjet.
•   Et bredt sortiment i højeste kvalitet.
•   Levering til tiden.
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Central 
vaskeriet  
i tal

Vi vasker dagligt  
 14 tons tekstiler, det svarer 

til, at man derhjemme  
vasker 2000 maskinvaske 

OM DAGEN.

Vi har 45  
dedikerede fastansatte 
medarbejdere, som står 
klar til at servicere jer.

I får tilknyttet 1 fast 
konsulent, så I altid ved, 

hvem I skal kontakte.

Vi har arbejdstøj i  
cirkulation svarende  

til at kunne klæde 11.000 
medarbejdere på.

Vi vasker, reparerer og  
pakker 12.000 stykker  
arbejdstøj OM UGEN.  

Chipningen sikrer, at hvert 
eneste stykke tøj kommer til
bage til samme medarbejder.

Vi er glade for at 
kunne servicere mere 
end 400 kunder – og 
vi har plads til flere...



Indsortering
Når tøjet kommer fra jer, sorteres 
det og klargøres til vask.

Reparation
Er der behov for reparation 
eller justeringer af tøjet, tager 
vores systue sig kærligt af det.

Scanning
Al tøjet scannes via chipningen. Her kan man 
se hele tøjets historik og køre statistik på hver 
enkelt af jeres medarbejders tøjforbrug og 
behov.

Pakning
Tøjet lægges sammen. Alt efter jeres vaske aftale 
kan vi også mandskabspakke til hver enkelt 
medarbejder.

Levering
Containeren er  
klar til levering  
– vi tager en ny  

runde i næste uge...

Vaskning
Når tøjet er klargjort, lægges 
det i vogne, jeres tøj får egen 
vogn og vaskemaskine, det 
betyder, at vi ikke blander 
jeres tøj med andres tøj.

Tørring
Efter vaskningen tørres tøjet og 
det er samme medarbejder der 
tager tøjet videre.

Sådan gør   vi  
med jeres    arbejdstøj

 11 10 VORES ARBEJDSFLOW

Vores arbejdsflow gør, at vi aldrig blander jeres 
tøj med andres, og vores strømlinede processer 
gør, at vi har fuldstændig styr på tøjet, fra det 
ankommer hos os, til det sendes retur til jer.



 13 12 ARBEJDSFLOW

Kunde Sortering Foldning Sortering PakningReparationVask

1 4

1 2

1 2

1 2

2 53 6

Traditionelt arbejdsflow

 Arbejdsflow
Kunde Sortering PakningFoldning/ReparationVask

Jeres tekstiler bliver 
håndteret af den samme 
medarbejder igennem 
hele vores arbejdsflow, 
og tøjet bliver IKKE 
blandet med andet tøj 
under vaskningen.
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Vores service   
– det skal være let!
Det skal være let at samarbejde med os, så vi har 
skræddersyet services for at gøre det let og hurtigt 
for jer at tjekke beholdning, danne overblik og til- 
og framelde medarbejdere.

I kan løbende holde 
styr på hver med
arbejders behold
ning og forbrug af 

arbejdstøj.

Ring til Britt eller  
Birgitte. Vi kender  

jer godt – og står altid  
klar til at hjælpe.

 14 ONLINESERVICE

Hos os er I ikke bare et nummer...
Når vi starter op på samarbejdet, har vi stor 
fokus på at lære jeres virksomhed og behov 
at kende. Det ruster os bedre til at rådgive og 
administrere jeres arbejdstøj efterfølgende.

Onlineservice
I får adgang til vores onlineservice. Derinde 
kan I altid danne jer det store overblik over 
forbruget og beholdningen af arbejds tøjet. I 
kan gå ind på hver medarbejder og se deres 
vaskehistorik og tøjbeholdning.

Personlig betjening
Sker der ændringer i jeres medarbejderstab, 
nye kommer til, gamle rejser eller andre æn-
drer kropsfacon, så ringer I bare – her bliv-
er I ikke sendt rundt i huset for at nå frem til 
den rette person. Britt og Birgitte er klar til at 
hjælpe jer, og de retter jeres løsning til med 
det samme. Det kalder vi god og personlig 
betjening. 
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3 forskellige  
koncepter 
...til at klæde jer ordentlig på.

•  Sammen afdækker vi jeres behov, og vi rådgiver omkring valget  
af beklædning.

•  Vi leverer en prøvekollektion, og vi står for opmåling og tilpasning  
til hver enkelt medarbejder.

•  Vi køber beklædningen og står for den daglige lagerstyring.
•  Vi sørger for administration, håndtering, vask og vedligehold af tøjet.
• Vi henter og bringer ugentlig jeres tøj.
•  Vi følger løbende op på forbrug og medarbejdere.

•  Sammen afdækker vi jeres behov, og vi rådgiver omkring valget af 
beklædning.

•  Vi leverer en prøvekollektion, og vi står for opmåling og tilpasning til 
hver enkelt medarbejder.

•  Vi køber beklædningen og leverer hos jer.

 Hvis vi skal vaske tøjet fremadrettet, indebærer dette også:
• Vi henter og bringer ugentlig jeres tøj.
•  Vask og vedligeholdelse af tøjet.

•  Vi henter og bringer ugentlig jeres tøj.
•  Vask og vedligeholdelse af tøjet.

•  I skal ikke ud og handle stort ind af arbejdstøj til medarbejderne.
• I får gratis varelager og skal derfor ikke afsætte plads til det.
• Vi udskifter løbende slidt arbejdstøj.
• Vi ombytter til anden størrelse, hvis kropsbygning ændrer sig.
•  Vi tilretter løbende jeres behov, når I får nye ansatte, og hvis nogle 

stopper.
•  Vi overvåger tøjet ved hjælp af chipning, så vi mindsker spild, og  

I modtager månedligt en beholdningsrapport.
• Tøjet bliver leveret pakket til hver enkelt medarbejder.

•  Medarbejderne står selv for vask af tøjet.

•  Vi vasker og reparerer jeres tøj.
• Tøjet bliver leveret, pakket til hver enkelt medarbejder.

•  I har en fast månedlig udgift pr. medarbejder og undgår dermed 
økonomiske overraskelser.

• I foretager en større investering i indkøb af arbejdstøj og logo tryk.
• I investerer løbende i vedligeholdelse af tøjet.
• Dødt lager med nyt eller brugt arbejdstøj fra ophørte medarbejdere.
• Tab af bortkommet tøj.
• Administration af indkøb og lagerstyring.

