
•	 Verkrijgbaar	in	diverse	kleuren
•	 2	loshangende	holsterzakken
•	 Kniebescherming	versterkt	met	

Cordura®

•	 65%	Polyester	/	35%	Katoen

€ 69,95 incl. btw

Herock DAGAN broek Herock PoSeIDoN  
SoftSHell jAS

Herock blAck HooDeD  
SweAter

•	 Verkrijgbaar	in	4	kleuren
•	 Ademende,	waterafstotende	en	

winddichte	softshell
•	 Afneembare	kap
•	 Elastische	trekkoord	onderaan
•	 Diverse	opbergzakken

€ 74,95 incl. btw

•	 Voorgekrompen
•	 Hoog	contrast	oranje	kleur
•	 70%	Katoen	/	30%	Polyester	–	

330gr/m²

€ 49,95 incl. btw

Meer info én online shop: www.werkkledijcenter.be
particulieren - zelfstandigen - bedrijven - scholen - jeugdbewegingen

GrAtIS verzeNDING binnen belgië!

OPENDEURDAGEN
   van 2 tot 7 mei 2016

-10%
waregemseweg 131 - wortegem-petegem - t. 056 29 34 74 - cantact@werkkledijcenter.be

Printer trial  
Softshell jas 

€ 53,78 incl. btw

Printer Speedway 
fleece 

€ 24,32 incl. btw

Printer overhead 
sweater 

€ 32,61 incl. btw

Printer Surf  
rSX Polo 

€ 11,56 incl. btw

keuze uit 17 modellen, 7 kleuren en maten tot 5Xl 
een leuke, kwalitatieve Mix & Match

+ GrAtIS 
kniebeschermers
twv € 9,95 

open op hemelvaart kORtiNG 
   OP AllEs!*-10%

lIMIteD
eDItIoN



De TecMobile Titan 150 en de TecMobile Titan 600EVO zijn
beiden aangepast voor professioneel als vrijetijds gebruik.
Schokbestendig, waterdicht en  stofdicht gecertifi ceerd volgens 
de IP68 norm !

GSM EN SMARTPHONES DIE 
TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN !

Schokbestendig
Versterkte behuizing

Waterdicht
IP68 gekeurd

Krachtig
Dualsim

wASH’Go kloMPeN
‘bloeMeN’

wASH’Go kloMPeN
‘electrIc blue’

wASH’Go kloMPeN
‘cHIlD DrAwS’

•	 Zeer	comfortabele	schoenen	voor	de	
zorgsector

•	 Wasbaar	op	30°C	–	met	antislip	zool
•	 Uitneembare	binnenzolen
•	 Hoogwaardig	leder	–	met	verstelbare	

riem

€ 69,90 incl. btw

•	 Zeer	comfortabele	schoenen	voor	de	
zorgsector

•	 Wasbaar	op	30°C	–	met	antislip	zool
•	 Uitneembare	binnenzolen
•	 Hoogwaardig	leder	–	met	verstelbare	

riem

€ 69,90 incl. btw

•	 Zeer	comfortabele	schoenen	voor	de	
zorgsector

•	 Wasbaar	op	30°C	–	met	antislip	zool
•	 Uitneembare	binnenzolen
•	 Hoogwaardig	leder	–	met	verstelbare	

riem

€ 69,90 incl. btw

 een persoonlijke touch!
voor particulieren > zelfstandigen 

> bedrijven > scholen  & jeugdbewegingen

teXtIelbeDrukkING & borDurING
geef uw (werk)kledij 



PuMA SIerrA NevADA 
HooG S3

ArbeSko 386 boA S3 ArbeSko 402 HooG S3

AlbAtroS 64.139 S1P D-force vIStA  
fluo SoftSHell

AlbAtroS 63.170 HooG S3
AlbAtroS 64.160 lAAG S3

PuMA DAkAr lAAG S1P

•	 Soepel	volnerf	rundsleder
•	 Met	Sympatex	voering
•	 Composiet	neus	en	tussenzool

