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I N S P I R E D B Y Y O U R J O B

We zijn van mening dat fatsoenlijke lonen 
en redelijke werktijden vanzelfsprekend en absoluut noodzakelijk zijn voor 
de levenskwaliteit van onze medewerkers. We accepteren geen kinderarbeid 
of werkomstandigheden die de vrijheid van mensen beperken of mensen 
onderdrukken. 

Daarom zijn we lid van amfori, ‘s werelds grootste ondernemersvereniging 
voor vrije en duurzame handel. Met behulp van amfori BSCI verbeteren we de 
sociale omstandigheden van onze handelsketen. 

Als je hard werkt, verdien je de beste werkkleding. Sinds 1956 
hebben wij bij Kübler hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze 
werkkleding de drager volledige voldoening geeft. Geïnspireerd door 
de uitdagingen van uw dagelijks werk, is het ons doel om uitzonder-
lijke producten te ontwikkelen die de acties van het lichaam gericht 
ondersteunen. 
 
Met een unieke combinatie van intelligente functies, kwaliteitsma-
terialen, modern design en andere slimme details zorgen wij ervoor 
dat industriearbeiders, ambachtslieden en arbeiders zich prettig 
voelen bij hun werk - de beste voorwaarde voor consistente, optimale 
prestaties.  En we hebben succes: KÜBLER is nu een van de toonaan-
gevende fabrikanten van werkkleding. 
 
Bereid je voor op een totaal nieuw gevoel op het werk. 
 

KÜBLER Workwear wordt uitsluitend in 
onze vestiging in Duitsland ontwikkeld. 
Hier hebben wij meer dan 60 hoog-
gekwalificeerde naaisters in dienst, 
naast onze eigen ontwerp- en produc-
tontwikkelingsafdelingen.

ONTWORPEN EN OUTWIKKELD  
IN DUITSLAND

Onze producten en diensten dragen in belangrijke 
mate bij aan het succes van onze partners en maken 
waar wat de naam  KÜBLER belooft: hoogste kwaliteit. 

Door onze processen constant te optimaliseren, 
willen we altijd optimaal presteren en onze klanten 
alleen perfecte producten en de best mogelijke 
service bieden. Hiervoor zijn we goed voorbereid: de 
certificatie volgens ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 door de Duitse TÜV-Rhein-
land bevestigt dat ons kwaliteit- en milieumanagement voldoet aan de hoogste 
eisen van de internationale norm.

GECONTROLEERDE KWALITEIT SUPPORTING FAIRTRADE COTTON
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Het is ons doel om voor de gezondheid onscha-
delijke en tegelijkertijd zeer functionele  
producten aan te bieden. Het is hierbij heel 
belangrijk dat de gebruikte stoffen door de huid 
goed worden verdragen. De kleding mag geen 
substanties bevatten die schadelijk zijn voor de 
gezondheid, met name als deze kleding lang wordt gedragen bij zwaar lichamelijk 
werk. Onze producten zijn daarom getest op schadelijke stoffen en hebben bijna 
allemaal het certificaat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®.

 KÜBLER neemt deel aan het SUPPORTING FAIRTRADE 
COTTON-project. Zo kunnen katoenboeren en producenten 
grotere hoeveelheden katoen verkopen onder fairtrade 
voorwaarden. Fairtrade ondersteunt de kleine boeren en 
producenten met betere prijzen, betere arbeidsvoorwaar-
den en is bovendien milieuvriendelijk.  
Lees meer hierover op: www.info.fairtrade.net/sourcing.

Inspired 
 by your job.

KÜBLER WORKWEAR

Wij zijn een erkend ondersteunend lid van de Gütege-
meinschaft Sachgemäße Waschepflege e.V.

BETROKKEN BIJ DE BRANCHE

AMFORI BUSINESS SOCIAL 
COMPLIANCE INITIATIVE 

STANDAARD 100 DOOR OEKO-TEX®
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I N S P I R E D B Y Y O U R J O B

PASSIE VOOR 
INNOVATIE.

WELKOM IN ONZE WERELD

                             OVER ONS

Sinds 1956 ontwikkelen we met veel ervaring en traditie, maar ook met tenminste 
zoveel passie, uitvindersgeest en vele ideeën innovatieve workwear die het werken 
eenvoudiger en veiliger maakt en bovendien nieuwe trends zet. Innovatie is de 
sleutel tot ons succes en je vindt het terug in onze producten en service, maar ook in 
onze manier van werken. Geen toeval dus dat  KÜBLER tegenwoordig behoort tot de 
marktleiders op het gebied van beroepskleding in Europa.

Wegenbouw, industrie, dienstverlening, logistiek, tuin- en landschapsbouw, hout-
verwerking, elektro- of bouwbranche, ons omvangrijke productportfolio overtuigt 
arbeiders in alle sectoren met professionele, zeer functionele producten en slimme 
accessoires. Onze klanten zijn bovendien enthousiast over de talrijke extra diensten, 
zoals gepersonaliseerde workwear en doelmatige ondersteuning bij verkoop en  
marketing. We delen onze grote vakkennis ook graag op PBM-scholingen.
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DYNAMISCH EN ZEER 
GEMOTIVEERD.
Bij ons dagelijks werk vertrouwen we op een succesvol 
 ideeënmanagement en een positieve werksfeer. We 
vertrouwen op de gekwalificeerde medewerkers die 
jarenlang loyaal blijven en iedere dag opnieuw enthousiast 
komen werken. 

Zonder angst voor veranderingen reageren we flexibel, 
onophoudelijk en snel op eisen van de markt en realiseren we 
daadkrachtig en energiek vele nieuwe ideeën.
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I N S P I R E D B Y Y O U R J O B

                                   OVER ONS DESIGN MADE 
IN GERMANY.

PROFS VOOR PROFS

Ons familiebedrijf is gevestigd in het Duitse Plüderhausen. 30 kilometer ten zuiden van 
Stuttgart doen 230 zeer gemotiveerde en competente medewerkers er dagelijks alles 
aan om workwear om workwear van hoogste kwaliteit hoogste kwaliteit te ontwerpen 
en produceren. 

Onze producten worden uitsluitend in Duitsland geconstrueerd en ontwikkeld. Meer 
dan tien specialisten in vaste dienst werken op onze afdeling voor productontwikkeling 
en design aan nieuwe ideeën voor nog meer draagcomfort, een betere bescherming, 
fascinerende functionaliteit en een nog mooier design. 

Uniek in de branche zijn de naaimachines die dagelijks in onze eigen productie snorren. 
Ruim 40 zeer gekwalificeerde naaisters waarborgen onze hoge eisen aan de kwaliteit en 
zorgen ervoor dat we snel en flexibel kunnen reageren. 

Daarnaast werken er nog duizenden vakmensen voor  KÜBLER op verschillende produc-
tielocaties wereldwijd. Zo kunnen we een langdurige en flexibele productie garanderen 
met als resultaat een optimale prijs-kwaliteit-verhouding voor onze klant.

Onze brede keuze aan werk- en beschermende kleding, evenals Corporate Wear combi-
neert modern, individueel aangepast design met hoge functionaliteit.
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GEWOON MEER OP VOORRAAD.
Onze klanten vertrouwen ons en ze vertrouwen erop dat ze de bestelde artikelen 
normaal gesproken binnen 24 uur ontvangen. Om een tijdige en eenvoudige bezorging te 
garanderen, werken we met geautomatiseerde verpakkingslijnen en hoogbouwmaga-
zijnen. Onze anticiperende planning en intelligente voorraadbeheer garanderen dat de 
goederen altijd beschikbaar zijn en zorgen voor een maximale leverbetrouwbaarheid.

Maar liefst 10.000 artikelen verlaten dagelijks ons bedrijf en worden wereldwijd verzon-
den. Om aan onze hoge eisen aan de kwaliteit te kunnen voldoen, begint onze textiele 
productieketen al bij de grondstoffen. In onze eigen magazijn hebben we meer dan hon-
derdduizend meter stof van bekende Europese fabrikanten op voorraad die op kwaliteit 
wordt getest met behulp van speciale testmethodes.
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I N S P I R E D B Y Y O U R J O B

                                  OVER ONS OMWILLE  
VAN VEILIGHEID.

KÜBLER CAMPUS

We delen ons omvangrijke knowhow en onze jarenlange ervaring op het 
gebied van arbeidsveiligheid en -bescherming graag. Daarom hebben we 
  KÜBLER CAMPUS opgericht en bieden we PBM-scholingen aan. Deze 
scholingen passen we aan uw persoonlijke interesses aan.

Onze  KÜBLER CAMPUS-seminaria behandelen relevante onderwerpen 
zoals bijvoorbeeld de wettelijke plichten volgens de nieuwste verordeningen, 
aansprakelijkheidsrisico’s, normspecificaties voor de meest verschillende 
gevaarlijke situaties en het personaliseren en onderhouden van bescher-
mende kleding. Hierbij worden de theoretische grondbeginselen uitgelegd en 
gedemonstreerd met behulp van realistische productexperimenten.

WILT U MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op:
TEL +49 7181 8003-0
FAX +49 7181 8003-31
info@kuebler.eu
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VEILIGHEID STAAT  
VOOROP.
Het veiligheidsbewustzijn van moderne bedrijven neemt voort-
durend toe. Werkgevers hebben herkend dat het investeren in 
persoonlijke beschermingsmiddelen niet alleen onvermijdelijk is 
wegens de wettelijke voorwaarden en om aansprakelijkheidsre-
denen, maar dat het ook een positief effect heeft op de bedrijfs-
resultaten. Want medewerkers die geschikte beschermende 
kleding dragen en zich goed en veilig voelen in hun werkkleding 
zijn gemotiveerder, productiever en vallen minder vaak uit.

Werkgevers zijn verplicht voor iedere werkplek een zogenaamde 
risico inventarisatie door te voeren. Daaruit resulteren de 
voorwaarden aan organisatorische en technische beschermende 
maatregelen. Het juiste aantal hoogwaardige, individueel 
passende en de speciale werkvoorwaarden nakomende PBM is 
een voorwaarde voor een succesvol gebruik om ongevallen en 
beroepsziekten te voorkomen.

PRAKTIJKGERICHT EN 
GOED GEADVISEERD.
Het complexe productassortiment vraagt om een hoog niveau 
van expertise. Verhoog uw omzet met actueel knowhow en 
gefundeerde verkoopargumenten. In onze workshops geven 
we onze expertise graag door en maken we uw team fit voor 
de volgende afspraak met een klant met behulp van veel 
voorbeelden uit de praktijk en live demonstraties.

EEN OVERZICHT 
VAN DE INHOUD:
· PBM-verordening, betrouwbaar advies, aansprakelijkheid·  Gevarenbeoordeling, normen en passende 

productoplossingen· PBM personaliseren· Reinigen en onderhouden, gebruiksgrenzen

ERKEND EN 
BEVESTIGD.
Als lid van VDSI krijgt u bij deelname aan onze scholing twee 
punten voor het VDSI-bijscholingbewijs.
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I N S P I R E D B Y Y O U R J O B

In de digitale  KÜBLER-wereld kunt u ons en ons productportfolio nog beter 
leren kennen. Ontdek ons brede assortiment innovatieve workwear, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, omvangrijke accessoires en handige diensten. Leer meer over 
de geschiedenis van ons bedrijf, blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 
up to date met de persberichten en bekijk onze producten eens heel precies met de 
zoomfunctie en de 360°-weergave.

Met een paar keer klikken kunt u alle catalogi, brochures en flyers downloaden 
en direct contact met ons opnemen. In ons dealergedeelte heeft u toegang tot uw 
inkoopprijzen, kunt u de beschikbaarheid zien en direct bestellen. Dit functioneert 
natuurlijk niet alleen op de desktop, maar ook mobiel. Begin gelijk met surfen!

ALTIJD DE VINGER AAN DE POLS

ONLINE MEER 
ONTDEKKEN.

                                 OVER ONS

Ontdek  KÜBLER in de sociale netwerken:

Actueel informatiemateriaal als 
download vindt u hier:
WWW.KUEBLER.EU
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Afwisselend. Sportief. Overal en altijd. 
Deze productlijn inspireert door flexibiliteit 
in gebruik.

 KÜBLER REFLECTIQ
ZICHTBAAR VEILIG.

De innovatieve combinatie van onderbroken 
en ononderbroken reflecterende strepen 
scoort met stijl en hoogste zichtbaarheid.

Ontdek vandaag de workwear van morgen. De 
productlijn representeert een voortdurende 
innovatie en een progressieve kracht die de 
drager helpt om topprestaties te leveren.

De multinormkleding zorgt in gevaar-
lijke situaties voor extreem betrouw-
bare bescherming.

BELEEF ONZE WORKWEAR IN ACTIE EN BEZOEK ONS 
YOUTUBE-KANAAL. 
Scan hiervoor heel eenvoudig met uw smartphone  
de QR-codes. 
Waar wacht u nog op?!

 KÜBLER ACTIVIQ
ALTIJD IN TOPVORM.

 KÜBLER BODYFORCE
STERK VOOR HET HELE LICHAAM.

  KÜBLER  PROTECTIQ
RONDOM BESCHERMD.
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INSPIRED BY YOUR JOB

                                  OVER ONS ONZE 
WORKWEAR 
KAN MEER.

KLEUR, DESIGN EN FUNCTIE

Werkkleding van  KÜBLER ziet er niet alleen goed uit, maar heeft nog veel meer 
te bieden. Dankzij het grote aantal maten vindt ieder figuur de passende outfit. 
De talrijke kleurcombinaties van ons omvangrijke assortiment zijn optimaal op 
elkaar afgestemd en zorgen ervoor dat onze producten optimaal kunnen worden 
gecombineerd. Optische blikvangers zoals reflecterende biezen en contrasterende 
inzetstukken vormen het silhouet en trekken de aandacht. Intelligente snitten, 
slimme zakken en de functionele uitrusting voldoen bovendien aan iedere 
voorwaarde. 
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high vis geel | 
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Uw workwear moet perfect bij u en uw bedrijf 
passen? Dan is ‘EasyBrand’ precies iets voor u. 
Geborduurd, vastgenaaid of vastgelijmd – logo’s en 
tekst vinden vast en zeker een optimale plaats.

Onze jassen kunnen dankzij flexibel ontworpen, 
gedeeltelijk zelfs geheel verwijderbare zakken en 
slim geplaatste openingen in de voering zonder 
problemen worden gepersonaliseerd.

De intelligente snit en de talrijke vrije vlakken op 
de rug, kraag, mouwen en broekspijpen creëren 
de optimale voorwaarden voor gepersonaliseerde 
workwear met groot herkenningseffect.