• I foretager en større investering i indkøb af arbejdstøj og logo tryk.
• I investerer løbende i vedligeholdelse af tøjet.
• Dødt lager med nyt eller brugt arbejdstøj fra ophørte medarbejdere.
• Tab af bortkommet tøj.
• Administration af indkøb og lagerstyring.
• Variable udgifter pr. medarbejder ved vask og reparation.

VASKE-/LEJEORDNING – TOTAL KONCEPT:
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EKSEMPEL 1

Antal i rotation Tøjforbrug pr. uge

Sweatshirts 3 stk 1 stk

Bukser 3 stk 1 stk

T-shirts 5 stk 2 stk

EKSEMPEL 2 – som vist i eksemplet til venstre

Antal i rotation Tøjforbrug pr. uge
Sweatshirts 5 stk 2 stk

Bukser 5 stk 2 stk

T-shirts 11 stk 5 stk

 19 18 ARBEJDSTØJET  I  C IRKULATION

RENT TØJ KLAR  
TIL BRUG

TØJET I BRUG DET BESKIDTE TØJ  
SMIDES I KURVEN, VASKES  
OG SENDES RETUR

EKSEMPLER PÅ 
BEKLÆDNINGSDELE TIL  
ÉN MEDARBEJDER

Arbejdstøjet i 
cirkulation
Eksemplet til højre viser, hvordan tøjet 
er i rotation. 
 
Her vises, hvordan fordelingen er, hvis 
en medarbejder skifter T-shirt to gange 
og overalls en gang om ugen.
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  Tjek de ”skjulte gebyrer”. Er der miljø- 
og administrationsgebyr? Står der en 
procentsats eller fast beløb? I nogle 
tilfælde kan det samlede gebyr være helt 
op til 15% - som lægges oveni jeres pris.

  Tjek om der er gebyr hvis I glemmer en 
kuglepen i trøjen, kødspyd i lommen eller 
at rulle ærmer ned.

�Hold øje med kontraktlængden. Typisk 
løber en kontrakt over 48 måneder. Dertil 
kommer en opsigelsesperiode, der kan 
være op til 12 måneder. Det betyder, at den 
reele løbetid kan være helt op til 5 år. 

� Spørg altid til afskrivningstiden på 
tekstilerne. I værste tilfælde kan den være 
ud over kontraktens løbetid. Det betyder, 
at I risikerer en stor restudbetaling den 
dag, I vælger en anden leverandør.

TJEKLISTE
Vær kritiske inden I 
underskriver en kontrakt

“Vaskerier, dem har jeg ingen tillid til” – Dette 
er en udtalelse fra en kundeundersøgelse af 
branchen, som vi har fået foretaget.

En sådan udtalelse er nedslående, når der er 
tale om den branche, som vi elsker at være en 
del af. 

Vi er sønderjyder, og vi sætter en stor ære i et 
godt og ærligt samarbejde. Derfor har vi ud-
arbejdet denne tjekliste, som vi vil anbefale 
dig at gennemgå, inden du underskriver kon
trakten.

Helt ærlig!

 20 TJEKL ISTE  T IL  KONTRAKTEN



Vi har

Opgraderet vores maskinpark 
og arbejds processer - og dermed 

reduceret vandforbruget med 78% 
og energifor bruget med 62%.

Valgt tekstiler af en særlig høj 
kvalitet, der mindsker energi- 

og vandforbrug pr. kg. tøj i den 
daglige håndtering.

Valgt en skånsom sæbe.

Udviklet løsninger til genvinding 
af vand og varme.

Nordens mest bæredygtige vaskeri
Igennem	flere	år	har	vi	målrettet	arbejdet	mod,	og	investeret	i,	at	
udvikle og optimere vores arbejds processer for at skåne miljøet 
mest muligt. 
Det betyder, at vi har udviklet en metode, hvorpå vi kan gen-
anvende mest mulig vand og varme, og dermed har vi halveret 
forbruget af el og varme.

Vi har udover fokus på vores interne forbrug også stor fokus 
på valget af bæredygtige og ekstra holdbare tekstiler, samtidig 
med at vi stiller store miljøkrav til vores leverandører. 

En hjertesag
Vi har alle et ansvar over for miljøet, og hos Central vaskeriet 
har vi valgt at tage dette ansvar alvorligt. 

Vil I vide mere om vores bæredygtige 
løsninger, så kontakt os og bestil vores 
grønne profil katalog.

 22 D IT  BÆREDYGTIGE VASKERI  23
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For 
fremtiden
FN ś 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og 169 delmål 
blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015. 

Målene stemmer godt overens med vores vision for fremtiden. 
Her uddyber vi, hvilke mål og delmål, vi har fokus på, og sta
dig arbejder på at blive bedre til at indfri...

Verdensmål 6
Vandmangel påvirker mere end 40% af verdens befolk-
ning.  
 
Vaskeri-branchen er af naturlige årsager en branche, 
der har et stort vandforbrug.
Det har vi hos Centralvaskeriet investeret massivt i at 
nedbringe. Vi har inden for de seneste år nedbragt 
vores vandforbrug med 78%.
Vi bruger i gennemsnit 5 liter vand til én vask af tekstiler 
og arbejdstøj. Normalt forbrug ligger på omkring 10 liter 
vand pr. vask.
Vi stopper ikke her. Vi vil i de kommende år fortsætte 
med at fokusere på at optimere valg og håndtering af 
tekstiler.
Tekstilernes	vægt	og	sugeevne	har	stor	indflydelse	på	
vandforbruget.

Verdensmål 7
At sikre, at alle har adgang til bæredygtig og moderne 
energi. Vedtagelsen af omkostningseffektive standarder 
for en bredere vifte af teknologier kan også reducere 
det globale elforbrug fra bygninger og industri med 
14%.  
 
Hos Centralvaskeriet arbejder vi løbende sammen med 
store udenlandske virksomheder, der er specialister 
inden for industrivask. 
Vi vil være bannerfører inden for optimering af energi i 
vores branche. Derfor udvikler og tester vi sammen med 
partnere konstant nye teknologier inden for vaskepro-
cesser. Resultatet er på nuværende tidspunkt, at vi har 
sparet 20% Co2-udledning pr. håndklæde.

Verdensmål 12
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Hos Centralvaskeriet har vi udviklet en helt unik vaske-
proces, som betyder, at vi bl.a. genanvender varmen 
for at nedbringe forbruget. Det betyder, at vi har sænket 
forbruget med 62% på nuværende tidspunkt.
Der er store muligheder i måden, vi genanvender var-
men på, og vi arbejder på, at varmen også kan genbru-
ges til tørring af tekstilerne.

