
• zeer comfortabele werkbroek
• 2 loshangende holsterzakken
• Diverse opbergzakken
• Kniebescherming versterkt met 

Cordura®

• 65% Polyester / 35% Katoen

€ 69,82 incl. btw

PROJOB 5512 WERKBROEK 

REDBRICK GRANITE

PROJOB 5513 WERKBROEK

REDBRICK OLIVIER

PROJOB 2501 WERKBROEK

• Zeer comfortabele werkbroek, 
vervaardigd uit polyamide

• Met loshangende holsterzakken
• Cordura versterking aan de knie-

zakken en onderaan de broekspijpen
• Keuze uit grijs of zwart
• 70% Polyamide / 30% Katoen

€ 82,52 incl. btw

• Broek zonder plooi vooraan
• 2 steekzakken / 2 zijbeenzakken
• Mogelijkheid tot plaatsen kniebeschermers
• 65% Polyester / 35% Katoen
• zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding

€ 46,59 incl. btw

TOPSELLER!

• lederen veiligheidsschoen
• veiligheidsklasse S3
• carbon neus en kevlar tussenzool
• Beschikbare maten: 36 tem 48

€ 87,50 incl. btw

• Geklede veiligheidsschoen
• Nubuck uitvoering
• Veiligheidsklasse S3
• Carbon neus en Kevlar tussenzool
• Beschikbare maten: 39 tem 48

€ 89,95 incl. btw

• Nubuck veiligheidsschoen
• Winters model met wollen voering
• Vooral geschikt voor dames
• Veiligheidsklasse S3
• Carbon neus en kevlar tussenzool
• Beschikbare maten: 36 tem 48

€ 89,95 incl. btw

Speciaalzaak te Wortegem-Petegem én online shop met GRATIS VERZENDING binnen België!

Wij zijn er voor zelfstandigen I bedrijven I particulieren

Werkkledij en Veiligheidsschoenen mét advies

REDBRICK ICE
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De MTT Protection en de SuperRobust 3G zijn beiden 
aangepast voor professioneel als vrijetijds gebruik. Schok-
bestendig, waterdicht en  stofdicht gecertifi ceerd volgens 
de IP 67 norm !

GSM, SMARTPHONES EN TABLETS 
DIE TEGEN EEN  STOOTJE KUNNEN !

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA BIJ

Schokbestendig
Versterkte behuizing

Waterdicht
IP67

Krachtig
Dualsim

advertentie_mtt.indd   1 30/03/2015   16:19:32

CATERPILLAR COOLANT

ARBESKO 50422 HOOG

CATERPILLAR PNEUMATIC

PUMA 63.022 HOOG ALBATROS 63.170 HOOG

• Voorzien van stalen tip
• punctuur- en  

perforatiebestendige zool
• Veiligheidsklasse S3
• Nylon Mesh voering
• Hittebestendige zool
• Beschikbare maten 40 tem 46

€ 125,00 incl. btw

• Uiterst comfortabele en  
duurzame schoenen

• Zweedse makelij
• Veiligheidsklasse S3
• Met Energy-Gel schokabsorbtie (hiel)
• Beschikbare maten 35 tem 48

€ 140,83 incl. btw

• Volnerfleder van hoge kwaliteit
• punctuur- en  

perforatiebestendige zool
• Veiligheidsklasse S3
• Nylon Mesh voering
• Hittebestendige zool
• Beschikbare maten 40 tem 46
• Verkrijgbaar in bruin of zwart

€ 130,00 incl. btw

• Soepel volnerf rundsleder
• Voorzien van Sympatex  

(waterafstotend én ademend)
• Voorzien van composiet neus  

en tussenzool
• Veiligheidsklasse S3
• Beschikbare maten 39 tem 48

€ 181,52 incl. btw

• Voorzien van composiet neus  
en tussenzool

• Voering in nylon Mesh
• Veiligheidsklasse S1P
• Beschikbare maten 40 tem 46

€ 110,00 incl. btw

• Stalen neus
• Soepel gewaxt volnerfleder
• Flexibele composiet tussenzool
• Mesh voering
• Veiligheidsklasse S3
• Beschikbare maten 39 tem 47

€ 96,32 incl. btw

CATERPILLAR STREAMLINE
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MTS VICKERS
VEILIGHEIDSSCHOENEN

MTS DOUGLAS
VEILIGHEIDSSCHOENEN

MTS BRISTOL
VEILIGHEIDSSCHOENEN

• PU gecoat leder
• composiet neus en tussenzool
• veiligheidsklasse S3
• comfortabele inlegzool
• ideaal voor logistiek, magazijnen, 

winkels
• beschikbare maten 38 tem 48

€ 86,25 incl. btw

• vervaardigd uit geperforeerde  
microvezel met print

• composiet neus en tussenzool
• veiligheidsklasse S1P  

(niet waterafstotend)
• comfortabele inlegzool
• ideaal voor logistiek, magazijnen, 