Met behulp van slim geplaatste designelementen, 
reflecterende paspels en retroreflecterende 
 KÜBLER-logo’s zorgen we ervoor dat u ron-
dom goed opvalt. De reflecterende elementen 
die zich aan de voor-, achter- en zijkanten van 
onze workwear bevinden, zijn niet alleen echte 
blikvangers, maar zorgen ook voor een sportief en 
dynamisch uiterlijk. Bij onze PBM-kleding gebruiken 
we uitsluitend gecertificeerd reflecterend materiaal 
van bekende fabrikanten.

De reflecterende strepen die in body-language-look 
zijn geplaatst, zorgen voor een optimale zicht-
baarheid vanuit ieder perspectief, zelfs bij slechte 
lichtomstandigheden.

De eerste indruk telt. Daarom hechten we er veel 
waarde aan dat onze workwear modern en stijlvol is 
en dat ze precies past.

Allerlei siernaden, designelementen, contraste-
rende en reflecterende inzetstukken en talrijke 
kleurcombinaties garanderen dat er voor iedere 
smaak een juist design bijzit. Bovendien zorgen 
nauwsluitende pasvormen voor een atletisch, 
sportief silhouet.

Met ‘AntiScratch’ behoren krassen op gevoelige 
stoffen tot het verleden. Zacht klittenband, naar 
binnen gedraaide ritssluitingen, afgedekte knopen 
en sluitingen, elastische afgedekte ritsuiteinden 
zorgen ervoor dat glad, gevoelig materiaal niet snel 
beschadigd en tegelijkertijd goed in de wasmachine 
gewassen kan worden.

‘ComfortZone’ optimaliseert met talrijke ergono-
mische details de bewegingsvrijheid en zorgt met 
vele features voor een optimaal draagcomfort. 
Doordachte, voor het lichaam geoptimaliseerde 
snitten met bewegingsvriendelijke mouwen en 
broekspijpen, evenals speciale bewegingszones 
bij de ellebogen, schouders en knieën beloven een 
ideale pasvorm. U kunt optimaal bewegen dankzij 
elastische inzetstukken en speciale plooien. Zachte 
gebreide boordjes, langere achterpanden, baard- en 
kinbescherming en lichte stoffen zorgen ervoor dat 
onze workwear rondom comfortabel is.

Bij workwear met de onderscheiding ‘BeSafe’ gaat 
het om gecertificeerde beschermende kleding die 
betrouwbaar beschermt tegen bijzondere gevaren. 
Ons omvangrijke PBM-assortiment biedt veilige 
oplossingen voor het gebruik in de meest ver-
schillende gevaarlijke situaties.

Onze workwear kan wel tegen een stootje. Want we 
weten waar de kleding versterkingen kan gebruiken. 
 CORDURA®-versterkingen, extreem robuuste 
en stevige stoffen die vuil afstoten, extra brede 
riemlussen, veiligheidsnaden en extra versterkte 
belastingspunten beschermen blootgestelde delen 
van de kleding en zorgen ervoor dat u zo lang moge-
lijk kunt genieten van uw favoriete workwear. 

Tegen alles opgewassen: ‘ProClean’-producten 
zijn uitstekend geschikt voor de industriële was 
en professionele reiniging. Behalve op het gebied 
van functionaliteit, pasvorm en design voldoet deze 
work wear aan speciale voorwaarden: de kleding 
moet houdbaar en duurzaam zijn, mag niet krimpen 
of wijder worden en moet extreme reinigingen 
uit kunnen houden waarbij de kleur niet mag 
 veranderen.

Producten met ‘SmartRepair’ zijn zo intelligent 
gemaakt dat afzonderlijke onderdelen eenvou-
dig en snel kunnen worden vervangen. Kleinere 
beschadigingen die kunnen ontstaan in industriële 
reinigingsprocessen kunnen zonder problemen 
worden gerepareerd. 

Onze intelligente zakken laten zien hoe veel beter 
je kunt werken als alles perfect is georganiseerd. 
Altijd bij de hand: genoeg en veilige opbergruimte 
op precies passende plaatsen. Binnen- of buiten-, 
napoleon-, holster- of smartphonezakken, punts-
gewijs bevestigde duimstok- en dijbeenzakken met 
volumeplooien, kortom: alles heeft z’n plek dankzij 
de veelvuldige mogelijkheden. 

De slimme overgreepmogelijkheid en rekbare, wijde 
openingen zorgen ervoor dat de zakken eenvoudig 
toegankelijk zijn, terwijl drukknopen, kleppen, 
ritssluitingen en klittenbandsluitingen zorgen voor 
zoveel mogelijk veiligheid.

Ontzettend handig zijn onze gecertificeerde zakken 
voor kniebeschermers. Ze kunnen snel gevuld 
worden met beschermende kussens. Zo is het werk 
in knielende posities veel aangenamer.
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Voor een extra portie katoen.
 KÜBLER ACTIVIQ COTTON+  
op pagina 22.

KÜBLER ACTIVIQ

 O # r c *

WASADVIES
STOF 5365

 I # r b *

WASADVIES
STOF 5231

Of het nu gaat om handwerk, industrie of vrije tijd, 
 KÜBLER ACTIVIQ is perfect voor iedereen die dag in dag 
uit actief bezig is met zijn werk en onvermoeibaar zijn 
doelen nastreeft. De materialen en pasvormen zijn 
namelijk ontworpen voor maximale flexibiliteit in het 
gebruik. De broek en shorts speciaal voor dames zorgen 
voor een perfecte pasvorm.

ALTIJD IN TOPVORM.
VOOR IEDER WERK.

65 % polyester,
35 % katoen,
ca. 270 g/m2
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STRETCH

STRETCHBROEK MODEL 2850

DESIGN Contrasterende elementen: knieën en zitvlak | Riemlussen: 
zwart voor alle kleurstellingen | Reflecterende elementen: boven en 
onder de knieën, biesjes in de naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 
2 zijzakken | 2 achterzakken met ritssluiting | Rechts: D-ring in naad van 
tailleband | Rechts: dijbeenzak met ritssluiting, geïntegreerd 
smartphonezakje en extra duimstokzak | Links: dijbeenzak met klep en 
drukknoop, opgestikte pennenzakjes, geïntegreerd smartphonezakje en 
extra multifunctionele zak | Ergonomisch gevormde zipper met veel 
grip | Inzetten van stretch bij het kruis, de knieën en het zitvlak | 
Elastische inzet in tailleband | Riemlussen van stabiel kofferband |  
Gulp met ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | 
Belastingspunten extra versterkt

wit | antraciet
2850 5231-1097
40–66, 90–118, 25–31

zandbruin | zwart
2850 5231-2599
40–66, 90–118, 25–31

antraciet 
2850 5231-97
40–66, 90–118, 25–31

zwart
2850 5231-99
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet
2150 5365-4897
40–66, 90–118, 25–31

zwart | antraciet
2150 5365-9997
40–66, 90–118, 25–31

ZOMERBROEK MODEL 2150

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, zij-inzet, riemlus achter aan de tailleband 
achter | Ventilatiestof: knieholte, kruis en binnenkant bovenbenen | Reflecterende elementen: boven en onder de 
knieën, biesjes in naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 2 achterzakken, rechts met klep en 
drukknoop | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: dijbeenzak met klep en 
drukknoop, opgestikt pennenzakje, geïntegreerd smartphonezakje | Elastische inzet in tailleband | Gulp met rits-
sluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Ventilatie-inzet in de knieholtes en het kruis voor een optimale 
temperatuurregulering I Belastingspunten extra versterkt

donkerblauw | antraciet 
2850 5231-4897
40–66, 90–118, 25–31

korenbloemblauw | zwart
2150 5365-4699
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
2150 5365-9799
40–66, 90–118, 25–31

korenbloemblauw | zwart
2850 5231-4699
40–66, 90–118, 25–31

MET VENTILERENDE 
INZETSTUKKEN.
IDEAAL VOOR WARME DAGEN.

VAN ZEER ELASTISCH MATERIAAL
50 % katoen, 50 % polyester, ca. 180 g/m²

antraciet | zwart
2850 5231-9799
40–66, 90–118, 25–31
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JACK MODEL 1250

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzak voor eenvoudig 
personaliseren | Contrasterende elementen: zij-inzet aan voor- en 
achterpand, schouders- en bovenarminzet, mouwinzet, mouwzoom-
verstelling | Ritssluitingen: zwart voor alle kleurcombinaties | 
Reflecterende elementen: voor en achter aan de schouders en 
bovenarminzet

FUNCTIE 2 napoleonzakken met ritssluiting | 2 zijzakken met 
drukknoop | Rechts: pennenzakje aan borstzak | Links: binnenzak met 
klittenband | Mouwzak met geïntegreerd pennenzakje | Afgedekte 
ritssluiting voor met bies, drukknoop en baard- en kinbescherming | 
Opstaande/omslagkraag | Ergonomische mouwen met extra 
bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom met 
klittenband in wijdte verstelbaar | Belastingspunten extra versterkt

middelrood | zwart
1250 5365-5599
XS–4XL 

olijf | zwart
1250 5365-6699
XS–4XL 

korenbloemblauw | 
zwart
1250 5365-4699
XS–4XL 

zwart
1250 5365-99
XS–4XL 

mosgroen | zwart
1250 5365-659
XS–4XL 

wit | antraciet
1250 5365-1097
XS–4XL 

antraciet | zwart
1250 5365-9799
XS–4XL 

donkerblauw | antraciet
1250 5365-4897
XS–4XL 

antraciet
1250 5365-97
XS–4XL 

zwart | antraciet
1250 5365-9997
XS–4XL 

zandbruin | zwart
1250 5365-2599
XS–4XL 
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AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3250

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, zij-inzet, riemlus 
achter, voorpandzak |  CORDURA®: ton sur ton | Reflecterende elementen: boven en onder 
de knieën, biesjes in naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt 
pennenzakje, geïntegreerd smartphonezakje | Voorpandzak met klep en drukknoop, 
opgestikt pennenzakje | Elastische schouderbanden met stootvaste en hittebestendige 
steeksluiting van kunststof | Ergonomische, verhoogde bescherming van de nieren | 
Inzetten van stretch in de tailleband | Gulp met ritssluiting

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, 
vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens  
art. 8108 9119-45 (pagina 96).

wit | 
antraciet
3250 5365-1097
40–66, 90–118, 
25–31

zandbruin 
zwart
3250 5365-2599
40–66, 90–118, 
25–31

korenbloemblauw | 
zwart
3250 5365-4699
40–66, 90–118, 
25–31

donkerblauw | 
antraciet 
3250 5365-4897
40–66, 90–118, 
25–31

olijf | 
zwart
3250 5365-6699
40–66, 90–118, 
25–31

zwart | 
antraciet 
3250 5365-9997
40–66, 90–118, 
25–31

middelrood | 
zwart
3250 5365-5599
40–66, 90–118, 
25–31

antraciet | 
zwart
3250 5365-9799
40–66, 90–118, 
25–31

antraciet
3250 5365-97
40–66, 90–118, 
25–31

zwart
3250 5365-99
40–66, 90–118, 
25–31

mosgroen | 
zwart
3250 5365-6599
40–66, 
90–118, 25–31
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BROEK MODEL 2250

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, zij-inzet, riem-
lus achter aan de tailleband | Reflecterende elementen: boven en onder de knieën, bies 
in de naad van de knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt 
pennenzakje, geïntegreerd smartphonezakje | Elastische inzet in tailleband | Gulp 
met ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Belastingspunten extra 
versterkt

antraciet 
2250 5365-97
40–66, 90–118, 
25–31

zwart
2250 5365-99
40–66, 90–118, 
25–31

wit | 
antraciet
2250 5365-1097
40–66, 90–118, 
25–31

zandbruin 
zwart
2250 5365-2599
40–66, 90–118, 
25–31

korenbloemblauw | 
zwart
2250 5365-4699
40–66,90–118, 25–31

donkerblauw | 
antraciet 
2250 5365-4897
40–66, 90–118, 
25–31

middelrood | 
zwart
2250 5365-5599
40–66, 90–118, 
25–31

mosgroen | 
zwart
2250 5365-6599
40–66, 90–118, 
25-31

olijf | 
zwart
2250 5365-6699
40–66, 90–118, 
25–31

antraciet | 
zwart
2250 5365-9799
40–66, 90–118, 
25–31

zwart | 
antraciet
2250 5365-9997
40–66, 90–118, 
25–31

wit | 
antraciet
2550 5365-1097
D34–D54

zwart | 
roze
2550 5365-9952
D34–D54

zwart
2550 5365-99
D34–D54

middelrood | 
zwart
2550 5365-5599
D34–D54

DAMESBROEK MODEL 2550

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, 
zij-inzet, riemlus achter aan de tailleband | Reflecterende elementen: 
boven en onder de knieën, bies in de naad van de knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 
2 zijzakken | 2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: 
ergonomisch gepositioneerde, dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: 
dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt pennenzakje, geïntegreerd 
smartphonezakje | Elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | 
Voorgevormde knieën met bewegingszones | Belastingspunten extra 
versterkt

antraciet 
2550 5365-97
D34–D54

zandbruin | zwart
2550 5365-2599
D34–D54

donkerblauw | 
antraciet 
2550 5365-4897
D34–D54

mosgroen | zwart
2550 5365-6599
D34–D54

antraciet | 
zwart
2550 5365-9799
D34–D54

korenbloem-
blauw | zwart
2550 5365-4699
D34–D54

olijf | 
zwart
2550 5365-6699
D34–D54

zwart | 
antraciet
2550 5365-9997
D34–D54

VROUWELIJKE SNIT
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BROEK HIGH MODEL 2350

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, 
zij-inzet, riemlus aan tailleband achter |  CORDURA®: ton sur ton | 
Reflecterende elementen: boven en onder de knieën, biesjes in naad 
knieholte 

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 
2 zijzakken | 2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: 
ergonomisch gepositioneerde, dubbele duimstokzak op zijnaad | 
Links: dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt pennenzakje, 
geïntegreerd smartphonezakje | Elastische inzet in tailleband | Gulp met 
ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Zakken voor 
kniebeschermers met opening aan de onderkant | Belastingspunten extra 
versterkt 

olijf | zwart
2350 5365-6699
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet 
2350 5365-4897
40–66, 90–118, 25–31

mosgroen | zwart
2350 5365-6599
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
2350 5365-9799
40–66, 90–118, 25–31

wit | antraciet
2350 5365-1097
40–66, 90–118, 25–31

korenbloemblauw | 
zwart
2350 5365-4699
40–66, 90–118, 25–31

zandbruin | zwart
2350 5365-2599
40–66, 90–118, 25–31

zwart
2350 5365-99
40–66, 90–118, 25–31

antraciet 
2350 5365-97
40–66, 90–118, 25–31

middelrood | zwart
2350 5365-5599
40–66, 90–118, 25–31

zwart | antraciet
2350 5365-9997
40–66, 90–118, 25–31

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, 
vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens  
art. 8108 9119-45 (pagina 96).
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STRETCH