 24 D IT  BÆREDYGTIGE VASKERI



 26 TROMPET TEKST  TROMPET  27

Alt hvad I 
skal bruge

Engels sortiment spænder bredt fra de 
klassiske Combat & Enterprise serier til 
den trendy Galaxy serie. 
Se Engel sortimentet fra side 30

Bliv set i mørket, tjek Safety 
Light serien ud fra Engel. 
Se mere side 48

2 stærke Mascot serier: Industry og Accelerate. 
Se mere fra side 64

Når fødevaresikkerheden skal være i top – se 
kvalitets beklædning til fødevareproduktion. 
Se side 60
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1760-630
COMBAT JAKKE

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Skjult lynlås og velcrolukning i front.
• To stiklommer.
• Brystlommer med klap og skjult velcrolukning.
• To store inderlommer med velcrolukning.
• Reflekspipings	for	øget	synlighed.
• ØKO-TEX	certificeret.

1760-570
COMBAT BOMULDSJAKKE

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Skjult lynlås og velcrolukning i front.
• To stiklommer.
• Brystlommer med klap og skjult velcrolukning.
• To store inderlommer med velcrolukning.
• Reflekspipings	for	øget	synlighed.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

7181-810
STANDARD LANGÆRMET
SKJORTE

STØRRELSE 37 - 38-49/50
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 200 g/m2

• To brystlommer.
• Lommerne	har	flere	inddelinger	og	har	 

bl.a. indstik til skriveredskaber.
• Viddelæg i ryggen for bedre komfort.
• Regulerbare manchetter.
• ØKO-TEX	certificeret.

7181-830
STANDARD BOMULD
LANGÆRMET SKJORTE

STØRRELSE 37 - 38-49/50
KVALITET 100% bomuld, 190 g/m2

• To brystlommer.
• Lommerne	har	flere	inddelinger	og	har	 

bl.a. indstik til skriveredskaber.
• Viddelæg i ryggen for bedre komfort.
• Regulerbare manchetter.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

206 20 165

20 79

79
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2760-630
COMBAT HÅNDVÆRKERBUKS

STØRRELSE 72-128 - K80-K104
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Ergonomisk formet og forstærket knæparti.
• Funktionelle lommer, bl.a. skrålommer og lårlomme med 

klap.
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 

bevægelse.
• Regulerbar hammerstrop.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå.
• Ekstra bred oplægning muliggør, at benlængden nemt kan 

forlænges med 6 cm (4 cm ved kort skridtlængde).
• ØKO-TEX	certificeret.

2761-630
COMBAT HÅNDVÆRKERBUKS
MED HÆNGELOMMER

STØRRELSE 72-128 - K80-K104
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Ergonomisk formet og forstærket knæparti.
• Funktionelle lommer, bl.a. skrålommer, hængelommer og 

lårlomme med klap.
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 

bevægelse.
• Regulerbar hammerstrop.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå.
• Ekstra bred oplægning muliggør, at benlængden nemt kan 

forlænges med 6 cm (4 cm ved kort skridtlængde).
• ØKO-TEX	certificeret.

2760-575
COMBAT BOMULD HÅNDVÆRKERBUKS

STØRRELSE 72-128 - K80-K104
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Ergonomisk formet og forstærket knæparti.
• Funktionelle lommer, bl.a. skrålommer og lårlomme med 

klap.
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 

bevægelse.
• Regulerbar hammerstrop.
• Knapper for let montering af hængelommer (9360-307).
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå.
• Ekstra bred oplægning muliggør, at benlængden nemt kan 

forlænges med 6 cm (4 cm ved kort skridtlængde).
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

Farver

Hængelommer  
i begge sider.

6

6

6

20

20

20
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Hængelommer  
i begge sider.
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3760-630
COMBAT OVERALL

STØRRELSE 72-128
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Ergonomisk formet og forstærket knæparti.
• Regulerbare seler og livvidde.
• Funktionelle lommer, bl.a. lårlomme med klap.
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 

bevægelse.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå.
• Ekstra bred oplægning muliggør, at benlængden nemt kan 

forlænges med 6 cm.
• ØKO-TEX	certificeret.

3761-630
COMBAT OVERALL
MED HÆNGELOMMER

STØRRELSE 72-128
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Ergonomisk formet og forstærket knæparti.
• Regulerbare seler og livvidde.
• Høj ryg og bred elastik.
• Funktionelle lommer, bl.a. hængelommer og lårlomme  

med klap.
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 

bevægelse.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå.
• Ekstra bred oplægning muliggør, at benlængden nemt kan 

forlænges med 6 cm.
• ØKO-TEX	certificeret.

3760-575
COMBAT BOMULD OVERALL

STØRRELSE 72-128
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Ergonomisk formet og forstærket knæparti.
• Regulerbare seler og livvidde.
• Funktionelle lommer, bl.a. lårlomme med klap.
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 

bevægelse.
• Knapper for let montering af hængelommer (9360-307).
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Forstærkning i bunden af buksebenene bagpå.
• Ekstra bred oplægning muliggør, at benlængden nemt kan 

forlænges med 6 cm.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farve

Farver
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6861-630
COMBAT KNICKERS
MED HÆNGELOMMER

STØRRELSE 72-128
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Ergonomisk formet og forstærket knæparti.
• Funktionelle lommer, bl.a. hængelommer, skrålommer og 

lårlomme med klap.
• Tommestoklomme med frithængende bund for optimal 

bevægelse.
• Regulerbar hammerstrop.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• ØKO-TEX	certificeret.

6761-630
COMBAT HÅNDVÆRKERSHORTS
MED HÆNGELOMMER

STØRRELSE 72-128
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Funktionelle lommer, bl.a. skrålommer, hængelommer og 
baglommer med klap.

• Forstærket tommestoklomme med frithængende bund for 
optimal bevægelse.

• Regulerbar hammerstrop.
• Ekstra brede bæltestropper i siderne.
• ØKO-TEX	certificeret.

6760-630
COMBAT HÅNDVÆRKERSHORTS

STØRRELSE 72-128
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 280 g/m2

• Funktionelle lommer, bl.a. skrålommer og baglommer med 
klap.

• Forstærket tommestoklomme med frithængende bund for 
optimal bevægelse.

• Regulerbar hammerstrop.
• Ekstra brede bæltestropper i siderne.
• ØKO-TEX	certificeret.

4760-570
COMBAT BOMULD KEDELDRAGT

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Skjult lynlås og velcrolukning i front.
• Brystlommer med klap og skjult velcrolukning.
• Skrålommer - begge med indgrebslommer, som giver  

adgang til egne bukser.
• Reflekspipings	for	øget	synlighed.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Ekstra bred oplægning muliggør, at benlængden nemt kan 

forlænges med 6 cm.
• ØKO-TEX	certificeret.