winkels
• beschikbare maten 38 tem 48

€ 83,55 incl. btw

• fluweel microvezel met  
ultra-ademende mesh

• composiet neus en tussenzool
• veiligheidsklasse S1P  

(niet waterafstotend)
• comfortabele inlegzool
• ideaal voor logistiek, magazijnen, 

winkels
• beschikbare maten 38 tem 48

€ 84,25 incl. btw

Ook verkrijgbaar
in laag model:
MTS curtis

WIMPEX TETI LAND WIMPEX AURA POLAR WIMPEX SOFIA AIR

• volnerf leder
• antibacterieel materiaal
• stalen neus / staalvrije tussenzool
• veiligheidsklasse S3
• ideaal voor non food, medische 

sector, laboratoria
• beschikbare maten 35 tem 42

€ 92,64 incl. btw

• voorzien van extra ademende mesh
• antibacterieel materiaal
• voorzien van stalen neus
• veiligheidsklasse S1
• beschikbare maten 35 tem 42

€ 84,16 incl. btw

• volnerf leder
• voorzien van stalen neus
• antislip
• geschikt voor non food, medische 

sector, laboratoria

€ 68,99 incl btw

WERKKLOMP ABEBA 1035 WERKKLOMP ABEBA 7521 WERKKLOMP ABEBA 7312 / 7313

• leder afwerking
• voorzien van stalen neus
• verstelbare hielriem
• antistatisch
• veiligheidsklasse SB
• verkrijgbare maten 35 tem 48

€ 84,86 incl. btw

• vervaardigd uit microvezel
• antislip zool
• hielband omklapbaar / instelbaar
• wasbaar tot 30 graden
• beschikbare maten 36 tem 42

€ 47,12 incl. btw

• vervaardigd uit hoogwaardig leder
• zool bestand tegen vetten en oliën
• diverse kleuren bestelbaar
• beschikbare maten 35 tem 48

€ 54,70 incl. btw

Ook verkrijgbaar
in witte versie

U vindt alle gedetailleerde informatie over onze (veiligheids)schoenen en werkkledij op



TIMBERLAND BRADFORD

LEATHERMAN WAVE  
MET LEDER ETUI

PELTOR XP GEHOORKAP RADIO

TIMBERLAND TRACKER

LEATHERMAN WINGMAN

MOTOROLA TLKR-T80  
WALKIE-TALKIE

TIMBERLAND SNYDERS

LEATHERMAN SKELETOOL

3M PELTOR XP GEHOORKAP 
KIDS

• Microgeperforeerd suède leder
• composiet neus en tussenzool
• hoge antislip
• veiligheidsklasse S1P
• beschikbare maten 40 tem 47

€ 103,91 incl. btw

• Populairste model van Leatherman
• Met vergrendelbare  

gereedschappen
• Vervaardigd uit hoogwaardig staal
• 17 functies
• Gewicht 240 gr.

€ 149,95 incl. btw

• Gehoorkap met ingebouwde  
radio functie

• Zeer goede ontvangst
• Biedt demping van 29 tot 32db 

alsook FM ontvangst
• MP3 aansluiting mogelijk
• Werkt op AA-batterijen

€ 120,88 incl. btw

• nubuck leder en ademende mesh
• composiet neus en tussenzool
• nitrile zool, brandstofbestendig
• veiligheidsklasse S1P
• beschikbare maten 40 tem 47

€ 103,91 incl. btw

• Compacte multitool met tang en 
schaartje

• Mes is beveiligd dmv een blokkering
• Voorzien van 14 functies
• Gemaakt van 100% roestvrij staal

€ 67,95 incl. btw

• Schokvrij en bestand tegen diverse 
weersomstandigheden

• Bereik tot 10 km (afhankelijk van 
terrein)

• Vrij van licentie
• Met herlaadbare batterijen
• Inlusief laadstation, koffer en oortjes

€ 119,99 incl. btw

• gevet volnerfleder
• composiet neus en tussenzool
• waterdichte, afgesloten tong
• veiligheidsklasse S3
• beschikbare maten 40 tem 47

€ 122,69 incl. btw

• Compacte, lichte multitool met 
10 functies

• Voorzien van pocket clip
• Mes voorzien van veilige blokkering
• Vervaardigd uit 100% roestvrij staal
• Met nylon etui
• Gewicht: 142 gr.