€ 156,09 incl. btw

•	 Comfortabele,	lichte	schoen	voor	
binnengebruik

•	 Composiet	neus	en	tussenzool
•	 Slipvaste,	hittebestendige	zool

€ 111,08 incl. btw

•	 Composiet	neus	en	tussenzool
•	 Ademend	Mesh	textiel
•	 Stevige	contrefort

€ 81,68 incl. btw

•	 Vervaardigd	uit	zeer	ademend,	extra	
stevig	textiel

•	 Composiet	neus	en	tussenzool
•	 Zacht	GELstuk	in	de	hiel	voor	extra	

demping

€ 116,75 incl. btw

•	 Softshell	jas	met	afneembare	kap
•	 Norm	EN471	klasse	2
•	 Vervaardigd	uit	100%	polyester
•	 Gewicht	300gr/m²

€ 103,53 incl. btw

GrAtIS PAAr werkSokkeN* bij aankoop van 
 PuMA, ArbeSko of AlbAtroS schoenen!

PuMA fuSe MotIoN 
lAAG S1P

•	 Extra	soepele	schoenen
•	 Hoogkwalitatief	leder
•	 Extra	waterafstotend
•	 Verkrijgbaar	in	hoog	of	laag	model
•	 Met	Gel-functie	in	de	hiel

(laag) € 129,45 incl. btw
(hoog)	€ 140,83 incl. btw

•	 Soepel	gewaxt	volnerfleder
•	 Zeer	goede	prijs/kwaliteits-	

verhouding
•	 Verkrijgbaar	in	hoog	of	laag	model

(hoog) € 81,68 incl. btw
(laag) € 83,25 incl. btw

•	 Alu	veiligheidsneus	en	ESD	functie
•	 Extra	soepel	volnerfleder
•	 Met	beschermende	overneus

€ 209,73 incl. btw

•	 Met	Boa	sluiting	voor	extra	comfort
•	 Voorzien	van	Energy	Gel	voor	extra	

demping
•	 Alu	veiligheidsneus

€ 223,00 incl. btw

(* Geldig van 2 tem 31 mei 2016 en zolang de voorraad strekt)

ArbeSko 50412 lAAG S3
ArbeSko A422 HooG S3



DIADorA GeoX HI jet S3 DIADorA Glove II lAAG S3 
GrIjS

DIADorA D-trAIl HIGH S3 
zwArt 

•	 Vervaardigd	uit	waterafstotende	
nubuck

•	 Aluminium	neus	(lichtgewicht)
•	 Hittebestendige	zool

€ 137,00 incl. btw

•	 Extra	ademend	door	Geox	techno-
logie	

•	 Aluminium	neus
•	 HRO	zool	en	rubber	overneus

€ 166,68 incl. btw

•	 Vervaardigd	uit	waterafstotende	
nylon

•	 Antiperforatie-	en	hittebestendige	
zool

•	 Extra	ademend

€ 139,28 incl. btw

•	 Snel	drogend	en	extra	ademend	
dankzij	Coolmax	vezels

•	 Kan	op	verschillende	manieren	
gedragen	worden

•	 Beschermt	tegen	zonlicht,	UV	en	stof

€ 12,05 incl. btw

•	 Af	te	nemen	per	12	paar	per	maat
•	 Geitenlederen	handschoen	van	

standaardkwaliteit
•	 met	katoenen	rug	en	versterkte	

naden
•	 Hoge	vingergevoeligheid

€ 3,15/paar incl. btw

•	 Type	Proflex	349
•	 Extra	brede,	lichtgewicht	Gel	kniebes-

chermer
•	 Met	velcro	sluiting

€ 69,87 incl btw

oXyPAS jAMeS / MAuD oXyPAS DorIA SIlver ‘MuG’

•	 Verkrijgbaar	voor	dames	of	heren
•	 ultracomfortabele	sneakers	met	

antislipzool
•	 Ademend,	flexibel	bovenmateriaal
•	 veters	met	veterslot

(heren)	€ 49,95 incl. btw
(dames)	€ 44,95 incl. btw

•	 zeer	comfortabele	klomp
•	 bestelbaar	in	diverse	kleuren
•	 Antistatisch	en	antislip
•	 eenvoudig	te	reinigen