Hængelommer  
i begge sider.
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1600-780
ENTERPRISE JAKKE

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 300 g/m2 

 Børstet bagside

• Gennemgående lynlås.
• Flere funktionelle lommer, bl.a. stiklommer.
• Regulerbar talje.
• Forstærkning på ærme samt bærestykke.
• ØKO-TEX	certificeret.

1600-570
ENTERPRISE BOMULDSJAKKE

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Gennemgående lynlås.
• Flere funktionelle lommer, bl.a. stiklommer.
• Regulerbar talje.
• Forstærkning på ærme samt bærestykke.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

68

68

2025 2520

2520

7181-810
STANDARD LANGÆRMET
SKJORTE

STØRRELSE 37 - 38-49/50
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 200 g/m2

• To brystlommer.
• Lommerne	har	flere	inddelinger	og	har	bl.a.	indstik	

til skriveredskaber.
• Viddelæg i ryggen for bedre komfort.
• Regulerbare manchetter.
• ØKO-TEX	certificeret.

7181-830
STANDARD BOMULD
LANGÆRMET SKJORTE

STØRRELSE 37 - 38-49/50
KVALITET 100% bomuld, 210 g/m2

• To brystlommer.
• Lommerne	har	flere	inddelinger	og	har 

bl.a. indstik til skriveredskaber.
• Viddelæg i ryggen for bedre komfort.
• Regulerbare manchetter.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

20 79 165

Farver

20 79 165
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2600-785
ENTERPRISE BUKS

STØRRELSE 72-136 - 72-128* - K84-K104 - L80-L104
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 300 g/m2

 Børstet bagside

• Mange funktionelle lommer, bl.a. rummelig lårlomme
• Forstærket tommestoklomme med ekstra plads
• Knæforstærkning/knælomme til knæpude, lukkes med 

velcro og er justerbar
• ØKO-TEX	certificeret.

2600-575
ENTERPRISE BOMULD BUKS

STØRRELSE 72-136 - 72-128* - L80-L104
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Mange funktionelle lommer, bl.a. rummelig lårlomme.
• Forstærket tommestoklomme med ekstra plads.
• Knæforstærkning/knælomme til knæpude, lukkes med 

velcro og er justerbar.
• ØKO-TEX	certificeret.

6600-780
ENTERPRISE SHORTS

STØRRELSE 72-120
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 300 g/m2

 Børstet bagside

• Funktionelle lommer.
• Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

68 820 2011 2025 2520

Farver

Farver

68 2520

68 820 2011 2025 2520
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3600-785
ENTERPRISE OVERALL

STØRRELSE 72-136 - 72-128* - L80-L104
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 300 g/m2

 Børstet bagside

• Høj ryg og bred elastik
• Regulerbar livvidde
• Mange funktionelle lommer, bl.a. tommestoklomme
• Hammerstrop
• Knæforstærkning/knælomme til knæpude, lukkes med 

velcro og er justerbar
• ØKO-TEX	certificeret.

3600-575
ENTERPRISE BOMULD OVERALL

STØRRELSE 72-136 - 72-128* - L80-L104
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Høj ryg og bred elastik.
• Regulerbar livvidde.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. tommestoklomme.
• Hammerstrop.
• Knæforstærkning/knælomme til knæpude, lukkes med 

velcro og er justerbar.
• ØKO-TEX	certificeret.

4600-785
ENTERPRISE KEDELDRAGT

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 300 g/m2

 Børstet bagside

• Gennemgående lynlås
• Mange funktionelle lommer, bl.a. mobillomme
• Elastik i taljen for god pasform
• Hammerstrop
• Knæforstærkning/knælomme til knæpude, lukkes med 

velcro og er justerbar
• Egnet til industrivask
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

68 820 2011 2025 2520 2520

Farver

Farver

68

68

2520

2025

Denne artikel lagerføres ikke med lang skridtlængde.
Leveres som målbestilling.
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1810-254
GALAXY ARBEJDSJAKKE

STØRRELSE XS-6XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Forlænget bagstykke med læg.
• Albuer forstærket med CORDURA®.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. brystlommer  

med klap, den ene med ekstra lynlåslomme.
• Lynlåslomme på bryst.
• Regulerbare manchetter.
• Strop med D-ring.
• Refleksprint	på	skuldre	for	øget	synlighed.
• ØKO-TEX	certificeret.

1850-570
GALAXY BOMULD ARBEJDSJAKKE

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Forlænget bagstykke med læg.
• Forstærkede albuer.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. brystlommer  

med klap, den ene med ekstra lynlås.
• Regulerbare manchetter.
• Strop med D-ring.
• Refleksprint	for	og	bag	for	øget	synlighed.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

2079

2079

7920 73720

7920

7181-810
STANDARD LANGÆRMET SKJORTE

STØRRELSE 37 - 38-49/50
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 200 g/m2

• To brystlommer.
• Lommerne	har	flere	inddelinger	og	har	bl.a.	indstik	til	 

skriveredskaber.
• Viddelæg i ryggen for bedre komfort.
• Regulerbare manchetter.
• ØKO-TEX	certificeret.

7181-830
STANDARD BOMULD
LANGÆRMET SKJORTE

STØRRELSE 37 - 38-49/50
KVALITET 100% bomuld, 210 g/m2

• To brystlommer.
• Lommerne	har	flere	inddelinger	og	har	 

bl.a. indstik til skriveredskaber.
• Viddelæg i ryggen for bedre komfort.
• Regulerbare manchetter.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

20 79 165

20 79 165
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2810-254
GALAXY ARBEJDSBUKS

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Ergonomisk formet knæparti.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. lårlomme  

med lynlåslomme.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Knæ og kant forneden forstærket med CORDURA®.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

2811-254
GALAXY ARBEJDSBUKS  
MED HÆNGELOMMER

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Ergonomisk formet knæparti.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. hængelommer  

og lårlomme med lynlåslomme.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Knæ og kant forneden forstærket med CORDURA®.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

2850-570
GALAXY BOMULD ARBEJDSBUKS

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Ergonomisk formet knæparti.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. lårlomme  

med lynlåslomme.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

2815-254
GALAXY DAMEBUKS

STØRRELSE 34-48
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Specialdesignet til kvinder.
• Ergonomisk formet knæparti .
• Elastik i taljen bagpå sikrer god og komfortabel pasform og 

gør, at buksen bliver hvor den skal.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. lårlomme med lynlås. 
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring .
• Reflekser	ved	knæ	bagpå	og	nederst	på	buksebenene	for	

øget synlighed.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver
Farver

Farver
Farver

2079
2079

2079
2079

7920
7920

73720
73720

73720
7920

7920

Hængelommer  
i begge sider.