STRETCHSHORTS MODEL 2950

DESIGN Contrasterende elementen: boven de knieën, zitvlak | Riemlussen: zwart voor 
alle kleurstellingen | Reflecterende elementen: boven de knieën

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
2 achterzakken met ritssluiting | Rechts: D-ring in naad van tailleband | Rechts: dijbeenzak 
met ritssluiting, geïntegreerd smartphonezakje en extra duimstokzak | Links: dijbeenzak 
met klep en drukknoop, opgestikte pennenzakjes, geïntegreerd smartphonezakje en extra 
multifunctionele zak | Ergonomisch gevormde zipper met veel grip | Inzetten van stretch bij 
het kruis en het zitvlak | Elastische inzet in tailleband | Riemlussen van stabiel kofferband | 
Gulp met ritssluiting | Belastingspunten extra versterkt

wit | antraciet
2950 5231-1097
40–64

korenbloem-
blauw | zwart
2950 5231-4699
40–64

zandbruin | zwart
2950 5231-2599
40–64

antraciet
2950 5231-97
40-64

donkerblauw | 
antraciet
2950 5231-4897
40-64

antraciet | 
zwart
2950 5231-9799
40-64

zwart
2950 5231-99
40-64

SHORTS MODEL 2450

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven de knieën, zij-inzet, riemlus achter aan 
de tailleband | Reflecterende elementen: boven de knieën 

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt 
pennenzakje, geïntegreerd smartphonezakje | Gulp met ritssluiting | Tailleband met 
elastiek | Belastingspunten extra versterkt

mosgroen | 
zwart
2450 5365-
6599
40-66

zwart | 
antraciet
2450 5365-
9997
40-66

antraciet | 
zwart
2450 5365-
9799
40-66

korenbloem-
blauw | zwart
2450 5365-
4699
40-66

donkerblauw | 
antraciet
2450 5365-4897
40-66

wit | 
antraciet
2450 5365-
1097
40-66

olijf | zwart
2450 5365-
6699
40-66

middelrood | 
zwart 
2450 5365-
5599 
40-66

zwart
2450 5365-99
40-66

zandbruin | 
zwart
2450 5365-
2599
40-66

antraciet
2450 5365-97
40-66

VAN ZEER ELASTISCH MATERIAAL
50 % katoen, 50 % polyester, ca. 180 g/m²
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zwart | 
antraciet
7250 5365-9997
XS–4XL

VEST MODEL 7250

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzak voor eenvoudig 
personaliseren | Contrasterende elementen: zij-inzet op voor- en achter-
pand, schouder-inzet | Ritssluitingen: zwart voor alle kleurcombinaties | 
Reflecterende elementen: voor en achter aan de schouders 
    
FUNCTIE 2 napoleonzakken met ritssluiting | 2 zijzakken met druk-
knoop | Pennenzakje aan de borstzak rechts | Links: binnenzak met 
klittenband | Afgedekte ritssluiting voor met bies, drukknoop en baard- 
en kinbescherming | Opstaande/omslagkraag | Belastingspunten extra 
versterkt

mosgroen | 
zwart
7250 5365-
6599
XS–4XL

zandbruin | 
zwart
7250 5365-
2599
XS–4XL

zwart
7250 5365-
99
XS–4XL

antraciet
7250 5365-
97
XS–4XL

antraciet | 
zwart
7250 5365-
9799
XS–4XL

korenbloem-
blauw | zwart
7250 5365-
4699
XS–4XL

olijf | zwart
7250 5365-
6699
XS–4XL

donkerblauw | 
antraciet
7250 5365-
4897
XS–4XL

wit | 
antraciet 
7250 5365-1097
XS–4XL

middelrood |
zwart 
7250 5365-
5599
XS–4XL

DAMESSHORTS MODEL 2650

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven de knieën, zij-inzet, 
riemlus achter aan de tailleband | Reflecterende elementen: boven de 
knieën

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 
2 zijzakken | 2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: 
ergonomisch gepositioneerde, dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: 
dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt pennenzakje, geïntegreerd 
smartphonezakje | Gulp met ritssluiting | Belastingspunten extra 
versterkt 

zwart
2650 5365-99
D34–D54

VROUWELIJKE SNIT

 KÜBLER ACTIVIQ
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 I # r c )
WASADVIES

Voor iedereen die veel waarde hecht aan een hoog 
katoenpercentage in z’n workwear is  KÜBLER ACTIVIQ 
COTTON+ precies goed. De stof van versterkt katoen is 
heerlijk om te dragen en is bovendien robuust en 
makkelijk te wassen. De vertrouwde snit zorgt altijd voor 
een goed figuur en de handige uitrusting laat niets te 
wensen over.

KÜBLER ACTIVIQ
COTTON+

EEN NATUURTALENT:
ROBUUST EN DUURZAAM.

65 % katoen,  
35 % polyester,
ca. 305 g/m²

Alle gemengde stoffen:
 KÜBLER ACTIVIQ
op pagina 14.
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JACK MODEL 1250

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzak voor eenvoudig personaliseren | Contrasterende elementen: zij-inzet aan voor- en achterpand, schouders- en 
bovenarminzet, mouwinzet, mouwzoomverstelling | Ritssluitingen: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende elementen: voor en achter aan de schouders en 
bovenarminzet

FUNCTIE 2 napoleonzakken met ritssluiting | 2 zijzakken met drukknoop | Rechts: pennenzakje aan borstzak | Links: binnenzak met klittenband | Mouwzak met 
geïntegreerd pennenzakje | Afgedekte ritssluiting voor met bies, drukknoop en baard- en kinbescherming | Opstaande/omslagkraag | Ergonomische mouwen met extra 
bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom met klittenband in wijdte verstelbaar | Belastingspunten extra versterkt

middelrood | antraciet
1250 3421-5597
XS–4XL

korenbloemblauw | zwart
1250 3421-4699
XS–4XL

donkerblauw | antraciet
1250 3421-4897
XS–4XL

zwart
1250 3421-99
XS–4XL

zwart | antraciet
1250 3421-9997
XS–4XL

antraciet | zwart
1250 3421-9799
XS–4XL
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antraciet | zwart
2250 3421-9799
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet
2250 3421-4897
40–66, 90–118, 25–31

BROEK MODEL 2250

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, zij-inzet, 
riemlus achter aan de tailleband | Reflecterende elementen: boven en onder de knieën, 
biesjes in naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt 
pennenzakje, geïntegreerd smartphonezakje | Elastische inzet in tailleband | Gulp met 
ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Belastingspunten extra 
versterkt

DAMESBROEK MODEL 2550

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, zij-inzet, 
riemlus achter aan de tailleband | Reflecterende elementen: boven en onder de knieën, 
biesjes in naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt 
pennenzakje, geïntegreerd smartphonezakje | Elastische inzet in tailleband | Gulp met 
ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Belastingspunten extra 
versterkt

korenbloemblauw | 
zwart
2550 3421-4699
D34–D54

korenbloemblauw | 
zwart
2250 3421-4699
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet
2550 3421-4897
D34–D54

zwart | antraciet
2550 3421-9997
D34–D54

antraciet | zwart
2550 3421-9799
D34–D54

zwart
2550 3421-99
D34–D54

zwart | antraciet
2250 3421-9997
40–66, 90–118, 25–31

zwart
2250 3421-99
40–66, 90–118, 25–31

middelrood | antraciet
2250 3421-5597
40–66, 90–118, 25–31

middelrood | antraciet
2550 3421-5597
D34–D54
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AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3450

DESIGN Contrasterende elementen: inzet boven en onder de knieën, zij-inzet, riemlus 
achter aan de tailleband, voorpandzak | Reflecterende elementen: boven en onder de 
knieën, biesjes in naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
2 achterzakken, rechts met klep en drukknoop | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
dubbele duimstokzak op zijnaad | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop, opgestikt 
pennenzakje, geïntegreerd smartphonezakje | Voorpandzak met klep en drukknoop, 
opgestikt pennenzakje | Elastische schouderbanden met stootvaste en hitte bestendige 
steeksluiting van kunststof | Ergonomische, verhoogde bescherming van de nieren | 
Inzetten van stretch in de tailleband | Gulp met ritssluiting | Voorgevormde knieën met 
bewegingszones | Belastingspunten extra versterkt

korenbloemblauw | 
 zwart
3450 3421-4699
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw |  
antraciet
3450 3421-4897
40–66, 90–118, 25–31

zwart | antraciet
3450 3421-9997
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
3450 3421-9799
40–66, 90–118, 25–31

zwart
3450 3421-99
40–66, 90–118, 25–31

middelrood | antraciet
3450 3421-5597 
40–66, 90–118, 25–31
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KÜBLER BODYFORCE

I # r c *
WASADVIES

Met  KÜBLER BODYFORCE  heeft u vandaag al de workwear 
van morgen. Met onze jarenlange ervaring en ons knowhow 
hebben we een unieke workwear gecreëerd. De kleding 
representeert een voortdurende innovatie en een progres-
sieve kracht die de drager dagelijks helpt om topprestaties 
te leveren. Perfect voor het werken onder de meest 
verschillende, maar ook de meest zware omstandigheden. 

Download de app ‘ KÜBLER AR’. Scan vervolgens de 
producten met de app en bekijk ze in 360°-weergave.

STERK VOOR HET HELE LICHAAM. 

65 % polyester,
35 % katoen,
ca. 260 g/m2
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STRETCH

zwart | middelrood
1125 5302-9955
XS–4XL

korenbloemblauw | zwart
1125 5302-4699
XS–4XL

zwart
1125 5302-99
XS–4XL

zwart | antraciet
1125 5302-9997
XS–4XL

antraciet | zwart
1125 5302-9799
XS–4XL

JACK MODEL 1125 

DESIGN Nauwsluitende snit met atletisch uiterlijk | EasyBrand-borstzak voor eenvoudig personaliseren | Contrasterende elementen: zij-inzetten voor en achter, 
inzetten aan de schouders en de mouwen, kinbescherming, gestikte naad aan de schouders en onderaan de mouwen | Stretch en ritssluitingen: zwart voor alle kleurcom-
binaties | Reflecterende elementen (Y-wings): aan de mouwen, voor en achter aan de schouders

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid I 2 afgedekte zijzakken met ritssluiting | diagonale borstzakken met ritssluiting | Rechts: smartpho-
ne-binnenzak met klittenband | Zichtbare frontritssluiting met gecombineerde kin- en windbescherming | Alle zakken met ritssluiting hebben een afgedekt ritsuiteinde 
en een naar binnen gedraaide spiraal om te beschermen tegen vuil en krassen | Opstaande/omslagkraag met comfortabele inzet van stretch in de nek voor ergonomisch 
werken in gedwongen houdingen | Manchetten en zoom van het jack met inzetten van stretch | Ergonomisch gevormde mouwen met extra stretchzones bij de ellebogen 
en schouders voor een optimale bewegingsvrijheid | Verlengde rug | Innovatieve stof is extreem robuust en ziet er bijzonder uit | Ergonomisch gevormde zipper met veel 
grip | Belastingspunten extra versterkt

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

MARKANTE 
Y-WINGS

PASSENDE SOFTSHELLJACKS IN DE WEATHER CATALOGUS
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STRETCH

antraciet | 
zwart
2125 5302-9799
40–66, 90–118, 
25–31

korenbloemblauw | 
zwart
2125 5302-4699
40–66, 90–118, 
25–31

zwart | 
antraciet
2125 5302-9997
40–66, 90–118, 
25–31

zwart 
2125 5302-99 
40–66, 90–118, 
25–31

zwart | 
middelrood
2125 5302-9955
40–66, 90–118, 
25–31

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).

BROEK PRO MODEL 2125

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzetten vooraan de broek, gedeeltelijk aan de dijbeenzak, zoom 
achter, inzet aan de riemlussen, brede riemlus aan de tailleband achter | Contrasterend stiksel: zijnaad, rand 
zakken en achterzakken | Stretch,  CORDURA® en ritssluitingen: zwart voor alle kleurstellingen | Reflecte-
rende elementen: boven en onder de knieën (Y-wings), biesjes in de naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met grote opening | 
2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse, dubbele duimstokzak 
met  CORDURA®-versterking en opgestikt pennenzakje | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop en 
 CORDURA®-versterking, opgestikt smartphonezakje van  CORDURA® I Zakken voor kniebeschermers met 
opening aan de bovenkant van  CORDURA® met ritssluiting en naar binnen gedraaide spiraal en afgedekt 
ritsuiteinde beschermen tegen vuil en krassen I FlexZone: elastische inzet in tailleband en grote stretchzo-
nes bij het zitvlak, het kruis en achteraan de benen voor optimale bewegingsvrijheid I Gulp met ritssluiting I 
Voorgevormde knieën met bewegingszone voor ergonomisch werken in knielende houding I Innovatieve stof, 
extreem robuust en met bijzonder uiterlijk I Ergonomisch gevormde zipper met veel grip I Belastingspunten 
extra versterkt

EXTRA STERKE  
 CORDURA®-KNIEZAKKEN

Geschikt voor industriële 
was conform EN ISO 15797

PASSENDE SOFTSHELLJACKS IN DE WEATHER CATALOGUS
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STRETCH

zwart | 
middelrood
2225 5302-9955
40–66, 90–118, 
25–31

korenbloemblauw | 
zwart
2225 5302-4699
40–66, 90–118, 
25–31

zwart 
2225 5302-99
40–66, 90–118, 
25–31

zwart | 
antraciet
2225 5302-9997
40–66, 90–118, 
25–31

antraciet | zwart
2225 5302-9799
40–66, 90–118, 25–31

BROEK MODEL 2225

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzetten vooraan de broek, gedeeltelijk aan de dijbeenzak, zoom 
achter, inzet aan de riemlussen, brede riemlus aan de tailleband achter | Contrasterend stiksel: zijnaad, 
rand zakken en achterzakken | Stretch,  CORDURA®: zwart voor alle kleurstellingen | Reflecterende 
elementen: boven en onder de knieën (Y-wings), biesjes in de naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met grote opening | 
2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse, dubbele duimstok-
zak met  CORDURA®-versterking en opgestikt pennenzakje | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop en 
 CORDURA®-versterking, opgestikt smartphonezakje van  CORDURA® | FlexZone: elastische inzet in 
tailleband en grote stretchzones bij het zitvlak, het kruis en achteraan de benen voor optimale bewegings-
vrijheid | Gulp met ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszone voor ergonomisch werken in 
knielende houding | Innovatieve stof, extreem robuust en met bijzonder uiterlijk | Belastingspunten extra 
versterkt, zipper met veel grip I Belastingspunten extra versterkt

