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

Cordura®

• 65% Polyester / 35% Katoen

€ 73,14 incl. btw

 + GRATIS 
kniebeschermers
twv € 21,24 

 + GRATIS 
kniebeschermers
twv € 21,24 

PROJOB 5512 WERKBROEK 

REDBRICK ONYX

PROJOB SIGNAALBROEK 6506

REDBRICK JUMPER

PROJOB 2501 WERKBROEK

REDBRICK DRUSE

• Signaalbroek met 2 holsterzakken
• Diverse opbergzakken
• Kniebescherming versterkt met 

Cordura®

• Beschermingsklasse: EN471 – klasse 2
• Keuze uit geel of oranje
• 68% Polyester / 32% Katoen

€ 90,45 incl. btw

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

€ 49,19 incl. btw

TOPSELLER!

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

€ 87,50 incl. btw

• nubuck veiligheidsschoen
• voorzien van verstevigde hiel voor 

extra steun
• carbon neus en kevlar tussenzool
• Beschikbare maten: 39 tem 51

€ 94,50 incl. btw

• vervaardigd uit nubuck
• ook geschikt voor dames (kleine maten)
• veiligheidsklasse S3
• carbon neus en kevlar tussenzool
• Beschikbare maten: 36 tem 48

€ 83,50 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

+ GRATIS

REDBRICK
T-SHIRT

+ GRATIS

REDBRICK
T-SHIRT
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KoopKoopKoop
NuZOMERPROMO

Limited T-shirt
 + Limited T-shirt

Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt
Limited T-shirt+

1 Extra strong short 

++ -25%
Nu 72 €of

+

Normaal 96 €

of

C1510551
C1510549

Actie geldig zolang voorraad strekt

C1820905

Feel the
comfort.

Nieuw

 in
 assortim

ent

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
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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 curtisMTS 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

voorzien van stalen neus

ok verkrijgbaar
in witte versie

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



TIMBERLAND BRADFORD TIMBERLAND TRACKER TIMBERLAND SNYDERS

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

€ 103,91 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

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

€ 122,69 incl. btw

Bestelbaar in 
bruine of zwarte
uitvoering

Bestelbaar in 
bruine of zwarte
uitvoering

Werkkleding en Veiligheidsschoenen
comfortabel, functioneel, modern, stevig en budgetvriendelijk

Ik wil winnen met D-Force

Stijlvol de weg op dankzij de unieke
D-FORCE wieleroutfit

Bij aankoop van een D-Force werkbroek of
een paar D-Force veiligheidsschoenen
vóór 31 mei 2015 maakt u kans om te winnen.

Wedstrijdreglement ter inzage bij

ACTIE VEILIGHEIDSSCHOENEN

Gratis Poliyou® inlegzool of
D-Force Arizona werksok

Bij aankoop van veiligheidsschoenen van
onze merken Puma, Arabesko en D-Force

Actie geldig tot 31 mei 2015
enkel voor aankopen bij

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

Alle voorgestelde

kleuren 

op voorraad

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.

vanaf €12,00 vanaf €18,95
Wit vanaf €8,89

Kleur vanaf €10,30
Wit vanaf €2,90

Kleur vanaf €3,50

SUPREME SWEATER

Wit vanaf €13,69
Kleur vanaf €14,75



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

Bekijk al onze merken 
en producten

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.