Elastik i taljen bagpå 
sikrer god og  
komfortabel pasform.
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3810-254
GALAXY OVERALL

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Ergonomisk formet knæparti.
• Elastisk rygstykke.
• Regulerbare seler.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. dokumentlomme på inder-

side af smæk.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Knæ og kant forneden forstærket med CORDURA®.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

3815-254
GALAXY DAMEOVERALL

STØRRELSE 34-48
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Specialdesignet til kvinder.
• Ergonomisk formet knæparti. 
• Elastisk rygstykke 
• Regulerbare seler..
• Mange funktionelle lommer, bl.a. dokumentlomme på inder-

side af smæk.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Reflekser	ved	knæ	bagpå	og	nederst	på	buksebenene	for	

øget synlighed.
• ØKO-TEX	certificeret.

3850-570
GALAXY BOMULD OVERALL

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104
KVALITET 100% bomuld, 350 g/m2

• Ergonomisk formet knæparti.
• Elastisk rygstykke.
• Regulerbare seler.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. lynlåslomme på inderside 

af smæk.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver
Farver

Farver

2079
2079

2079

7920
7920

73720
73720
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6812-254
GALAXY KNICKERS

STØRRELSE 72-120
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Ergonomisk formet knæparti.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. lårlomme med  

lynlåslomme.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Knæ forstærket med CORDURA®.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

6811-254
GALAXY SHORTS   
MED HÆNGELOMMER

STØRRELSE 72-120
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Optimal pasform.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. hængelommer  

og lårlomme med lynlåslomme.
• Tommestoklomme forstærket med CORDURA®.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

6810-254
GALAXY SHORTS

STØRRELSE 72-120
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Optimal pasform.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. lårlomme  

med lynlåslomme.
• Tommestoklomme forstærket med CORDURA®.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• ØKO-TEX	certificeret.

4810-254
GALAXY KEDELDRAGT

STØRRELSE XS-6XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld, 290 g/m2

• Ergonomisk formet knæparti.
• Elastisk talje.
• Mange funktionelle lommer, bl.a. lynlåslomme på bryst.
• Albuer og knæ forstærket med CORDURA®.
• Regulerbare manchetter.
• To indstillingsmuligheder til knæpude.
• Frithængende bund på lårlomme og tommestoklomme.
• Strop med D-ring.
• Refleksprint	på	skuldre	for	øget	synlighed.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver Farver

Farver
Farver
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737207920

Hængelommer  
i begge sider.
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Safety light serien har en moderne pasform, men 
stadigvæk mulighed for bevægelse. Generelt har 
alle bukser et unikt klik-system, hvor det er muligt 
at klikke værktøjslommer på en knap og tage 
dem med efter behov. Kollektionen er designet, 
så det er muligt at mixe og matche med andre 
workwear	kollektioner.

Safety light
Er en ny, lettere metervare, som er lavet af 50% 
regenereret	polyester,	fremstillet	af	plastflasker.	
Her	er	brugt	REPREVE®	fra	Unifi.	REPREVE®	er	
brugt, da dette er sporbart – så vi ved, der reelt 
er	brugt	plastikflasker.

Kombinér beklædningsklasser
I skemaet nedenfor kan I få et overblik over, 
hvordan de forskellige beklædningsdele kan 
sammensættes for at opnå den ønskede 
beklædnings klasse.

Klasse

3
Kan bæres alene

Klasse

2
Klasse

1

EN ISO 20471 
Modeller 4545-319

1946-930 1545-319 -

Klasse

2
2543-319
2545-319
3545-319
3543-319
6544-319
5040-820

Samlet klasse 

3
Samlet klasse 

3
Samlet klasse 

2

Klasse

1
2547-319
6545-319

Samlet klasse 

3
Samlet klasse 

2
Samlet klasse 

1

Safety
Smart arbejdstøj med moderne pasform.

1545-319
SAFETY LIGHT ARBEJDSJAKKE

STØRRELSE XS-6XL
KVALITET  50% polyester (regenereret) - 10% polyester - 

40% bomuld, 245 g/m2

• Moderne pasform.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Høj krave og forlænget bagstykke.
• Slidstærk og åndbar metervare.
• Mange funktionelle lommer – alle med lynlås.
• Beklædningsklasse 2.
• ØKO-TEX	certificeret.

2545-319
SAFETY LIGHT BUKS

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -  
 40% bomuld, 245 g/m2

• Moderne pasform.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Mange	funktionelle	lommer	–	bl.a.	tommestok-	og	walkie	

talkie lomme.
• Slidstærk og åndbar metervare.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Knapper for let og hurtig montering af hængelommer.
• Knælomme med CORDURA® forstærkning og velcrolukning.
• Beklædningsklasse 2.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

3820

3820

4720

4720

Farver
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2547-319
SAFETY LIGHT BUKS

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -  
 40% bomuld, 245 g/m2

• Moderne pasform.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Mange funktionelle lommer – bl.a. lårlommer som lukkes med 

velcro.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Knapper for let og hurtig montering af hængelommer.
• Knælomme med CORDURA® forstærkning og velcrolukning.
• Beklædningsklasse 1.
• ØKO-TEX	certificeret.

2543-319
SAFETY LIGHT DAMEBUKS

STØRRELSE 34-48
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -  
 40% bomuld, 245 g/m2

• Specialdesignet til kvinder.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Mange	funktionelle	lommer	–	bl.a.	tommestok-	og	walkie	talkie	

lomme.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Slidstærk og åndbar metervare.
• Knapper for let og hurtig montering af hængelommer.
• Knælomme med CORDURA® forstærkning og velcrolukning.
• Beklædningsklasse 2.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

3820 2047

3820 4720

3545-319
SAFETY LIGHT OVERALL

STØRRELSE 72-128 - K80-K104 - L80-L104L
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -  
 40% bomuld, 245 g/m2

• Moderne pasform.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Knapper for let og hurtig montering af hængelommer.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Høj ryg og ribpanel i siderne.
• Mange funktionelle lommer.
• Regulerbare seler.
• Knælomme med CORDURA® forstærkning og velcrolukning.
• Beklædningsklasse 2.
• ØKO-TEX	certificeret.