€ 49,95 incl. btw

u vindt alle gedetailleerde info over 
deze (veiligheids)schoenen op:

www.werkkledijcenter.be

Dry cool buff troPIc HANDScHoeNeN erGoDyNe eXterNe 
kNIebeScHerMerS

•	 Modieuze	veterschoen	voor	heren
•	 Antistatisch	en	antislip
•	 verwisselbare	binnenzool

€ 59,95 incl. btw

GRAtis 

oXywAtcH HorloGe
bij aankoop van 
een paar Oxypas 
schoenen naar 
keuze.* 

*	Geldig	tijdens	de	opendeur	en	zolang	de	voorraad	strekt.

oXyPAS evAN



Projob 5512 broek

SAfety joGGer
DAkAr S3

Projob 5526 werkSHort

SAfety joGGer
rIHANNA S3

GrISPort yucoN  
HooG S3

Projob 2501 werkbroek

SAfety joGGer
All fleX HANDScHoeNeN

reDbrIck GrANIte
HooG S3

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

Cordura®

€ 73,51 incl. btw

•	 Leder	met	waterafstotende	nylon
•	 Stalen	neus	en	tussenzool
•	 Voorgevormde	inlegzool

€ 58,95 incl. btw

•	 Speciaal	ontworpen	voor	dames
•	 Rubber	loopzool	–	goede	antislip
•	 met	stalen	neus
•	 voorgevormde	inlegzool

€ 57,25 incl. btw

•	 Stalen	neus	–	kevlar	tussenzool
•	 Extra	steun	aan	de	hiel
•	 Met	Vibram	zool	voor	extra	comfort

€ 102,50 incl. btw

•	 Broek	zonder	plooi	vooraan
•	 2	steekzakken	/	2	dijbeenzakken
•	 Mogelijkheid	tot	plaatsen	kniebes-

chermers
•	 zeer	goede	prijs-kwaliteitsverhouding

€ 51,43 incl. btw

•	 Nylon	–	spandex	rug	voor	extra	
comfort

•	 PU-nitrile	microfoam	coating
•	 voor	precisiehandelingen	(droge	

omgeving)
•	 NU	tijdelijk	2	pakken	kopen	+	1	gratis
•	 Bestelbare	maten:	8	–	9	–	10	-	11

(per	12	paar) € 25,12 incl. btw

•	 Lederen	veiligheidsschoen
•	 Carbon	neus	–	kevlar	tussenzool
•	 Keuze	uit	diverse	kleuren	en	modellen

€ 92,50 incl. btw

u vindt alle gedetailleerde info over 
deze (veiligheids)schoenen op:

dé speciaalzaak voor al uw textielbedrukking, 
    werkkledij, veiligheidsschoenen & zoveel meer!

+ GrAtIS 
riem twv € 21,44 

+ GrAtIS 
kniebeschermers
twv € 20,33 toPSeller! 