MET FLEXZONE

Geschikt voor industriële 
was conform EN ISO 15797
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antraciet | zwart
2325 5302-9799
D34–D54

zwart | antraciet
2325 5302-9997
D34–D54

zwart 
2325 5302-99
D34–D54

korenbloemblauw | zwart
2325 5302-4699
D34–D54

DAMESBROEK MODEL 2325

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzetten vooraan de broek, gedeeltelijk 
aan de dijbeenzak, zoom achter, inzet aan de riemlussen, brede riemlus aan de 
tailleband achter | Contrasterend stiksel: zijnaad, rand zakken en achterzakken | 
Stretch,  CORDURA®: zwart voor alle kleurstellingen | Reflecterende elementen: 
boven en onder de knieën (Y-wings), biesjes in de naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
grote opening | 2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch 
gepositioneerde, losse, dubbele duimstokzak met  CORDURA®-versterking en 
opgestikt pennenzakje | Links: dijbeenzak met klep en drukknoop en  CORDURA®-
versterking, opgestikt smartphonezakje van  CORDURA® | FlexZone: elastische 
inzet in tailleband en grote stretchzones bij het zitvlak, het kruis en achteraan de 
benen voor optimale bewegingsvrijheid | Gulp met ritssluiting | Voorgevormde 
knieën met bewegingszone voor ergonomisch werken in knielende houding | 
Innovatieve stof, extreem robuust en met bijzonder uiterlijk | belastingspunten 
extra versterkt

zwart | middelrood
2325 5302-9955
D34–D54

VROUWELIJKE 
SNIT

30

STRETCH

Geschikt voor industriële 
was conform EN ISO 15797



ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).

antraciet | zwart
3125 5302-9799
40–66, 90–118, 25–31

zwart | middelrood
3125 5302-9955
40–66, 90–118, 25–31

zwart
3125 5302-99
40–66, 90–118, 25–31

korenbloemblauw | 
zwart
3125 5302-4699
40–66, 90–118, 25–31

AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3125

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzetten vooraan de broek, gedeeltelijk aan de 
dijbeenzak, zoom achter, pennenzakje aan de voorpandzak, brede riemlus aan de tailleband 
achter | Contrasterend stiksel: zijnaad, rand zakken en achterzakken | Stretch,  CORDURA® en 
ritssluitingen: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende elementen: voorpandzak, boven 
en onder de knieën (Y-wings), biesje in de naad knieholte

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid I 2 zijzakken met grote insteek I 
2 achterzakken met klep en drukknoop I Voorpandzak met klep en drukknoop, extra pennenzakje I 
Elastische schouderbanden met stootvaste en hittebestendige steeksluiting van kunststof I Ergo-
nomische, hoge bescherming van de nieren I Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse, 
dubbele duimstokzak met CORUDRA®-versterking en opgestikt pennenzakje I Links: dijbeenzak 
met klep en drukknoop en  CORDURA®-versterking, opgestikt smartphonezakje van  CORDURA® I 
Zakken voor kniebeschermers met opening aan de bovenkant van  CORDURA® met ritssluiting en 
naar binnen gedraaide spiraal en afgedekt ritsuiteinde beschermen tegen vuil en krassen I 
FlexZone: elastische inzet in tailleband en grote stretchzones bij het zitvlak, het kruis en 
achteraan de benen voor optimale bewegingsvrijheid I Gulp met ritssluiting I Voorgevormde 
knieën met bewegingszone voor ergonomisch werken in knielende houding I Innovatieve stof, 
extreem robuust en met bijzonder uiterlijk I Ergonomisch gevormde zipper met veel grip I Belas-
tingspunten extra versterkt

zwart | antraciet
3125 5302-9997
40–66, 90–118, 25–31

31

STRETCH

Geschikt voor industriële 
was conform EN ISO 15797
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VOOR ECHTE
TOPPRESTATIES.

 KÜBLER INNOVATIQ is een echte allrounder waarmee je 
altijd en overal perfect bent uitgerust. Het buitengewoon 
robuuste materiaal is zelfs bestand tegen de zwaarste 
belastingen in het dagelijks werk en kan bovendien 
industrieel worden gewassen. Nauwsluitende snitten 
in  combinatie met ingeweven reflecterende elementen 
creëren een silhouet dat onmiddellijk overtuigt. 

KÜBLER INNOVATIQ

 I # r c )
WASADVIES

65 % polyester,
35 % katoen,
ca. 295 g/m2
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JACK MODEL 1230 

DESIGN Nauwsluitende snit | Contrasterende elementen: zij-inzet op voor- en achterpand, onderarminzet, mouwzoomverstelling, kraagrand | Ritssluitingen: zwart 
voor alle kleurcombinaties | Ingeweven reflecterende elementen: aan schouderpassen voor en bovenarminzet

FUNCTIE 2 borstzakken met ritssluiting | 2 zijzakken met drukknoop | 2 binnenzakken | Rechts: smartphonezakje aan de binnenkant | Links: mouwzak met 
geïntegreerd pennenzakje | Zichtbare ritssluiting voor met gecombineerde baard- en kinbescherming | Opstaande/omslagkraag | Ergonomische mouwen met extra 
bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom met klittenband in wijdte verstelbaar | Versterkte kraagrand | Belastingspunten extra versterkt

mosgroen | 
zwart
 1230 5370-6599
 XS–4XL

antraciet | 
middelrood
 1230 5370-9755
 XS–4XL

zwart | 
antraciet
 1230 5370-9997
 XS–4XL

antraciet | 
zwart
 1230 5370-9799
 XS–4XL

korenbloemblauw | 
zwart
 1230 5370-4699
 XS–4XL

zandbruin 
zwart
 1230 5370-2599
 XS–4XL

33
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DAMESBROEK MODEL 2530

DESIGN Contrasterende elementen: binnenbeeninzetten, afdekking zakken, pas op achterkant, riemlussen 
aan de achterkant, duimstokzak |  CORDURA®: ton sur ton | Ingeweven reflecterende elementen: boven de knie, 
naad knieholte, zijnaad in pijpen

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | Rechts: achterzak met 
klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde multifunctionele zak met losse duimstokzak, 
smartphonezak, pennenzakjes en afsluitbare extra zak | Links: losse dijbeenzak met klep en klittenband | 
 CORDURA®-versterking aan duimstokzak, dijbeenzak en zakken voor kniebeschermers | Elastische inzet in 
tailleband | Gulp met ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Zakken voor kniebeschermers 
met opening aan de onderkant | Belastingspunten extra versterkt

zwart | 
antraciet
2530 5370-9997
D34–D54

korenbloem-
blauw | 
zwart
2530 5370-4699
D34–D54

zandbruin 
zwart
2530 5370-2599
D34–D54

antraciet | 
zwart
2530 5370-9799
D34–D54

antraciet | 
middelrood
2530 5370-9755
D34–D54

mosgroen | 
zwart
2530 5370-6599
D34–D54

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).
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BROEK MODEL 2230

DESIGN Contrasterende elementen: binnenbeeninzetten, afdekking zakken, pas op achterkant, riemlussen 
aan de achterkant, duimstokzak |  CORDURA®: ton sur ton | Ingeweven reflecterende elementen: boven de knie, 
naad knieholte, zijnaad in pijpen

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | Rechts: achterzak met klep en 
klittenband I Rechts: ergonomisch gepositioneerd multifunctionele zak met losse duimstokzak, smartphone-
zakje, pennenzakjes en afsluitbare extra zak I Links: losse dijbeenzak met klep en klittenband I CORUDRA®-ver-
sterking en duimstokzak, dijbeenzak en zakken voor kniebeschermers I Tailleband met bewegingszones aan de 
zijkanten I Gulp met ritssluiting I Voorgevormde knieën met bewegingszones I Zakken voor kniebeschermers 
met opening aan de onderkant I Belastingspunten extra versterkt

zwart | 
antraciet
2230 5370-9997
40–66, 90–118, 
25-31

korenbloemblauw | 
zwart
2230 5370-4699
40–66, 90–118, 
25-31

zandbruin 
zwart
2230 5370-2599
40–66, 90–118, 
25-31

antraciet | 
middelrood
2230 5370-9755
40–66, 90–118, 
25-31

mosgroen | 
zwart
2230 5370-6599
40–66, 90–118, 
25-31

antraciet | 
zwart
2230 5370-9799
40–66, 90–118, 
25-31

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).
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korenbloemblauw | 
zwart
2430 5370-4699
40-66

SHORTS MODEL 2430

DESIGN Contrasterende elementen: afdekking zakken, pas op achterkant, 
riemlussen aan de achterkant, duimstokzak |  CORDURA®: ton sur ton | Ingeweven 
reflecterende elementen: boven de knie

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 
Rechts: achterzak met klep en klittenband I Rechts: ergonomisch gepositioneerde 
multifunctionele zak met losse duimstokzak, smartphonezakje, pennenzakjes en 
afsluitbare extra zak I Links: losse dijbeenzak met klep en klittenband I  CORDURA®-
versterking aan de duimstokzak, dijbeenzak I Elastische inzet in tailleband I Gulp 
met ritssluiting I Belastingspunten extra versterkt

zwart | 
antraciet
2430 5370-9997
40-66 

antraciet | 
middelrood
2430 5370-9755
40-66

zandbruin 
zwart
2430 5370-2599
40-66

antraciet | 
zwart
2430 5370-9799
40-66

mosgroen | 
zwart
2430 5370-6599
40-66
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AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3230

DESIGN Contrasterende elementen: binnenbeeninzetten, afdekking zakken, pas op 
achterkant, riemlus aan de achterkant, duimstokzak, voorpandzak |  CORDURA®: ton sur ton | 
Ingeweven reflecterende elementen: boven de knie, naad knieholte, zijnaad in pijpen

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | Rechts: 
achterzak met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde multifunctionele 
zak met losse duimstokzak, smartphonezak, pennenzakjes en afsluitbare extra zak | Links: 
losse dijbeenzak met klep en klittenband | Voorpandzak met klep en klittenband, ingewerkt 
pennenzakje |  CORDURA®-versterking aan voorpand, duimstokzak, dijbeenzak en zakken 
voor kniebeschermers | Elastische schouderbanden met stootvaste en hittebestendige 
klapsluiting | Ergonomische, verhoogde bescherming van de nieren | Stretchinzet in de 
tailleband | Gulp met ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Zakken voor 
kniebeschermers met opening aan de onderkant | Belastingspunten extra versterkt

zwart | 
antraciet
3230 5370-9997
40–66, 90–118, 
25-31

zandbruin 
zwart
3230 5370-2599
40–66, 90–118, 
25-31

korenbloemblauw | 
zwart
3230 5370-4699
40–66, 90–118, 
25-31

mosgroen | 
zwart
3230 5370-6599
40–66, 90–118, 
25-31

antraciet | 
middelrood
3230 5370-9755
40–66, 90–118,
25-31

antraciet | 
zwart
3230 5370-9799
40–66, 90–118, 
25-31

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, 
vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens  
art. 8108 9119-45 (pagina 96).
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PULSSCHLAG

I # r c )

WASADVIES
STOF 5353

I # x c )

WASADVIES
STOF 5365

GEBALDE INNOVATIEVE KRACHT.
VOOR EEN NIEUWE GENERATIE 
WORKWEAR.

Wie hard werkt, verdient de beste workwear. Volgens dit 
principe hebben we PULSSCHLAG ontwikkeld. Lichame-
lijk werk wordt doelgericht ondersteund en u zult nog 
meer plezier hebben in uw werk dankzij ontelbare handige 
features. Ervaar een heel bijzondere workwear: jong, 
dynamisch en opwindend.

65 % polyester,
35 % katoen,
ca. 260 g/m2
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JACK MODEL 1324

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzak voor eenvoudig personaliseren | 
Contrasterende elementen: taille-inzet voor en achter, aanzet mouwcontour, contour-
stiksel,  CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecte-
rende elementen: voor en achter

FUNCTIE Links: napoleonzak en pennenzakje | 2 borstzakken met klep en klitten-
band | 2 zijzakken met drukknoopsluiting | 2 binnenzakken, rechts met smartphonezak-
je | Voorkant met ritssluiting en baard- en kinbescherming | Opstaande/omslagkraag 
met comfortabele inzet van stretch in de nek | Ergonomisch gevormde mouwen met 
extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Schouders, manchetten en zoom 
met inzetten van stretch | Ellenbogen met CORDURA®-versterking | Belastingspunten 
extra versterkt

korenbloemblauw | zwart
 1324 5353-4699
40–66, 90–118, 25–31

zwart | korenbloem-
blauw
 1324 5353-9946
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
 1324 5353-9799
40–66, 90–118, 25–31

zwart | antraciet
 1324 5353-9997
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet 
1324 5353-4897
40–66, 90–118, 25–31

zwart | middelrood
 1324 5353-9955
40–66, 90–118, 25–31

wit | antraciet
 1324 3314-1097
(ca. 270 g/m²) 
40–66, 90–118, 25–31

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

Uitgezonderd: 
wit | antraciet
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ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, 
vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens 
art. 8108 9119-45 (pagina 96).