3543-319
SAFETY LIGHT DAMEOVERALL

STØRRELSE 34-48
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -  
 40% bomuld, 245 g/m2

• Specialdesignet til kvinder.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Knapper for let og hurtig montering af hængelommer.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Høj ryg og rib-paneler i siderne.
• Mange funktionelle lommer.
• Regulerbar seler.
• Knælomme med CORDURA® forstærkning og velcrolukning.
• Beklædningsklasse 2.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

3820 47203820

3820

4720

4720
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4545-319
SAFETY LIGHT KEDELDRAGT

STØRRELSE XS-6XL
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -   
 40% bomuld, 245 g/m2

• Moderne pasform.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Slidstærk og åndbar metervare.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Regulerbare manchetter.
• Mange funktionelle lommer – bl.a. skrålommer med indgrebs-

lommer til egne bukser.
• Knælomme med CORDURA® forstærkning og velcrolukning.
• Beklædningsklasse 3.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

3820 4720

6544-319
SAFETY LIGHT KNICKERS

STØRRELSE 72-120
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -  
 40% bomuld, 245 g/m2

• Moderne pasform.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Mange funktionelle lommer – bl.a. lårlommer, som lukkes 

med velcro.
• Knapper for let og hurtig montering af hængelommer.
• Knælomme med CORDURA® forstærkning og velcrolukning.
• Beklædningsklasse 1.
• ØKO-TEX	certificeret.

6545-319
SAFETY LIGHT SHORTS

STØRRELSE 72-120
KVALITET 50% polyester (regenereret) - 10% polyester  -  
 40% bomuld, 245 g/m2

• Moderne pasform.
• Fremstillet med 50% regenereret REPREVE® polyester.
• Elastik i taljen bagpå sikrer god pasform.
• Mange funktionelle lommer – bl.a. lårlommer, som lukkes 

med velcro.
• Knapper for let og hurtig montering af hængelommer.
• Beklædningsklasse 1.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

3820
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4720
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3820

3820
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1288-177
SAFETY+ SVEJSER JAKKE

STØRRELSE XS - 4XL
KVALITET 100% bomuld, 430 g/m2

• Gennemtænkte og funktionelle detaljer ved lommer 
og læg, forhindrer gløder i at sætte sig fast.

• Dobbelt stolpelukning med skjulte trykknapper.
• Forlænget bagstykke.
• Udvendige lommer med knaplukning.
• Ventilationshuller i ryg.
• Regulerbare manchetter med knaplukning.
• Flammehæmmende.
• ØKO-TEX	certificeret.

3288-177
SAFETY+ SVEJSER OVERALL

STØRRELSE 80-116 / K80-K104
KVALITET 100% bomuld, 430 g/m2

• Gennemtænkte og funktionelle detaljer ved lommer og læg, 
forhindrer gløder i at sætte sig fast.

• Ergonomisk formet knæparti.
• Elastisk ryg og regulerbare seler.
• Smæklomme med klap og knaplukning.
• Lårlomme med box-effekt.
• Tommestoklomme med klap.
• Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden.
• Flammehæmmende.
• ØKO-TEX	certificeret.

4288-177
SAFETY+ SVEJSER KEDELDRAGT

STØRRELSE S - 5XL
KVALITET 100% bomuld, 430 g/m2

• Gennemtænkte og funktionelle detaljer ved lommer 
og læg, forhindrer gløder i at sætte sig fast.

• Dobbelt stolpelukning med skjulte trykknapper.
• Udvendige lommer med knaplukning.
• Lårlomme med box-effekt.
• Ventilationshuller i ryg.
• Regulerbare manchetter med knaplukning.
• Flammehæmmende.
• ØKO-TEX	certificeret.

2288-177
SAFETY+ SVEJSER BUKS

STØRRELSE 80-116 / K80-K104
KVALITET 100% bomuld, 430 g/m2

• Gennemtænkte og funktionelle detaljer ved lommer 
og læg, forhindrer gløder i at sætte sig fast.

• Ergonomisk formet knæparti.
• Baglomme med klap og knaplukning.
• Lårlomme med box-effekt.
• Tommestoklomme med klap.
• Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden.
• Flammehæmmende.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver Farver

FarverFarver

6

6

6

6
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09004-142
TERNITZ SKJORTE

STØRRELSE Halsvidde: 37 - 38 cm - 49/50 cm
KVALITET	 99%	bomuld	-	1%	kulfiber	-	185	g/m2

• Skjorte med multibeskyttelse.
• Moderne pasform.
• Høj	beskyttelse	med	antistatiske	og	flammehæmmende	 

egenskaber.
• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god  

bevægelsesfrihed.
• Skjult trykknaplukning.
• Gjordbånd på ærme til fx gasalarm.
• ØKO-TEX	certificeret.

9240-215
SAFETY+ POLOSHIRT

STØRRELSE S-3XL
KVALITET  50% bomuld - 39% modakryl - 10% viskose -  

1%	antistatisk	fiber,	220	g/m2

• Ideel under arbejdsjakken.
• Lange ærmer.
• Ribkrave og knaplukning i halsen.
• Rib i ærmer.
• Kan bruges i kombination med buks eller  

overall i stedet for arbejdsjakken.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

10 11

6

8240-216
SAFETY+ SWEATSHIRT

STØRRELSE S-3XL
KVALITET 50% bomuld - 39% modakryl - 10% viskose -  
	 1%	antistatisk	fiber,	260	g/m2

• Ideel under arbejdsjakken.
• Rib i hals og ærmer.
• Kan bruges i kombina.tion med buks eller  

overall i stedet for arbejdsjakken.
• ØKO-TEX	certificeret.

5040-820
SAFETY+ EN ISO 20471 MULTINORM VEST

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 75% bomuld - 24% polyester -  
	 1%	antistatisk	fiber,	300	g/m2

• Velcrolukning foran.
• Reflekser	over	skuldre	samt	om	liv.
• Antistatisk	og	flammehæmmende.
• Beklædningsklasse 2.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

3820

6
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20054-511
FOOD Jakke

STØRRELSE XS-2XL
KVALITET	 88%	polyester	-	12%	elastolefin,	275	g/m2

• Fire-vejs strækstof med lav vægt og god slidstyrke.
• Vandafvisende	finish.
• Rib ved håndled.
• Lukning med skjulte trykknapper.
• Lever op til principperne i HACCP.
• ØKO-TEX	certificeret.

20039-511
FOOD Bukser

STØRRELSE C44 - C74
KVALITET	 88%	polyester	-	12%	elastolefin,	275	g/m2

• Fire-vejs strækstof med lav vægt og god slidstyrke.
• Vandafvisende	finish.
• Elastik og snøreregulering i talje.
• Rib ved ankler.
• Forlommer med skjult trykknaplukning.
• Lever op til principperne i HACCP.
• ØKO-TEX	certificeret.