•	 kwalitatieve	werkshort	met	hol-
sterzakken

•	 Diverse	zakken	en	houders
•	 Meterzak
•	 Tijdelijk	met	gratis	riem

€ 63,65 incl. btw

GrISPort ANDroID / 
DAtA HooG S3

•	 Uiterst	lichte	en	comfortabele		
veiligheidsschoenen

•	 Carbon	neus	–	kevlar	tussenzool
•	 Antislipprofiel	–	uitneembare	inleg-

zool
•	 Bestelbaar	in	zwart	of	bruin

€ 102,50 incl. btw



JERSEY PET
23UCA1601

FOOTBALL T-SHIRT
23MTS1604

S/M - L/XL

LIMITED EDITION  2016
Origineel                                  merk €19,95

TIMON POLO
23MPO1601

S - XXXL
LIMITED EDITION  2016 €19,95

S - XXXL
LIMITED EDITION  2016 €14,95

MtS vIckerS HooG S3
MtS curtIS lAAG S3

werkkloMP AbebA 1035

MtS MuStANG lAAG S1P

werkkloMP AbebA 7521

MtS lAGoN eNerGy
HooG S3

werkkloMP AbebA 
7312 / 7313

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

winkels
•	 Verkrijgbaar	in	hoog	of	laag	model

(hoog)	€ 87,36 incl. btw
(laag) € 84,64 incl. btw

•	 Leder	afwerking
•	 voorzien	van	stalen	neus
•	 verstelbare	hielriem
•	 antistatisch
•	 veiligheidsklasse	SB

€ 84,28 incl. btw

•	 Schacht	vervaardigd	uit	verluchte	
3D	Mesh

•	 composiet	neus	en	tussenzool
•	 veiligheidsklasse	S1P	(niet	water-

afstotend)
•	 ideaal	voor	logistiek,	magazijnen,	

winkels
•	 Tong:	geperforeerde	microvezel

€ 76,05 incl. btw

•	 vervaardigd	uit	microvezel
•	 antislip	zool
•	 hielband	omklapbaar	/	instelbaar
•	 wasbaar	tot	30	graden

€ 46,83 incl. btw

•	 waterafstotende	schacht	in	nubuck	
leer

•	 composiet	neus	en	tussenzool
•	 handige	vetersluiting
•	 extra	demping	aan	de	hiel

€ 107,17 incl. btw

•	 vervaardigd	uit	hoogwaardig	leder
•	 zool	bestand	tegen	vetten	en	oliën
•	 diverse	kleuren	bestelbaar

€ 54,33 incl. btw

-10%



otter 75315
SANDAAl ActIve S1P

otter 98446 
SANDAAl S1P

otter 98406 S1 
lAAG

otter 98416 
lAAG S3

eMMA Steve SANDAAl S1P

DewAlt tItANIuM HooG S3

•	 Zwart/grijze	sandaal
•	 Stalen	neus	/	geweven	tussenzool
•	 voorzien	van	2	velcro	sluitingen
•	 Antislip	loopzool,	SRC	gekeurd

€ 99,64 incl. btw

•	 Comfortabele,	hoge	veiligheids-	
schoen

•	 Waterbestendig
•	 Beveiligde	neus	en	tussenzool
•	 schokdempende	hiel
•	 Anti-geur	en	anti-bacterieel

€ 172,97 incl. btw

•	 Nubuck	/	Cordura	bovendeel
•	 stalen	neus	en	tussenzool
•	 Antislip	loopzool,	SRC	gekeurd

€ 107,27 incl. btw

•	 ideaal	voor	gebruik	binnen	(schrijn-
werkers,	afwerking,	…)

•	 zeer	ademend	en	licht	bovendeel
•	 speciaal	ontworpen	zool	die	geen	

sporen	nalaat

€ 119,37 incl. btw

HyDro-Dry
buSINeSS Sok
•	 Lichte,	dunnere	werksok
•	 Zeer	goede	pasvorm
•	 ook	geschikt	voor		

niet-werkschoenen

€ 11,25 incl. btw

HyDro-Dry 
workING Sok
•	 De	ideale,	veelzijdige	

sok
•	 Perfecte	pasvorm
•	 kan	het	hele	jaar	

gedragen	worden

€ 9,32 incl. btw

•	 Zeer	comfortabele	instapschoen
•	 voorzien	van	antislip	zool
•	 Vervaardigd	uit	microvezel	

(slijtvaster)
•	 vermoeidheidswerende	zool

€ 72,30 incl. btw

eMMA werkSokkeN

bASe cloro S2 
HorecAScHoeN

eMMA rANGer HooG S3

bASe fly S1P lAAG

wenst u meer info & advies over 
werkkledij & veiligheidsschoenen? welkom!