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

Uitgezonderd: 
wit | antraciet, 
bruin | zwart

BROEK HIGH MODEL FORME 2324

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzet vooraan de broek, doorge-
stikte zijnaad,  CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleur-
combinaties | Reflecterende elementen: voor, opzij en achterFUNCTIE 
Ergonomisch belijning voor meer bewegingsvrijheid I 2 zijzakken met 
overgreepmogelijkheid I Achterzakken met  CORDURA®-versterking, 
rechts met klep en klittenband I Rechts: losse, dubbele duimstokzak 
met  CORDURA®-versterking en extra zak met ritssluiting, ideaal voor 
smartphones I Links: dijbeenzak met  CORDURA®-versterking, klep en 
klittenband, extra zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones I Elas-
tische inzet in tailleband I Gulp met ritssluiting I Voorgevormde knieën 
met bewegingszone I Zakken voor kniebeschermers met opening aan de 
bovenkant en klep en klittenband I Belastingspunten extra versterkt

korenbloemblauw | zwart
2324 5353-4699
40–66, 90–118, 25–31

zwart | middelrood
2324 5353-9955
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
2324 5353-9799
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet 
2324 5353-4897
40–66, 90–118, 25–31

zwart | korenbloemblauw
2324 5353-9946
40–66, 90–118, 25–31

zwart | antraciet
2324 5353-9997
40–66, 90–118, 25–31

wit | antraciet
2324 5365-1097
(ca. 270 g/m²)
40–66, 90–118, 25–31

bruin | zwart 
2324 5346-2899
(ca. 245 g/m²)
40–66, 90–118, 25–31
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ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

Uitgezonderd: 
wit | antraciet

korenbloemblauw | zwart
2124 5353-4699
D34–D54

antraciet | zwart
2124 5353-9799
D34–D54

donkerblauw | antraciet 
2124 5353-4897
D34–D54

zwart | korenbloemblauw
2124 5353-9946
D34–D54

zwart | antraciet
2124 5353-9997
D34–D54

zwart | middelrood
2124 5353-9955
D34–D54

wit | antraciet
2124 5365-1097
(ca. 270 g/m²)
D34–D54

DAMESBROEK MODEL 2124

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzet vooraan de broek, doorgestikte zijnaad, 
 CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende 
elementen: voor, opzij en achter

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met over-
greepmogelijkheid | 2 achterzakken met  CORDURA®-versterking, rechts met klep en 
klittenband | Rechts: losse, dubbele duimstokzak met  CORDURA®-versterking en extra 
zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones | Elastische inzet in tailleband | Gulp met 
ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszone | Zakken voor kniebeschermers 
met opening aan de bovenkant, klep en klittenband | Belastingspunten extra versterkt
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SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

Uitgezonderd: 
wit | antraciet, 
bruin | zwart

SHORTS MODEL 2524

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzet vooraan de broek, doorgestikte zijnaad,  CORDURA®-versterkingen | Reflecterende elementen: voor 

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met overgreepmogelijkheid | 2 achterzakken met CORDURA®-versterking, rechts met 
klep en klittenband | Rechts: losse, dubbele duimstokzak met CORDURA®-versterking en extra ritssluiting, ideaal voor smartphones | Links: dijbeenzak met CORDURA®-
versterking, met klep en klittenband, extra zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones | Gulp met ritssluiting | Belastingspunten extra versterkt

BROEK MODEL 2424
 
DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzet vooraan de broek, doorgestikte zijnaad,  CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleur combinaties | Reflecte-
rende elementen: voor, opzij en achter

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met overgreepmogelijkheid | 2 achterzakken met  CORDURA®-versterking, rechts met klep 
en klittenband | Rechts: losse, dubbele duimstokzak met  CORDURA®-versterking en extra zak met ritssluiting,  
ideaal voor smartphones | Gulp met ritssluiting | Voorgevormde knieën met bewegingszone | Belastingspunten extra versterkt

zwart | antraciet
2424 5353-9997
40–66, 90–118, 25–31

zwart | middelrood
2424 5353-9955
40–66, 90–118, 25–31

korenbloemblauw | zwart
2424 5353-4699
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
2424 5353-9799
40–66, 90–118, 25–31

zwart | korenbloemblauw
2424 5353-9946
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet 
2424 5353-4897
40–66, 90–118, 25–31 

zwart | antraciet
2524 5353-9997
40-66

zwart | middelrood
2524 5353-9955
40-66

korenbloemblauw | zwart
2524 5353-4699
40-66

zwart | korenbloemblauw
2524 5353-9946
40-66

donkerblauw | antraciet 
2524 5353-4897
40-66

wit | antraciet
2524 5365-1097
(ca. 270 g/m²)
40-66

antraciet | zwart
2524 5353-9799
40-66

bruin | zwart 
2524 5346-2899
(ca. 245 g/m²)
40-66
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ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

Uitgezonderd: 
wit | antraciet

AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3324

DESIGN Contrasterende elementen: zij-inzet vooraan de broek, doorgestikte zijnaad, 
 CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende 
elementen: voor, opzij en achter FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer 
bewegingsvrijheid I 2 zijzakken met overgreepmogelijkheid I 2 achterzakken met 
 CORDURA®-versterking, rechts met klep en klittenband I Rechts: losse, dubbele 
duimstokzak met  CORDURA®-verrsterking en extra zak met ritssluiting, ideaal voor 
smartphones I Links: dijbeenzak met  CORDURA®-versterking, klep en klittenband, extra 
zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones I Voorpandzak met  CORDURA®-versterking, 
met klep en klittenband, extra zak met ritssluiting I Elastische schouderbanden met 
stootvaste en hittebestendige steeksluiting van kunststof I Ergonomische, hoge 
bescherming van de nieren I Inzet van stretch in de tailleband I Gulp met ritssluiting I 
Voorgevormde knieën met bewegingszone I Zakken voor kniebeschermers met opening 
aan de bovenkant met klep en klittenband I Belastingspunten extra versterkt

korenbloemblauw | zwart
3324 5353-4699
40–66, 90–118, 25–31

donkerblauw | antraciet 
3324 5353-4897
40–66, 90–118, 25–31

wit | antraciet
3324 5365-1097
(ca. 270 g/m²)
40–66, 90–118, 25–31

zwart | korenbloemblauw
3324 5353-9946
40–66, 90–118, 25–31

zwart | middelrood
3324 5353-9955
40–66, 90–118, 25–31

zwart | antraciet
3324 5353-9997
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
3324 5353-9799
40–66, 90–118, 25–31
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65 % polyester, 
35 % katoen, ca. 
250 g/m²

MAKE IT WORK.
KÜBLER ICONIQ is workwear die z’n werk doet. 
Nieuw geïnterpreteerd, duidelijk en zonder com-
promissen. Altijd en overal. Slimme details en 
handige functies vormen in de zomer doelgerichte 
werkkleding die voor 100 % is afgestemd op de 
drager en zijn behoeften. Robuust, praktijkgericht 
en comfortabel. Workwear waarop je kunt vertrou-
wen.

KÜBLER ICONIQ

WASADVIES

4 o a b E

NIEUW

Voor een extra portie katoen.
 KÜBLER ICONIQ COTTON  
op pagina 48.
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JACK MODEL 1140

DESIGN Nauwsluitende snit | 3-kleurig | EasyBrand-borstzak voor eenvoudig personaliseren | Contrasterende elementen: tape-look aan de kraag, binnen-
kant mouwen, zoom van het jack, inzetstukken aan de zijkanten van het voor- en achterpand en onder de schouders, colour blocking bij de schouders, voor- en 
achterpand, binnenkant mouwen | Ritssluitingen: zwart | Reflecterende elementen: onder de schouders aan de voor- en achterkant, aan de klep van de borstzak

FUNCTIE Ergonomische snit voor ontspannen werken in gedwongen houden | 2 afgedekte zijzakken met afgedekte drukknoop | Rechts: napoleonzak met 
ritssluiting en naar binnen gedraaide spiraal en afgedekt ritsuiteinde | Links: borstzak met klep en afgedekte drukknopen | Links: pennenzakje op de bovenarm 
| Links: binnenzak met drukknoop | Rechts: smartphonezakje met drukknoop | Leasinglabel | Frontritssluiting met naar binnen gedraaide spiraal en afgedekt 
ritsuiteinde en gecombineerde baard- en kinbescherming | Ergonomisch gevormde zipper met goede grip | Opstaande/omslagkraag | Schouders zonder naden 
verwerkt | Krasvrije verwerking | Belastingspunten extra versterkt

donkerblauw | antraciet
1140 5336-4897
XS – 4XL

ATLETISCH DESIGN

korenbloemblauw | zwart
1140 5336-4699
XS – 4XL

antraciet | zwart
1140 5336-9799
XS – 4XL

zwart | antraciet
1140 5336-9997
XS – 4XL
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BROEK MODEL 2340

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look op de kleppen, knienaden en aan de zij-
onderkant van de broek, colour-blocking aan de inzetstukken aan de zij-onderkant van de broek, brede 
riemlussen achter in de tailleband | Reflecterende elementen: in de knieholte , aan de dijbeen- en 
achterzakkleppen, boven contrasterend 

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met grote insteek| Rechts: 
multifunctionele zak met losse duimstokzak, smartphonezakje en extra pennenzakjes | Links: losse 
dijbeenzak met klep en afgedekte drukknoop| Links: smartphonezakje in de dijbeenzak | Rechts: 
achterzak met klep en afgedekte drukknoop | Elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | 
Tailleband met afgedekte knoop | Krasvrije verwerking | Aan de binnenkant liggende verlenging van de 
zoom tot wel 5 cm | Belastingspunten extra versterkt

korenbloemblauw | zwart
2340 5336-4699
40 – 66 (incl. zoomverlenging 
max. 5 cm)

zwart | antraciet
2340 5336-9997
40 – 66 (incl. zoomverlenging 
max. 5 cm)

antraciet | zwart
2340 5336-9799
40 – 66 (incl. zoomverlenging 
max. 5 cm)

donkerblauw | antraciet
2340 5336-4897
40 – 66 (incl. zoomverlenging 
max. 5 cm)

ZOOM KAN WEL 5 CM 
LANGER WORDEN 
GEMAAKT

AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3140

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look aan de 
kleppen op de dijbeen- en achterzak, knienaden en aan de zij- 
onderkant van de broek, colour blocking aan de inzetten aan de zij- 
onderkant van de broek, brede riemlussen aan de achterkant van de 
tailleband, pennen- en voorpandzak | Reflecterende elementen: 
voorpandzak, knieholte, aan de kleppen van de dijbeen- en achter-
zakken, boven contrasterend

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 
zijzakken met grote insteek | Voorpandzak met klep en afgedekte 
drukknopen, pennenzakje aan de zijkant | Rechts: multifunctionele 
zak met losse duimstokzak, smartphonezakje en extra pennen- 
zakjes | Links: losse dijbeenzak met klep en afgedekte drukknoop| 
Links: smartphonezakje in de dijbeenzak | Rechts: achterzak met 
klep en afgedekte drukknoop | Elastische schouderbanden met 
stootvaste en hittebestendige steeksluiting van kunststof | Ergono-
mische, verhoogde bescherming van de nieren | Inzetten van stretch 
aan de zijkanten van de tailleband | Gulp met ritssluiting | Krasvrije 
verwerking | Aan de binnenkant liggende verlenging van de zoom tot 
wel 5 cm | Belastingspunten extra versterkt

korenbloemblauw | zwart
3140 5336-4699
40 – 66  
(incl. zoomverlenging  
max. 5 cm)

donkerblauw | antraciet
3140 5336-4897
40 – 66  
(incl. zoomverlenging  
max. 5 cm)

antraciet | zwart
3140 5336-9799
40 – 66  
(incl. zoomverlenging  
max. 5 cm)

zwart | antraciet
3140 5336-9997
40 – 66  
(incl. zoomverlenging  
max. 5 cm)
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DAMESBROEK MODEL 2540

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look op de kleppen, knienaden en aan de zij-onderkant 
van de broek, colour-blocking aan de inzetstukken aan de zij-onderkant van de broek, brede riemlussen 
achter in de tailleband | Reflecterende elementen: in de knieholte, aan de dijbeen- en achterzakkleppen, 
boven contrasterend

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met grote insteek | Rechts: 
multifunctionele zak met losse duimstokzak, smartphonezakje en extra pennenzakjes | Links: losse 
dijbeenzak met klep en afgedekte drukknoop | Links: smartphonezakje in de dijbeenzak | Rechts: achterzak 
met klep en afgedekte drukknoop | Elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | Tailleband met 
afgedekte knoop | Krasvrije verwerking | Aan de binnenkant liggende verlenging van de zoom tot wel 5 cm | 
Belastingspunten extra versterkt

zwart | antraciet
2540 5336-9997
D34 – D54  
(incl. zoomverlenging max. 5 cm)

donkerblauw | antraciet
2540 5336-4897
D34 – D54  
(incl. zoomverlenging max. 5 cm)

korenbloemblauw | zwart
2540 5336-4699
D34 – D54  
(incl. zoomverlenging max. 5 cm)

antraciet | zwart
2540 5336-9799
D34 – D54  
(incl. zoomverlenging max. 5 cm)

SHORTS MODEL 2440

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look aan de kleppen en 
knienaden, colour blocking aan de brede riemlussen aan de achterkant van de 
tailleband | Reflecterende elementen: aan de dijbenen en de kleppen van de 
achterzakken

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
grote insteek| Rechts: multifunctionele zak met losse duimstokzak, smartphonezakje 
en extra pennenzakjes | Links: losse dijbeenzak met klep en afgedekte drukknoop | 
Links: smartphonezakje in de dijbeenzak | Rechts: achterzak met klep en afgedekte 
drukknoop | Elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | Tailleband met 
afgedekte knoop | Krasvrije verwerking | Belastingspunten extra versterkt

korenbloemblauw | 
zwart
2440 5336-4699
40 – 66

donkerblauw | antraciet
2440 5336-4897
40 – 66

zwart | antraciet
2440 5336-9997
40 – 66

antraciet | zwart
2440 5336-9799
40 – 66
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100 % katoen,
ca. 295 g/m²

KÜBLER ICONIQ 
                          COTTON

NIEUW

WASADVIES

4 o a b E

Alle gemengde stoffen:
 KÜBLER ICONIQ
op pagina 44.