20154-511
FOOD Kittel

STØRRELSE XS-2XL
KVALITET	 88%	polyester	-	12%	elastolefin,	275	g/m2

• Fire-vejs strækstof med lav vægt og god slidstyrke.
• Vandafvisende	finish.
• Trykknapregulering ved håndled.
• Slids i siderne.
• Lukning med skjulte trykknapper.
• Lever op til principperne i HACCP.
• ØKO-TEX	certificeret.

20059-511
FOOD Bukser med lårlommer

STØRRELSE C44 - C62
KVALITET	 88%	polyester	-	12%	elastolefin,	275	g/m2

• Fire-vejs strækstof med lav vægt og god slidstyrke.
• Vandafvisende	finish.
• Linning med indvendig elastikregulering.
• Tonålessømme i skridt.
• Lav talje.
• Gylp med lynlås.
• Forlommer med skjult trykknaplukning.
• Lårlommer med telefonlomme og tommestokholder,  

skjult trykknaplukning.
• Lever op til principperne i HACCP.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver Farver

Farver

06 06

06 06

Farver Farver

Farver Farver
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20015-318
FOOD Termojakke

STØRRELSE XS-2XL
KVALITET 100% polyester, 260 g/m2

• Delvist i strækstof.
• Vandafvisende.
• Høj letbuende krave, som slutter tæt om halsen og  

holder kulden ude.
• Slids i siderne.
• Lukning med skjulte trykknapper.
• Lever op til principperne i HACCP.
• ØKO-TEX	certificeret.

20090-318
FOOD Bukser

STØRRELSE C44 - C74
KVALITET 100% polyester, 260 g/m2

• Vandafvisende.
• Elastik i taljen.
• Rib ved ankler.
• Forlommer med skjult trykknaplukning.
• Lever op til principperne i HACCP.
• ØKO-TEX	certificeret.

20065-318
Termovest

STØRRELSE XS-2XL
KVALITET 100% polyester, 260 g/m2

• Delvist i strækstof.
• Vandafvisende.
• Høj letbuende krave, som slutter tæt om halsen  

og holder kulden ude.
• Slids i siderne.
• Lukning med skjulte trykknapper.
• Lever op til principperne i HACCP.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver Farver

Farver

06 06

06

Farver Farver

Farver
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10509-442
ROCKFORD JAKKE

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld - 270 g/m²

• Slidstærke trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden  
forlænger produktets levetid.

• Lukning med lynlås, vindfang og med skjulte trykknapper,  
så der ikke er fare for at ridse omgivelserne.

• D-ring til nøgler eller ID-kort.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
• ØKO-TEX	certificeret.

12307-630
TRENTON JAKKE, BOMULD

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 100% bomuld - 355 g/m²

• Slidstærke trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden  
forlænger produktets levetid.

• Lukning med vindfang og skjulte trykknapper, så der ikke er 
fare for at ridse omgivelserne.

• D-ring til nøgler eller ID-kort.
• Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

13004-230
CROSSOVER SKJORTE

STØRRELSE 37-50
KVALITET 50% bomuld - 50% polyester 180 g/m²

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god  
bevægelsesfrihed.

• Gennemgående stolpelukning med knapper.
• Krave med skjult knap, der holder kraven på plads.
• Ærmer kan smøges op og fastgøres med knap.
• Forstærkede ærmeslidser.
• Regulérbar ved håndled.
• ØKO-TEX	certificeret.

12004-530
CROSSOVER SKJORTE, BOMULD

STØRRELSE 37-50
KVALITET 100% bomuld, 200 g/m²

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god  
bevægelsesfrihed.

• Stolpelukning med knapper.
• Krave med skjult knap, der holder kraven på plads.
• Ærmer kan smøges op og fastgøres med knap.
• Forstærkede ærmeslidser.
• Regulérbar ved håndled.
• Produktet kan industrivaskes.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

18
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13579-442
INDUSTRY BUKSER MED LÅRLOMMER

STØRRELSE C42 - C62
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld - 270 g/m²

• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger  
produktets levetid.

• Ergonomiskformede bukseben er konstrueret efter  
kroppens naturlige bevægelser.

• D-ring	i	fleksibelt	materiale,	der	ikke	ridser.
• Lårlomme med klap og skjulte trykknapper.
• Forstærket tommestoklomme.
• ØKO-TEX	certificeret.

10579-442
INDUSTRY BUKSER MED KNÆLOMMER

STØRRELSE C42 - C56
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld - 270 g/m²

• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger  
produktets  levetid.

• Ergonomiskformede bukseben er konstrueret efter  
kroppens naturlige bevægelser.

• Forstærkning på baglommer og tommestoklomme.
• Lårlomme med klap og skjulte trykknapper.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i  

forhold til dine knæ.
• ØKO-TEX	certificeret.

12355-630
INDUSTRY BUKSER MED KNÆLOMMER, BOMULD

STØRRELSE C42 - C56
KVALITET 100% bomuld - 355 g/m²

• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger  
produktets levetid.

• Ergonomiskformede bukseben er konstrueret efter kroppens 
naturlige bevægelser.

• Baglommer med klap og skjulte trykknapper.
• Forstærket tommestoklomme.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret  

optimalt i forhold til dine knæ.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver Farver

Farver

010 010

Med  
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Med  
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10569-442
INDUSTRY OVERALL MED KNÆLOMMER

STØRRELSE C42 - C68
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld 270 g/m²

• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger  
produktets levetid.

• Justerbare stofseler med kort, kraftig elastik.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
• Forstærkning på baglommer og tommestoklomme.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret  

optimalt i forhold til dine knæ.
• ØKO-TEX	certificeret.

10519-442
INDUSTRY KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld 270 g/m²

• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Ergonomiskformede bukseben er konstrueret efter  

kroppens naturlige bevægelser.
• D-ring til nøgler eller ID-kort.
• Adgang til benklæder indenunder fra begge sider.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret  

optimalt i forhold til dine knæ.
• ØKO-TEX	certificeret.

12362-630
INDUSTRY OVERALL MED KNÆLOMMER, 
BOMULD

STØRRELSE C42 - C68
KVALITET 100% bomuld - 355 g/m²

• Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger  
produktets levetid.

• Justerbare seler.
• Individuel tilpasning med regulerbar linning.
• Forstærket tommestoklomme.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt 

i forhold til dine knæ.
• ØKO-TEX	certificeret.