€ 123,50 incl. btw

• Gehoorkap met hoofdband
• Speciaal gemaakt voor kinderen
• Hoge zichtbaarheid
• Zachte, brede kussens
• Gemiddelde dempingswaarde 27db

€ 22,36 incl. btw

Bestelbaar in 
bruine of zwarte
uitvoering

U vindt alle gedetailleerde informatie over onze (veiligheids)schoenen en werkkledij op



OXYPAS DORIA

EMMA LUKAS 
VEILIGHEIDSSCHOENEN

PORTLAND
POLO

SLAM HOODED
SWEATER

SPRING II POLO IMPERIAL T-SHIRTS

OXYPAS EMILY

EMMA RANGER
VEILIGHEIDSSCHOENEN

OXYPAS SUNNY

EMMA ANNE
VEILIGHEIDSSCHOENEN

• Kwalitatief leder
• Verstelbare riem aan de hiel
• met antislip zool
• schokabsorberende zool
• met Coolmax binnenvoering
• bestelbaar in 6 kleuren

€ 49,95 incl. btw

• hoge veiligheidsschoen klasse S3
• bovenwerk in volnerf leder
• stalen neus en tussenzool
• met antibacteriële inlegzool
• beschikbare maten 35 tem 48

€ 91,84 incl. btw

• vervaardigd uit synthetisch  
materiaal

• zeer lichte schoen
• met antislip zool
• schokabsorberende zool
• met Coolmax binnenvoering
• bestelbaar in 5 kleuren

€ 39,95 incl. btw

• Hoge veiligheidsschoen klasse S3
• bovenwerk in nubuck / cordura
• stalen neus en tussenzool
• met antibacteriële inlegzool
• beschikbare maten 35 tem 48

€ 107,27 incl. btw

• zeer sportieve schoen
• vervaardigd uit leder
• ondersteunt de volledige voet
• bestelbaar in 4 kleuren

€ 34,95 incl. btw

• Damesmodel
• lage veiligheidsschoen klasse S1P
• bovenwerk in gevet nubuck
• met stalen neus en antiperforatie zool
• beschikbare maten 35 tem 42

€ 94,74 incl. btw

U vindt alle gedetailleerde informatie over onze (veiligheids)schoenen en werkkledij op

Sol’s Promowear, degelijke kwaliteit tegen een betaalbare prijs.  Zeer ruime kleurkeuze.

Kom langs voor een persoonlijke offerte op maat.  Alle prijzen zijn incl. btw en exclusief textieldruk.

SUPREME SWEATER



WASH’GO BALLERINA 
BLOEMETJESMOTIEF

MR. MILES SANTIAGO 
VEILIGHEIDSSCHOENEN

• zeer comfortabele schoenen  
voor de zorgsector

• mag gewassen worden op 30°C
• uitneembare zolen
• hoogwaardig leder

€ 72,50 incl. btw

• vervaardigd uit hoogwaardig leder
• zeer comfortabele  

veiligheidsschoenen
• voorzien van stevige zool
• hoog model
• veiligheidsklasse S3

€ 115 incl. btw

• zeer comfortabele schoenen 
• met antislip zool
• mag gewassen worden op 30°C
• uitneembare zolen
• hoogwaardig leder
• bestelbaar in diverse kleuren

€ 69,90 incl. btw

• instapmodel zonder veters
• vervaardigd uit hoogwaardig leder
• zeer comfortabele  

veiligheidsschoenen
• voorzien van stevige zool
• hoog model
• veiligheidsklasse S3

€ 99,50 incl. btw

• zeer comfortabele schoenen  
voor de zorgsector

• mag gewassen worden op 30°C
• uitneembare zolen
• hoogwaardig leder

€ 69,90 incl. btw

• vervaardigd uit hoogwaardig leder
• zeer comfortabele  

veiligheidsschoenen
• voorzien van stevige zool
• hoog model
• veiligheidsklasse S3

€ 115 incl. btw

WASH’GO KLOMPEN 
‘CHILD DRAWS’

MR. MILES EXPLORER 
VEILIGHEIDSSCHOENEN

WASH’GO KLOMPEN 
MET VERSTELBARE RIEM

MR. MILES SKYLINE 
VEILIGHEIDSSCHOENEN

U vindt alle gedetailleerde informatie over onze (veiligheids)schoenen en werkkledij op

SUPREME SWEATER
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze folder is geldig t.e.m. 30/11/2015.  De acties of kortingen zijn niet cumuleerbaar met zichzelf of andere kortingen en/of promoties.  Deze prijzen zijn geldig zolang de 

voorraad strekt.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten en behouden ons het recht aanbiedingen te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

GEEN TIJD OM TE SHOPPEN?
BESTEL EENVOUDIG ONLINE!
WE LEVEREN GRATIS AAN HUIS!

Bekijk al onze merken 
en producten

Skeleton Grey Flat Track Blue Trial Navy Fastpith red

Handige filters,
bv. per schoenmaat

Overzichtelijke webshop

Diverse betaalmogelijkheden
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WIJ VERZORGEN AL UW
TEXTIELBEDRUKKINGEN EN
BORDURINGEN

Zowel voor bedrijven, zelfstandigen,
scholen, jeugdbewegingen en
particulieren

Contacteer ons vrijblijvend voor uw beste prijs
of voor het bezoek van een vertegenwoordiger.

Keuze uit 14 modellen, 7 kleuren en maten tot 5XL 
Een leuke, kwalitatieve Mix & Match