MAKE IT WORK.
KÜBLER ICONIQ is extreem veelzijdig en kan  
uitstekend worden gecombineerd. Het hoge draag-
comfort en de buitengewoon goede duurzaamheid 
van het materiaal resulteren in een onovertrefbare
verhouding van prijs en kwaliteit.
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BROEK MODEL 2340

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look op de kleppen, knienaden en aan de zij-onderkant van de broek, colour-blocking aan de 
inzetstukken aan de zij-onderkant van de broek, brede riemlussen achter in de tailleband | Reflecterende elementen: in de knieholte , aan de dijbeen- en 
achterzakkleppen, boven contrasterend

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met grote insteek| Rechts: multifunctionele zak met losse duimstokzak, 
smartphonezakje en extra pennenzakjes | Links: losse dijbeenzak met klep en afgedekte drukknoop | Links: smart phone zakje in de dijbeenzak | Rechts: 
achterzak met klep en afgedekte drukknoop | Elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | Tailleband met afgedekte knoop | Krasvrije verwerking | Aan 
de binnenkant liggende verlenging van de zoom tot wel 5 cm | Belastingspunten extra versterkt

antraciet | zwart
2340 1301-9799
40 – 66  
(incl. zoomverlenging max. 5 cm)

wit | antraciet
2340 1301-1097
40 – 66  
(incl. zoomverlenging max. 5 cm)

  ELASTISCHE  
INZET IN TAILLEBAND
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DAMESBROEK MODEL 2540

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look op de kleppen, 
knienaden en aan de zij-onderkant van de broek, colour-blocking aan de 
inzetstukken aan de zij-onderkant van de broek, brede riemlussen achter in de 
tailleband | Reflecterende elementen: in de knieholte , aan de dijbeen- en 
achterzakkleppen, boven contrasterend

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken 
met grote insteek | Rechts: multifunctionele zak met losse duimstokzak, 
smartphonezakje en extra pennenzakjes | Links: losse dijbeenzak met klep en 
afgedekte drukknoop | Links: smartphonezakje in de dijbeenzak | Rechts: 
achterzak met klep en afgedekte drukknoop | Elastische inzet in tailleband | Gulp 
met ritssluiting | Tailleband met afgedekte knoop | Krasvrije verwerking | Aan de 
binnenkant liggende verlenging van de zoom tot wel 5 cm | Belastingspunten 
extra versterkt

antraciet | zwart
2540 1301-9799
D34 – D54 (incl.  
zoomverlenging max. 5 cm)

wit | antraciet
2540 1301-1097
D34 – D54 (incl.  
zoomverlenging max. 5 cm)
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AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3140

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look op de kleppen van de 
dijbeenzakken en achterzakken, knienaden en aan de zij-onderkant van de broek, 
colour-blocking aan de inzetstukken aan de zij-onderkant van de broek, brede 
riemlussen achter in de tailleband, voorpandzak| Reflecterende elementen: in de 
knieholte , aan de dijbeen- en achterzakkleppen, boven contrasterend

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
grote insteek | Voorpandzak met klep en afgedekte drukknopen, pennenzakje aan de 
zijkant | Rechts: multifunctionele zak met losse duimstokzak, smartphonezakje en 
extra pennenzakjes | Links: losse dijbeenzak met klep en afgedekte drukknoop |  
Links: smartphonezakje in de dijbeenzak | Rechts: achterzak met klep en afgedekte 
drukknoop | Elastische schouderbanden met stootvaste en hittebestendige 
steeksluiting van kunststof | Ergonomische, verhoogde bescherming van de nieren | 
Inzetten van stretch aan de zijkanten van de tailleband | Gulp met ritssluiting | 
Krasvrije verwerking | Aan de binnenkant liggende verlenging van de zoom tot wel  
5 cm | Belastingspunten extra versterkt

antraciet | zwart
3140 1301-9799
40 – 66 (incl. zoom-
verlenging max. 5 cm)

wit | antraciet
3140 1301-1097
40 – 66 (incl. zoom-
verlenging max. 5 cm)

SHORTS MODEL 2440

DESIGN 3-kleurig | Contrasterende elementen: tape-look aan de kleppen en 
knienaden, colour blocking aan de brede riemlussen aan de achterkant van de 
tailleband | Reflecterende elementen: aan de dijbenen en de kleppen van de 
achterzakken

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
grote insteek| Rechts: multifunctionele zak met losse duimstokzak, smartphonezakje 
en extra pennenzakjes | Links: losse dijbeenzak met klep en afgedekte drukknoop | 
Links: smartphonezakje in dijbeenzak | Gulp met ritssluiting | Tailleband met 
afgedekte knoop | Krasvrije verwerking | Belastingspunten extra versterkt

wit | antraciet
2440 1301-1097
40 – 66
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KÜBLER PRACTIQ

 KÜBLER PRACTIQ is dankzij talrijke handige features 
de hoogwaardige oplossing voor iedere professionele 
handwerker. Want in de praktijk telt een ding: dat je voor 
100 % kunt vertrouwen op je uitrusting. De extreem 
robuuste stoffen komen ook bij de meest intensieve 
werkzaamheden hun belofte na. Daar komt nog bij dat 
de kleding heel modern is. Daarin ga je graag werken.  
Ontdek iedere dag opnieuw de expert in jezelf.

PASVORM: PROF
PRAGMATISCH, PROFESSIONEEL, 
PERFECT.

55 % katoen  
45 % polyamide, 
ca. 260 g/m²
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G # r b )
WASADVIES

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).

99 % katoen,
1 % elastaan, 
ca. 360 g/m²

SPIJKERBROEK MODEL 2951

DESIGN Contrasterende elementen: zij- en binnenkant van het voorpand van de broek, achterzakklep, contrasterend stiksel | Stretch,  CORDURA® en ritssluitingen: 
zwart | Reflecterende elementen: voor en achter

FUNCTIE Ergonomisch belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met overgreepmogelijkheid, rand met  CORDURA®-versterking | 2 achterzakken, van binnen 
met  CORDURA®-versterking, rechts met klep en klittenband | Rechts: losse dubbele duimstokzak, van binnen met  CORDURA®-versterking, extra opgestikte 
multifunctionele zak, geïntegreerde hamerlus en dijbeenzak met volumeplooi en ritssluiting | Links: dubbele dijbeenzak met klep en klittenband, van binnen met 
 CORDURA®-versterking, rekbare rand, ergonomische opgestikte smartphonezak van  CORDURA® | Elastische inzet in tailleband | Elastische inzet in kruis en knieholtes 
voor optimale bewegingen | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Binnenbeen met knie- en zoomversterking | Zakken voor kniebeschermers met opening aan de 
onderkant en volumefunctie voor kniekussens | Gulp met ritssluiting | Alle zakken met ritssluiting en elastisch, afgedekt ritsuiteinde tegen krassen | Ergonomisch 
gevormde zipper met veel grip | Brede, extreem robuuste riemlussen van  CORDURA® | Belastingspunten extra versterkt

donkerblauw | zwart
2951 6472-4899
42–66, 90-110, 26–31

NONCHALANTE SPIJKERLOOK
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ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).

BROEK MODEL 2351

DESIGN Contrasterende elementen: zij- en binneninzetten aan de voorkant van de broek, achter-
zakklep, contrasterend stiksel | Stretch, CORUDRA® en ritssluitingen: zwart voor alle kleurcombina-
ties | Reflecterende elementen: voor en achter

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
overgreepmogelijkheid, rand met  CORDURA®-versterkingen | 2 ruime holsterzakken met opgestikte 
gereedschapzakken van  CORDURA® kunnen in de broek worden opgeborgen | 2 achterzakken, van 
binnen met  CORDURA®-versterking, rechts met klep en klittenband | Rechts: losse, dubbele 
duimstokzak, van binnen met  CORDURA®-versterking, extra opgestikte multifunctionele zak, 
geïntegreerde hamerlus, dijbeenzak met volumeplooi, ritssluiting en  CORDURA®-versterking | Links: 
dubbele dijbeenzak met klep en klittenband, van binnen met  CORDURA®-versterking, rekbare rand, 
ergonomisch opgestikte smart phone zakje van  CORDURA® | Elastische inzet in tailleband | Elastische 
inzet in kruis en knieholtes voor optimale bewegingsvrijheid | Voorgevormde knieën met 
bewegingszones | Binnenbeen met versterking van de knieën en de zoom | Zakken voor 
kniebeschermers met opening aan de onderkant | Gulp met ritssluiting | Alle zakken met ritsslsuiting 
elastisch, afgedekt ritsuiteinde tegen krassen | Ergonomisch gevormde zipper met veel grip | Brede, 
extreem robuuste riemlussen van  CORDURA® | Belastingspunten extra versterkt | Quattro-naad: 
4-voudig versterkte naad in het kruis voor extreme robuustheid

SHORTS MODEL 2451

DESIGN Contrasterende elementen: zij- en binneninzetten aan de voorkant van de broek, achter-
zakklep, contrasterend stiksel | Stretch, CORUDRA® en ritssluitingen: zwart voor alle kleurcombina-
ties | Reflecterende elementen: voor en achter

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
overgreepmogelijkheid, rand met  CORDURA®-versterkingen | 2 ruime holsterzakken met opgestikte 
gereedschapzakken van  CORDURA®, kunnen in de broek worden opgeborgen | 2 achterzakken, van 
binnen met  CORDURA®-versterking, rechts met klep van  CORDURA® en klittenband | Rechts: losse, 
dubbele duimstokzak, van binnen met  CORDURA®-versterking, extra, opgestikte multifunctionele 
zak, geïntegreerde hamerlus, dijbeenzak met volumeplooi, ritssluiting en  CORDURA®-versterking | 
Links: dubbele dijbeenzak met klep en klittenband, van binnen met  CORDURA®-versterking, rekbare 
rand, ergonomisch opgestikt smartphone zakje van  CORDURA® | Gulp met ritssluiting | Alle zakken 
met ritssluiting en elastisch, afgedekt ritsuiteinde tegen krassen | Ergonomisch gevormde zipper 
met veel grip | Brede, extreem robuuste riemlussen van  CORDURA® | Belastingspunten extra 
versterkt | Quattro-naad: 4-voudig versterkte naad in het kruis voor extreme robuustheid

olijf | zwart
2351 9314-6699
40–66, 90–118, 25–31

antraciet | zwart
2351 9314-9799
40–66, 90–118, 25–31

zwart
2351 9314-99
40–66, 90–118, 25–31

zandbruin | zwart
2351 9314-2599
40–66, 90–118, 25–31

zandbruin | zwart
2451 9314-2599
40-66

antraciet | zwart
2451 9314-9799
40-66

zwart
2451 9314-99
40-66

olijf | zwart
2451 9314-6699
40-66

HOLSTERZAKKEN KUNNEN IN DE BROEK WORDEN OPGEBORGEN

HOLSTERZAKKEN KUNNEN IN DE SHORTS  WORDEN OPGEBORGEN

O # r c *
WASADVIES

O # r c *
WASADVIES
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ATMUNGSAKTIVSTRETCH  WASSERABWEISEND  WINDDICHT

ULTRASHELLJACK MODEL 1351

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzakken voor eenvoudig personaliseren | 
Contrasterende elementen: zijpanden voor en achter, onderarminzet, inzet aan 
borstzakken, inzet achterkant schouders, binnenkraag, opzet op ellebogen, 
mouwzoomverstelling | Stretch,  CORDURA® en ritssluitingen: zwart voor alle 
kleurcombinaties | Reflecterende elementen: voor en achter geplaatst

FUNCTIE 2 zijzakken met ritssluiting  | Links: napoleonzak met ritssluiting, kleine 
binnenzak | Rechts: diagonale borstzak met ritssluiting | Links: armzak met klep en 
geïntegreerd pennenzakje, binnenkant klep met  CORDURA® versterkte | Alle zakken met 
ritssluitingen met afgedekt ritsuiteinde tegen krassen | Zichtbare, vuilafstotend ritssluiting 
voor met naar binnen gedraaide spiraal en gecombineerde kin- en baardbescherming en 
windbescherming | Opstaande/omslagkraag met comfortabele inzet van stretch in de nek | 
Verlengde rug | Ergonomisch gevormde mouwen met extra bewegingszones voor meer 
bewegingsvrijheid | Mouwzoom met klittenband in de wijdte verstelbaar | Elleboog met 
 CORDURA®-versterking | Belastingspunten extra versterkt | Binnenzakken: 100 % 
polyester | Bovenste stof: 3 lagen laminaat, waterafstotend, winddicht | Ergonomisch 
gevormde zipper met veel grip

zandbruin | zwart
  1351 5227-2599
 XS–4XL

olijf | zwart
  1351 5227-6699
 XS–4XL

antraciet | zwart
  1351 5227-9799
 XS–4XL

ULTRALICHTE STOF
100 % polyester, ca. 180 g/m2

F # x e -
WASADVIES
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KÜBLER FOREST

Daar zit meer in dan je denkt:  KÜBLER FOREST is 
perfect afgestemd op de behoeften van de bosbouw en 
begeleidt u dag in dag uit, boom voor boom. Duurzame, 
robuuste materialen, de hoogwaardige verwerking en 
talrijke slimme details zorgen voor comfortabel werken 
en een optimale bescherming.

MODEL: 
BESCHERMING.
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SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND STRETCH

STRETCH  WINDDICHT ATMUNGSAKTIV

P R O F IZAAGBESCHERMINGSBROEK PRO MODEL 2751

DESIGN Contrasterende elementen high vis geel: inzetten aan dijbeenzakken en boven 
de knieën, inzetten van mesh in de ventilatie-openingen | Contrasterende elementen zwart: 
versterking van knieën en zoom, duimstokzak, bescherming van de nieren en pas achterop 
de broek, onderste deel van de broekspijpen | Binnenkant tailleband met  KÜBLER-
branding |  CORDURA® en ritssluitingen: zwart | Reflecterende elementen: reflecterende 
paspels onder de knieën aan de zijkant met ‘shark’-design, aan de knieën, zoom en 
ventilatie-openingen

FUNCTIE Ergonomisch belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
afgedekte ritssluiting | 2 achterzakken met afgedekte ritssluiting | Rechts: ergonomisch 
geplaatste, losse duimstokzak van  CORDURA® met opening voor motorzaag-sleutel en 
extra versterking | Links: ruime dijbeenzak met afgedekte ritssluiting | Elastische inzet 
in tailleband met versterkte bescherming van de nieren | Inzetten van stretch aan de 
bovenbenen, versterkingen aan de knieën en achterkant tot aan de kuiten | Voorgevormde 
knieën met  CORDURA®-versterkingen | Bescherming tegen dorens onderaan de 
broekspijpen | Ventilatie-openingen met ritssluiting en inzetten van mesh boven de 
knieholtes voor een optimale temperatuurregulering | Geïntegreerde manchetten van 
mesh ter bescherming tegen vuil en insecten, kunnen met een haak aan de schoenen 
worden bevestigd | 3 inzetten van koord in de tailleband voor het bevestigen van bretels | 
Robuuste riemlussen, rechts met lus voor karabijn met 2 drukknopen en aan de binnenkant 
liggende knoop voor een veilige sluiting | Gulp met ritssluiting | Ergonomisch gevormde 
zipper met goede grip | Belastingspunten extra versterkt | Waterafstotende, slijtvaste en 
oliebestendige stof | Uitgerust met 7 lagen elastische, zaagbeschermende stof

90 % polyamide, 10 % elastaan, ca. 280 g/m2 (bovenste stof)

ULTRASHELL JACK PRO MODEL 1751

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzakken voor eenvoudig personaliseren | 
Contrasterende elementen high vis geel: borst en bovendeel rug, inzet mouwen, mesh-in-
zet in ventilatie-openingen | Contrasterende elementen zwart: inzet schouders, zijkanten, 
rand van de zoom achter, inzet aan binnenkant mouw, binnenkraag en instelling manchet-
ten | Windbescherming met  KÜBLER-branding |  CORDURA® en ritssluitingen: zwart | Re-
flecterende elementen: reflecterende patches voor en achter op taillehoogte, reflecterende 
paspels aan de bovenarm in ‘shark’-design

FUNCTIE 2 voorzakken met afgedekte ritssluiting | 2 napoleonzakken met afgedekte 
ritssluiting | Hoogsluitende kraag | Ventilatie-openingen met ritssluiting en inzet van mesh 
bij de oksels | Schouders met  CORDURA®-versterking | Zichtbare, robuuste frontritssluiting 
met gecombineerde kin- en windbescherming | Verlengde rug | Ergonomisch gevormde 
mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom met 
klittenband in wijdte verstelbaar | Mouwen met aan de binnenkant liggende boordjes 
van mesh | Links: snel toegankelijke binnenzak op de heup voor EHBO-set, van buiten 
gekenmerkt | Belastingspunten extra versterkt | Ergonomisch gevormde zipper met goede 
grip