12311-630
INDUSTRY KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER, 
BOMULD

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 100% bomuld - 355 g/m²

• Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
• Ergonomiskformede bukseben er konstrueret efter  

kroppens naturlige bevægelser.
• Adgang til benklæder indenunder fra begge sider.
• Elastik og læg i ryggen.
• Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret  

optimalt i forhold til dine knæ.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver Farver

Farver Farver
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18509-442
ACCELERATE JAKKE

STØRRELSE XS-4XL
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld 270 g/m²

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelsesfrihed.
• Mange indsatser af elastisk materiale, der giver en unik bevægelses-

frihed.
• Lukning med lynlås og indvendigt vindfang, så vinden holdes ude.
• Ekstra	synlig	for	omgivelserne	ved	hjælp	af	reflekseffekter
• ØKO-TEX	certificeret.

18579-442
BUKSER MED KNÆLOMMER

STØRRELSE C42 - C56
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld 270 g/m²

• Mange indsatser af elastisk materiale der giver en unik bevægelses-
frihed.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger og 
støtter alle kroppens bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturli-
ge bevægelser.

• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne 
får den optimale placering.

• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den 
bedste pasform og optimale placering af detaljer netop til dig.

• For at opnå størst mulig komfort anbefaler vi, at du vælger 
MASCOT® Waterloo knæpuder til denne model.

• ØKO-TEX	certificeret.

18679-442
BUKSER MED LÅRLOMMER

STØRRELSE C42 - C56
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld 270 g/m²

• Mange indsatser af elastisk materiale, der giver en unik 
bevægelsesfrihed.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne 
følger og støtter alle kroppens bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens 
naturlige bevægelser.

• Ekstra	synlig	for	omgivelserne	ved	hjælp	af	reflekseffekter
• ØKO-TEX	certificeret.

18531-442
BUKSER MED HÆNGELOMMER

STØRRELSE C42 - C56
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld 270 g/m²

• Mange indsatser af elastisk materiale der giver en unik 
bevægelses frihed.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger 
og støtter alle kroppens bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens 
naturlige bevægelser.

• Hængelommer i slidstærk CORDURA®.
• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæ-

puderne får den optimale placering.
• For at opnå størst mulig komfort anbefaler vi, at du vælger 

MASCOT® Waterloo knæpuder til denne model.
• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den 

bedste pasform og optimale placering af detaljer netop til dig.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver

Farver

Farver
Farver
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18178-511
BUKSER MED LÅRLOMMER - DAME

STØRRELSE C34 - C56
KVALITET	 88%	polyester	-	12%	elastolefin	–	275	g/m²

• Diamond	fit	er	specielt	designet	til	kvinder	med	mere	end	20	
centimeters forskel på livvidden og hoftevidden.

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik 
bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en 
meget høj slidstyrke, samtidig med at det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne følger 
og støtter alle kroppens bevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens 
naturlige bevægelser.

• Ekstra	synlig	for	omgivelserne	ved	hjælp	af	reflekseffekter
• ØKO-TEX	certificeret.

18569-442
OVERALL MED KNÆLOMMER

STØRRELSE C42 - C56
KVALITET 65% polyester - 35% bomuld 270 g/m²

• Mange indsatser af elastisk materiale, der giver en unik bevægelses-
frihed.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturli-
ge bevægelser.

• Knælommer i slidstærk CORDURA® er regulerbare, så knæpuderne 
får den optimale placering.

• For at opnå størst mulig komfort anbefaler vi, at du vælger 
MASCOT® Waterloo knæpuder til denne model.

• Som standard i tre forskellige benlængder, så du kan vælge den 
bedste pasform og optimale placering af detaljer netop til dig.

• ØKO-TEX	certificeret.

18188-511
BUKSER MED LÅRLOMMER - DAME

STØRRELSE C34 - C56
KVALITET	 88%	polyester	-	12%	elastolefin	–	275	g/m²

• Pearl	fit	er	specielt	designet	til	kvinder	med	mindre	end	20	
centimeters forskel på livvidden og hoftevidden.

• Strækstoffet er elastisk i alle retninger, hvilket giver en unik 
bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer.

• Det multifunktionelle strækstof kombinerer en lav vægt med en 
meget høj slidstyrke, samtidig med at det er vandafvisende.

• Den lave talje med formskåret linning sikrer, at bukserne 
følger og støtter alle kroppensbevægelser.

• Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens 
naturlige bevægelser.

• Ekstra	synlig	for	omgivelserne	ved	hjælp	af	reflekseffekter
• ØKO-TEX	certificeret.

18382-959
ACCELERATE T-SHIRTS

STØRRELSE XS - 4XL
KVALITET 60% bomuld - 40% polyester 195 g/m²

• Moderne, mere kropsnær pasform med rigtig god bevægelses-
frihed.

• Kæmmet bomuld er fugtabsorberende og behageligt at bære 
ind mod huden.

• Ekstra polstring over syningen i nakken, så sømmen ikke  
generer.

• God	plads	til	placering	af	firma	logo.
• ØKO-TEX	certificeret.

Farver
Farver

Farver
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ID600
SWEATSHIRT

STØRRELSE XS-6XL
KVALITET 70% bomuld 30% polyester

• Den	velkendte	GAME	sweatshirt	med	rund	hals.	
• Dobbeltstikninger og rib ved hals. 
• Rib ved ærmeåbninger og bund. 
• Blød, børstet inderside.

Farver

Sort Hvid Navy Kongeblå Koksgrå

  SUPPLERENDE PRODUKTER  |  PRODUCENT 

ID510
T-shirt

STØRRELSE S-4XL
KVALITET 100% bomuld

• Klassisk T-shirt med rund hals.
• Fire-lags halsrib og nakke- og skulderbånd. 
• Holder faconen vask efter vask.

Farver

Sort Hvid Navy KoksgråKongeblå



I kan  
også købe 
hos os

Har I nogle specifikke modeller eller behov, så 
kan I købe det gennem os – vi sætter logo på, hvis 
I ønsker det, og står for hele administrationen og 
evt. opmåling. 
Vi forhandler kun kvalitetssikre mærker fra:
 

 77 76 ARBEJDSTØJ –  SALGSVARE



Vi er glade 
for vores  
samarbejde 
blandt andre 
med...

– Det har spillet ualmindeligt 
godt fra starten. Vi fi k 
nogle testvarer, som vi 

prøvede af. Alle operatører 
sagde god for, at tøjet var 
i orden. Herefter blev der 
foretaget en opmåling, og 

tøjet, som vi modtog, passede 
perfekt. Det har kun været 
nødvendigt at udskifte en 
enkelt størrelse undervejs. 

Så det har bare været en god 
oplevelse.

Kvalitetschef Peter Christensen – Ejnar Hansen Maskinfabrik
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