OPENDEURDAGEN: 2 - 7 mEi 2016
open op hemelvaart én op zaterdag 7 mei doorlopend van 8u tot 17u-10%-10% *

•	 Vervaardigd	uit	hoog-	
kwalitatief	microvezel

•	 Ademend	textiel	
•	 Beveiligde	neus	en	tussen-

zool
•	 ESD	gecertificeerd
•	 volledig	metaalvrij

€ 85,85 incl. btw

•	 Vervaardigd	uit	hoog-	
kwalitatief	Nubuckleder

•	 met	dubbele	velcro	sluiting
•	 Beveiligde	neus	en	tussen-

zool
•	 ESD	gecertificeerd

€ 81,55 incl. btw

•	 Vervaardigd	uit	veloursleder	
met	verluchte	mesh

•	 Enkel	beveiligde	neus
•	 antislip	zool

€ 79,19 incl. btw

•	 Zeer	comfortabele,	lage	
schoen	met	velcro

•	 S3	lichtgewicht,	versterkt	
met	Cordura

•	 Ademend	bovendeel
•	 Beveiligde	neus	en	tussen-

zool,	antislip

€ 93,17 incl. btw



AlGeMeNe voorwAArDeN *
Deze folder is geldig t.e.m. 30/05/2016.  De acties of kortingen zijn niet cumuleerbaar met zichzelf of andere kortingen en/of promoties. De opendeurkorting is 
enkel geldig van maandag 2 tem zaterdag 7 mei 2016. 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.

kIeS eN beStel eeNvouDIG oNlINe
GrAtIS leverING AAN HuIS

GeeN tIjD oM te SHoPPeN?

Waregemseweg 131 - 9790 Wortegem-Petegem
T 056 29 34 74 - F 056 32 54 52 - contact@werkkledijcenter.be
Maandag tot vrijdag: 8.15u.-12.30u. / 14.00u.-18.00u. 
Zaterdag: 8.00u.-12.30u. - Webshop 24/24
Zaterdag 7 mei doorlopend open van 8.00u. tot 17.00u.

www.wERkklEDijcENtER.bE

DIke rAcy HooG S3

SIevI Gt4 Xl+ S3

•	 Hoge	veiligheidsschoen	vervaardigd	
uit	leder

•	 aluminium	veiligheidsneus
•	 Ademende	voering
•	 met	anatomische	inlegzool	voor	

extra	comfort

€ 104,06 incl. btw

•	 met	Gore-Tex	voering
•	 uitstekende	pasvorm	&	draagcomfort
•	 Stalen	neus	en	tussenzool
•	 Waterafstotend
•	 geschikt	voor	onstabiele,	

vochtige	omstandigheden

€ 215,99 incl. btw

•	 Vervaardigd	uit	volnerf	nappa	
leder

•	 Zeer	comfortabele	schoen
•	 Ademende	voering
•	 Aluminium	neus	
•	 Bestelbaar	in	diverse	kleuren

€ 108,90 incl. btw

•	 zeer	lichte,	uiterst	comfortabele	
schoen

•	 speciaal	ontworpen,	flexibele	zool
•	 Beschermende	neus	en	tussenzool
•	 Waterafstotend
•	 verende	hak	
•	 volledig	metaalvrij

€ 189,97 incl. btw

•	 Nubuck	leder	met	versterkte	overneus
•	 HRO	Rubber	zool
•	 Aluminium	neus,	PU	tussenzool
•	 Ademende	voering

€ 95,59 incl. btw

•	 Stalen	neus	en	tussenzool
•	 Vervaardigd	uit	microvezel
•	 Verende	hak	voor	extra	comfort
•	 Bestelbaar	vanaf	maat	35

€ 145,68 incl. btw

DIke DINt HooG S3

SIevI PlANAr 1 S3 DAMeS

DIke jet HooG S3

SIevI zoNe HIGH+ S3

 GRAtis 
sievi rugzak!

bij aankoop van een
paar Sievi schoenen
tijdens de opendeur

bekijk al onze merken en producten

Handige filters, bv. per schoenmaat

overzichtelijke webshop

Diverse betaalmogelijkheden