100 % polyester, ca. 190 g/m²
rood | high vis geel
1751 7227-5634
XS–4XLw o d m U

WASADVIES

4 o d n U
WASADVIES

rood | high vis geel
2751 8338-5634
S – 3XL met binnenbeen-
lengte 78, 82, 89

ULTRALICHTE STOF

7 LAGEN. MEER BESCHERMING.

 EN 381-5, klasse 2, design A
 EN ISO 11393-2 , klasse 2, design A

ZAAGBESCHERMINGSKLASSE 2
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STRETCH  WINDDICHT ATMUNGSAKTIV

ULTRASHELL JACK MODEL 1750 

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzakken voor eenvoudig 
personaliseren | Contrasterende elementen high vis geel: borst- en bovenkant 
rug | Contrasterende elementen zwart: zijkanten, rand van de zoom en 
ventilatie-openingen, inzetten aan de onderarm, kraag en schouders, 
binnenkraag | Windbescherming met  KÜBLER-branding |  CORDURA® en 
ritssluitingen: zwart | Reflecterende elementen: reflecterende paspels aan de 
voor- en achterkant schouders, aan de bovenarm in ‘Shark’-design

FUNCTIE 2 voorzakken met afgedekte ritssluiting | 2 napoleonzakken 
met ritssluiting | Hoogsluitende kraag | Ventilatie-openingen met 
ritssluiting en inzet van mesh bij de oksels | Schouders met  CORDURA®-
versterking | Zichtbare, robuuste frontritssluiting met gecombineerde 
kin- en windbescherming | Verlengde rug | Ergonomisch gevormde mouwen 
met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom met 
klittenband in wijdte verstelbaar | Mouwen met aan de binnenkant liggende 
boordjes van mesh | Links: snel toegankelijke binnenzak op de heup voor 
EHBO-set, van buiten gekenmerkt | Belastingspunten extra versterkt | 
Ergonomisch gevormde zipper met goede grip

100 % polyester, ca. 180 g/m²

w o d m U
WASADVIES

rood | high vis geel
1750 5227-5634
XS – 4XL

olijf | high vis geel
1750 5227-6634
XS – 4XL
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ZAAGBESCHERMINGSBROEK MODEL 2750 

DESIGN Contrasterende elementen high vis geel: inzetten aan de tailleband, dijbeen- 
en zijzak, boven de knieën, riemlussen achter | Contrasterende elementen zwart: rand 
zakken, versterkingen knieën en zoom, duimstokzak, inzetten in knieholtes | Binnenkant 
tailleband met  KÜBLER-branding |  CORDURA® en ritssluitingen: zwart | Reflecterende 
elementen: reflecterende paspels onder de knieën aan de zijkant in ‘Shark’-design

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
ritssluiting, rand met  CORDURA®-versterking | Rechts: achterzak met ritssluiting, klep 
en drukknopen | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse duimstokzak van  CORDURA® 
met opening voor motorzaag-sleutel en extra versterking | Links: ruime dijbeenzak met 
klep en drukknopen | Elastische inzet in tailleband met bescherming van de nieren | 
Voorgevormde knieën met  CORDURA®-versterking | Binnenbeen met zoomversterking 
van  CORDURA® | Ventilatie-inzetten van softshell en mesh boven de knieholtes voor een 
optimale temperaturregulering | Geïntegreerde manchetten van mesh ter bescherming 
tegen vuil en insecten, kunnen met een haak aan de schoenen worden bevestigd | 3 inzetten 
van koord in de tailleband voor het bevestigen van bretels | Tailleband met 2 drukknopen 
en aan de binnenkant liggende knoop voor een veilige sluiting | Gulp met ritssluiting | 
Ergonomisch gevormde zipper met goede grip | Belastingspunten extra versterkt | 
Uitgerust met 9 lagen zaagbeschermende stof

65 % polyester, 35 % katoen, ca. 270  g/m² (bovenste stof)

4 o d n U
WASADVIES

 EN 381-5, klasse 1, design A 
 EN ISO 11393-2 , klasse 2, design A

rood | high vis geel
2750 5365-5634
S – 3XL met binnenbeen-
lengte 78, 82, 89

olijf | high vis geel
2750 5365-6634
S – 3XL met binnenbeen-
lengte 78, 82, 89
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 WINDDICHT

 WINDDICHT

TRICOT JACK LIGHT MODEL 1550

DESIGN Nauwsluitende snit | Tricotlook in nieuwe materiaalmix, gemêleerde look | 
Contrasterende elementen high vis geel: schouder en borst, ritssluitingen, zoom van mouwen 
en jack | Contrasterende elementen zwart: borstzak, binnenkraag, kin- en windbescherming

FUNCTIE 2 zijzakken met gedraaide ritssluiting | Zichtbare, gedraaide frontritssluiting 
met gecombineerde kin- en windbescherming | Hoogsluitende kraag | Zoom van het jack 
en de mouwen met elastiek | Verlengde rug | Ergonomisch gevormde mouwen met extra 
bewegingszone voor meer bewegingsvrijheid | Links: napoleonzak met gedraaide ritssluiting | 
2 binnenzakken | Flat-look-naden voor een drukvrij draaggevoel | Ergonomisch gevormde 
zipper met goede grip

100 % polyester, ca. 300 g/m²

TRICOT JACK MODEL 1650

DESIGN Nauwsluitende snit | Tricotlook in nieuwe materiaalmix, gemêleerde look | 
Contrasterende elementen zwart: zijkanten, bovenarmen, voor- en achterkant schouders, 
inzetten mouwen en schouders, mouwzoomverstelling | Reflecterende elementen: 
reflecterende bies op borst, bovenkant rug, bovenarm

FUNCTIE 2 zijzakken met gedraaide ritssluiting | Zichtbare, gedraaide ritssluiting voor 
met gecombineerde kin- en windbescherming | Hoogsluitende kraag, binnenkraag van zacht, 
soepel materiaal | Ventilatie-openingen met ritssluiting bij de oksels | Zoom van het jack, met 
koord in de wijdte verstelbaar| Verlengde rug | Ergonomisch gevormde mouwen met extra 
bewegingszone voor meer bewegingsvrijheid | Links: napoleonzak met gedraaide ritssluiting | 
Mouwzoom met klittenband in de wijdte verstelbaar | Robuuste inzetten in mouwen en 
schouders | Binnenkant jack met warme pluche | Ergonomisch gevormde zipper met goede 
grip

100 % polyester, ca. 300 g/m²

e o d m U
WASADVIES

rood | high vis geel
1550 6335-5634
XS – 4XL

e o d m U
WASADVIES

rood | geel
1650 7327-5635
XS – 4XLMET WARME  TEDDYVOERING
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STRETCH ATMUNGSAKTIV

 WINDDICHTATMUNGSAKTIV  WASSERABWEISEND
SCHMUTZ- UND

WASSERABWEISEND

SHIRT MODEL 5050

DESIGN Nauwsluitende snit | Contrasterende elementen high vis geel: schouder- en voor-
pandpassen, ritssluiting | Contrasterende elementen zwart: oksels en zijkanten | linker borst 
met  KÜBLER-branding

FUNCTIE Zipp-neck shirt | Aangeknipte, staande kraag | Extra platte ritssluiting met 
gecombineerde kin- en windbescherming | Oksels en zijkanten met ventilatie-inzetten van 
mesh | Lichte en elastische stof met geurremmende eigenschappen, sneldrogend en vocht-
regulerend

87 % polyester, 13 % elastaan, ca. 170  g/m2

BRETELS MODEL 8750

DESIGN All-over-logoprint

FUNCTIE Elastische bretels in Y-vorm | Comfortabele schouderbanden | Kan met 
de robuuste klittenbandsluiting aan de voor- en achterkant op de goede hoogte worden 
ingesteld | Bretelkruis van wasbaar imitatieleer | Breedte schouderbanden 50 mm | 
Passend bij  KÜBLER FOREST zaagbeschermingsbroek model 2750 en model 2751

69 % polyester, 31 % latex

ZAAGBESCHERMINGSLAARZEN MODEL 8150 

DESIGN Contrasterende elementen: schacht bovenaan, tong, strepen in de veters

FUNCTIE Veiligheidsschoenen S3 | Heel goed draagcomfort en optimale stabiliteit van 
de voet | Zeer mechanisch belastbaar | Ergonomisch snit, aangepast aan de natuurlijke 
houding van de voet | Beschermde enkels | Eenvoudig aantrekken | Temperatuurregulerend | 
Waterbestendige en ademende membranen | Winddicht | Robuust en waterbestendig 
rundleer | Doortrapveilige zool en stalen neus | Antislip 2-componenten-zool van rubber/pu | 
Zaagbeschermende inlegzool voldoet aan zaagbescherming klasse 2

Gecertificeerd conform DIN EN ISO 17249, zaagbescherming klasse 2

rood | high vis geel
5050 6242-5634
XS – 4XL

e o d m U
WASADVIES

STRETCH

rood | zwart
8750 9123-5699
S, M

e o d m U
WASADVIES

z o d m U
WASADVIES

high vis geel | zwart
8750 9123-3499
S, M

zwart | high vis geel
8150 9911-9934
39-47
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KÜBLER REFLECTIQ
OPVALLEND ZICHTBAAR. 
OPVALLEND ANDERS.

Wie gezien wil worden, moet opvallen, dat geldt voor 
iedereen die op zijn werk moet vertrouwen op volmaakte 
zichtbaarheid.  KÜBLER REFLECTIQ laat je niet in het 
donker tasten. Perfect afgestemde materialen en 
kleuren, nauwsluitende, ergonomische snitten, handige 
features en robuuste stoffen zorgen voor een optimale 
functionaliteit.

    (met uitzondering van 
     weerbestendige kleding)
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SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 O # r b -
WASADVIES

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 270 g/m²

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

JACK MODEL 1207

DESIGN Nauwsluitende snit | EasyBrand-borstzak voor eenvoudig personaliseren | 
Contrasterende elementen: zoom aan romp en mouwen, voor en achterkant schouders, 
 CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende 
elementen: reflecterende body language, onderbroken en doorgaand reflecterend band 
gecombineerd, 2 reflecterende strepen op de romp en de mouwen rondom (5 cm breed), 
extra reflecterende strepen over de schouders en borst en bovenaan de rug (5 cm 
breed) en aan de bovenarm (2,5 cm breed)

FUNCTIE 2 borstzakken met klep, klittenband en pennenvakje | 2 ingewerkt zijzakken 
met afgedekte drukknoop | 2 binnenzakken | Rechts: smartphonezakje | Ritssluiting 
voor met gecombineerde kin- en baardbescherming en windbescherming | Opstaande/
omslagkraag met comfortabele stretch-inzet in de nek | Ergonomisch gevormde 
mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Inzetten van stretch 
bij de schouders | Mouwzoom met riempje in de wijdte verstelbaar | Mouwen met 
gebreide boordjes aan de binnenkant | Links: zak aan de bovenarm met klep en 
klittenband, pennenvakje in de klep | Verlengde rug | Belastingspunten extra versterkt | 
Ergonomisch gevormde zipper met veel grip

high vis oranje | 
mosgroen
 1207 8340-3765
44-64, 90-114, 24-30

high vis oranje | antraciet
 1207 8340-3797
44-64, 90-114, 24-30

high vis rood | zwart
 1207 8341-5499
(85 % polyester, 15 % katoen, 
ca. 270  g/m2)
44-64, 90-114, 24-30

high vis oranje | 
donkerblauw 
1207 8340-3748
44-64, 90-114, 24-30

high vis geel | antraciet
 1207 8340-3497
44-64, 90-114, 24-30

high vis geel | 
donkerblauw
 1207 8340-3448 
44-64, 90-114, 24-30

high vis oranje | 
korenbloemblauw
 1207 8340-3746
44-64, 90-114, 24-30
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SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

high vis geel | 
donkerblauw
2207 8340-3448 
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

 O # r b -
WASADVIES

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, 
vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens  
art. 8108 9119-45 (pagina 96).

high vis geel | 
antraciet
2208 8340-3497 
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
donkerblauw
2208 8340-3748
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis geel | 
donkerblauw
2208 8340-3448
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

BROEK MODEL 2207

DESIGN Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, kleppen op zakken, 
 CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende 
elementen: reflecterend embleem bij de knieën, onderbroken en doorgaand 
reflecterend band gecombineerd, 2 reflecterende strepen rondom de broekspijpen 
(7 cm breed)

FUNCTIE Ergonomisch belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
overgreepmogelijkheid | 2 achterzakken met  CORDURA®-versterkingen, rechts met 
klep en klittenband | Rechts: losse, dubbele duimstokzak met  CORDURA®-
versterkingen, volumeplooi en extra zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones | 
Links: dijbeenzak met  CORDURA®-versterkingen, volumeplooi, klep en klittenband, 
extra zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones | Elastische inzet in tailleband | 
Gulp met ritssluiting | Stabiele riemlussen van  CORDURA® | Voorgevormde knieën 
met bewegingszones | Zakken voor kniebeschermers met opening aan de bovenkant 
en met klep, klittenband en waterafstotende functie | Belastingspunten extra 
versterkt 

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN  CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, 
vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 
(pagina 96).

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 270 g/m²

 EN ISO 20471 + A1, klasse 2

O # r b -

high vis oranje | 
korenbloemblauw
2207 8340-3746
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
donkerblauw
2207 8340-3748
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
mosgroen
2207 8340-3765
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
antraciet
2207 8340-3797
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis rood | 
zwart
2207 8341-5499
(85 % polyester, 
15 % katoen, 
ca. 270 g/m2)
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis geel | 
antraciet
2207 8340-3497
44-64, 90-114,
23–31, 23K–31K

BROEK MODEL 2208

DESIGN Contrasterende elementen: zoom, broek voor en achter tot de knieën, 
 CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecte-
rende elementen: reflecterend embleem bij de knieën, onderbroken en doorgaand 
reflecterend band gecombineerd, 2 reflecterende strepen rondom de broekspijpen 
(7 cm breed)

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken 
met overgreepmogelijkheid | 2 achterzakken met  CORDURA®-versterkingen, 
rechts met klep en klittenband | Rechts: losse, dubbele duimstokzak met 
 CORDURA®-versterkingen, volumeplooi en extra zak met ritssluiting, ideaal voor 
smartphones | Links: dijbeenzak met  CORDURA®-versterkingen, volumeplooi, klep en 
klittenband, extra zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones | Elastische inzet in 
tailleband | Gulp met ritssluiting | Stabiele riemlussen van  CORDURA® | Voorgevorm-
de knieën met bewegingszone |  Zakken voor kniebeschermers met waterafstotende 
functie | Belastings punten extra versterkt 

WASADVIES

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 270 g/m²

 EN ISO 20471 + A1, klasse 1

high vis oranje | 
antraciet
2208 8340-3797
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT
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 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, 
vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens 
art. 8108 9119-45 (pagina 96).

 O # r b -
WASADVIES

high vis oranje | 
antraciet
2407 8343-3797
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K 

high vis oranje | 
mosgroen
2407 8343-3765
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis geel | 
donkerblauw
2407 8343-3448
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis geel | 
antraciet
2407 8343-3497
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

ZOMERBROEK MODEL 2407

DESIGN Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, kleppen op zakken,  CORDURA®-
versterkingen | Stretch: kleur zwart voor alle kleurstellingen | Ventilerende stof: 
knieholte, kruis en binnenkant bovenbenen | Reflecterende elementen: reflecterend 
embleem bij de knieën, onderbroken en doorgaand reflecterend band gecombineerd, 
2 reflecterende strepen op de broekspijpen (7 cm breed)

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
overgreepmogelijkheid | 2 achterzakken met  CORDURA®-versterkingen, rechts met klep 
en klittenband | Rechts: losse, dubbele duimstokzak met  CORDURA®-versterkingen, 
volumeplooi en extra zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones | Links: dijbeenzak met 
 CORDURA®-versterkingen, volumeplooi, klep en klittenband, extra zak met ritssluiting, 
ideaal voor smartphones | Elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | Stabiele 
riemlussen van  CORDURA® | Voorgevormde knieën met bewegingszone | Zakken voor 
kniebeschermers met opening aan de bovenkant en met klep, klittenband en 
waterafstotende functie | Ventilatie-inzet in de knieholtes en in het kruis voor een optimale 
temperatuur regulering | Belastingspunten extra versterkt | Rechts: lus voor karabijn aan 
de riemlus

high vis rood | 
zwart
2407 8335-5499
(85 % polyester, 
15 % katoen, 
ca. 230 g/m2)
44-64, 90-114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
korenbloemblauw
2407 8343-3746
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
donkerblauw
2407 8343-3748
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

60 % katoen, ca. 40 % polyester, ca. 230 g/m²

 EN ISO 20471 + A1, klasse 2

MET VENTILERENDE INZETSTUKKEN.
IDEAAL VOOR WARME DAGEN.
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 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 VERSCHWEISSTE
NÄHTE  WINDDICHT

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

high vis geel | 
donkerblauw
2307 8340-3448
44–64

high vis oranje | 
donkerblauw
2307 8340-3748
44-64

OM EROVER AAN TE TREKKEN

 M # x b -
WASADVIES

 O # r b -
WASADVIES

high vis rood | 
zwart
2307 8341-5499
(85 % polyester, 
15 % katoen, 
ca. 270 g/m2)
44-64

high vis geel | 
antraciet
2307 8340-3497
44-64

high vis oranje | 
korenbloemblauw
2307 8340-3746
44-64

high vis oranje | 
antraciet
2307 8340-3797
44-64

SHORTS MODEL 2307

DESIGN Contrasterende elementen: zijzakken, kleppen op de zakken, 
 CORDURA®-versterkingen | Reflecterende elementen: onderbroken en door-
gaand reflecterend band gecombineerd, 2 reflecterende strepen rondom de 
broekspijpen (5 cm breed)

FUNCTIE Ergonomisch belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken 
met overgreepmogelijkheid | 2 achterzakken met  CORDURA®-versterkingen, 
rechts met klep en klittenband | Rechts: ingewerkte duimstokzak | Links: 
ingewerkte dijbeenzak met klep en klittenband | Gulp met ritssluiting | 
Stabiele riemlussen van  CORDURA® | Belastingspunten extra versterkt

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 270 g/m²

 REGENBROEK MODEL 2995

DESIGN 2 reflecterende strepen (7 cm breed) aan iedere broekspijp

FUNCTIE 2 afgedekte openingen aan de zijkanten | Elastiek met extra 
koord in wijdte verstelbaar | Zoom broekspijpen met ritssluiting in wijdte 
verstelbaar | Rechts: duimstokzak met afvoergaatje | Links: dijbeenzak 
met klep en klittenband | Gesealde naden

100 % polyester, ca. 200 g/m²
high vis oranje
2995 8228-37
XS–4XL

high vis geel
2995 8228-34
XS–4XL

high vis oranje | 
mosgroen
2307 8340-3765
44-64

 EN 343:2003 + A1:2007 + AC: 2009, klasse 3/3
  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

  EN ISO 20471 + A1, klasse 1



67

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 O # r b -
WASADVIES

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 270 g/m²

high vis rood | 
zwart
3207 8341-5499
(85 % polyester, 
15 % katoen, 
ca. 270 g/m2)
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis geel | 
antraciet
3207 8340-3497
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
antraciet
3207 8340-3797
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
donkerblauw
3207 8340-3748
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
korenbloemblauw
3207 8340-3746
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

high vis oranje | 
mosgroen
3207 8340-3765
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3207

DESIGN Contrasterende elementen: zoom, zijzakken, kleppen op zakken,  CORDURA®-
versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleur combinaties | Reflecterende elementen: 
reflecterend embleem bij de knieën, onderbroken en doorgaand reflecterend band 
gecombineerd, 2 reflecterende strepen rondom de broekspijpen (7 cm breed)

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 achterzakken met 
overgreepmogelijkheid | 2 achterzakken met  CORDURA®-versterkingen, rechts met klep 
en klittenband | Rechts: losse, dubbele duimstokzak met  CORDURA®-versterkingen, 
volumeplooi en extra zak met ritssluiting, ideaal voor smartphones | Links: dijbeenzak met 
 CORDURA®-versterkingen, volumeplooi, klep en klittenband, extra zak met ritssluiting, 
ideaal voor smartphones | Voorpandzak met  CORDURA®-versterkingen, met klep en 
klittenband, extra zak met ritssluiting | Elastische schouderbanden met stootvaste en 
hittebestendige steeksluiting van kunststof | Ergonomische, hoge bescherming van de 
nieren | Inzet van stretch in de tailleband | Gulp met ritssluiting | Voorgevormde knieën met 
bewegingszone | Zakken voor kniebeschermers met opening aan de bovenkant met klep, 
klittenband en waterafstotende functie | Belastingspunten extra versterkt

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

high vis geel | 
donkerblauw
3207 8340-3448
44–64, 90–114, 
23–31, 23K–31K

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS VAN CORDURA® 
Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010, type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met kniekussens art. 8108 9119-45 (pagina 96).
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STRETCH ATMUNGSAKTIV

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

 M # x e -
WASADVIES

 M # r b -
WASADVIES

FLEECEJACK MODEL 1407

DESIGN Nauwsluitende snit | Reflecterende elementen: reflecterende body lan-
guage, 2 reflecterende strepen op de romp en de mouwen rondom, extra reflecte-
rende strepen over de schouders en borst en bovenaan de rug (5 cm breed)

FUNCTIE Rechts: napoleonzak met ritssluiting | 2 zijzakken met ritssluiting| 
Rechts: smartphone-binnenzak | Ritssluiting voor met gecombineerde kin- en 
baardbescherming en windbescherming | Opstaande/omslagkraag | Ergonomisch 
gevormde mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | 
Mouwen met gebreid boordje aan de binnenkant | Zoom van het jack met elastisch 
koord in wijdte verstelbaar | Verlengde rug | Belastingspunten extra versterkt | 
Ergonomisch gevormde zipper met veel grip

100 % polyester, ca. 270 g/m²

VEST MODEL 7207

DESIGN Nauwsluitende snit | Contrasterende elementen: Zoom bij de romp, ach-
terkant schouders,  CORDURA®-versterkingen | Stretch: zwart voor alle kleurcom-
binaties | Reflecterende elementen: reflecterend in body-language, onderbroken en 
ononderbroken reflecterend band gecombineerd, 2 reflecterend strepen rondom 
de romp, extra reflecterende strepen over de schouders en de borst en bovenaan de 
rug (5 cm breed)

FUNCTIE Rechts: napoleonzak met afgedekte ritssluiting | 2 zijzakken met afge-
dekte ritssluiting| Links: borstbinnenzak met ritssluiting, geschikt voor tablets tot 
7” | Rechts: Smartphonezakje en grote binnenzak | Ritssluiting voor met gecombi-
neerde kin- en baardbescherming en windbescherming | Opstaande/omslagkraag 
met comfortabele inzet van stretch in de nek | Belastingspunten extra versterkt | 
Zoom van het jack met elastisch koord in wijdte verstelbaar | Verlengde rug | Ergo-
nomisch gevormde zipper met veel grip

BOVENSTE STOF: 50 % katoen, 50 % polyester, ca. 270 g/m2 
VOERING: 100 % polyester gewatteerde voering

high vis oranje
 1407 8339-37
XS–4XL

high vis oranje | 
donkerblauw
7207 8340-3748
XS–4XL

high vis oranje | 
korenbloemblauw
7207 8340-3746
XS–4XL

high vis geel
 1407 8339-34
XS–4XL

high vis rood
 1407 8339-54
XS–4XL

high vis geel | 
antraciet
7207 8340-3497
XS–4XL

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2
 EN 14058:2017, klasse 1

  EN ISO 20471 + A1, klasse 1
 EN 14058:2017, klasse 2

high vis rood | zwart
7207 8341-5499
(85 % katoen,  
15 % polyester,  
ca. 270 g/m2)
XS–4XL

high vis geel | 
donkerblauw
7207 8340-3448
XS–4XL

high vis oranje | 
antraciet
7207 8340-3797
XS–4XL

high vis oranje | 
mosgroen
7207 8340-3765
XS–4XL
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 WASSERABWEISENDSTRETCH

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT ATMUNGSAKTIV WINDDICHT

 L # r e -
WASADVIES

high vis oranje | donkerblauw
 1507 8427-3748
XS–4XL

SOFTSHELLJACK MODEL 1507

DESIGN Nauwsluitende snit | Contrasterende elementen: zoom aan de romp en 
mouwen, voor- en achterkant schouders, binnenkraag,  CORDURA®-versterkingen | 
Stretch: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende elementen: reflecterende body 
language, onderbroken en ononderbroken reflecterend band gecombineerd, 
2 reflecterende strepen op de romp en armen rondom, extra reflecterende strepen op de 
schouders en de borst en bovenaan de rug (5 cm breed)

FUNCTIE Rechts: napoleonzak met ritssluiting | 2 zijzakken met ritssluiting| Rechts: 
smartphonezakje | Ritssluiting voor met gecombineerde kin- en baardbescherming en 
windbescherming | Opstaande/omslagkraag met comfortabele inzetten van stretch in de 
nek | Ergonomisch gevormde mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegings-
vrijheid | Mouwzoom met riempje in de wijdte verstelbaar | Mouwen met gebreid boordje 
aan de binnenkant | Ergonomisch gevormde zipper met goede grip | Zoom van het jack 
met elastisch koord, in de wijdte verstelbaar | Verlengde rug

100 % polyester, ca. 310 g/m²

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2
 EN 14058:2017, klasse 1

high vis rood | zwart
 1507 8427-5499
XS–4XL

high vis geel | antraciet
 1507 8427-3497
XS–4XL

high vis oranje | antraciet
 1507 8427-3797
XS–4XL

high vis oranje | mosgroen
1507 8427-3765
XS–4XL

high vis oranje | 
korenbloemblauw
 1507 8427-3746
XS–4XL

high vis geel | donkerblauw
 1507 8427-3448
XS–4XL
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high vis oranje | antraciet
 1307 8332-3797
XS–4XL

high vis oranje | 
korenbloemblauw
 1307 8332-3746
XS–4X

 WINDDICHT
 VERSCHWEISSTE

NÄHTE

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

WIDERSTANDS-
FÄHIG ATMUNGSAKTIV WASSERDICHT

NIEUW IN HET ASSORTIMENT
REFLECTERENDE GEBREIDE MUTSEN
op pagina 97.

 O # r b -
WASADVIES

WEERBESTENDIG PARKA MODEL 1307

DESIGN Nauwsluitende snit | Contrasterende elementen: zoom aan de romp en 
mouwen, voor- en achterkant schouders, binnenkraag,  CORDURA®-versterkingen, 
volumeplooi in borstzak | Kleppen op zakken met zwart geribbeld lint versterkt | 
Reflecterende elementen: reflecterende body language, onderbroken en ononderbroken 
reflecterend band gecombineerd, 2 reflecterende strepen op de romp en de mouwen 
rondom (7 cm breed), extra reflecterende strepen over de schouders en borst en 
bovenaan de rug (5 cm breed) en aan de bovenarm (2,5 cm breed)

FUNCTIE 2 borstzakken met meer wijdte, klep en klittenband | 2 zijzakken met 
afgedekte ritssluiting | 2 extra zijzakken met klep en klittenband | 2-wegs-ritssluiting 
voor met gecombineerde kin- en baardbescherming en dubbele windbescherming | 
Opstaande/omslagkraag, binnenkraag van zacht, soepel materiaal | Verwijderbare 
stormcapuchon met klep en bij het gezicht in de wijdte verstelbaar | Ergonomisch 
gevormde mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom 
met riempje in de wijdte verstelbaar | Mouwen met gebreide boordjes aan de binnenkant | 
Links: bovenarmzak met klep en klittenband, pennenopening in de klep | EasyBrand-
functie foor openingen in de voering op de rug | Links: borstbinnenzak met ritssluiting, 
geschikt voor tablets tot 7” | Rechts: smartphonezakje | Zoom van het jack met elastisch 
koord in wijdte verstelbaar | Verlengde rug | Belastingspunten extra versterkt | Z-liner-
constructie met gesealde naden | 2-zones-technologie voor vochtregulering | 
Ergonomisch gevormde zipper met veel grip | Vochtblokkering bij zoom en mouwen

BOVENSTE STOF: 80 % polyester, 20 % katoen, ca. 220  g/m2

VOERING: 100 % polyester

 EN 343:2019, klasse 3/4
  EN ISO 20471 + A1, klasse 3

  EN 14058:2017, klasse 1 in  combinatie met model 1407 en 
model 1507, klasse 2 in  combinatie met model 7207

high vis oranje | 
donkerblauw 
1307 8332-3748
XS–4XL

high vis rood | zwart
 1307 8332-5499
XS–4XL

high vis oranje | mosgroen
 1307 8332-3765
XS–4XL

high vis geel | antraciet
 1307 8332-3497
XS–4XL

high vis geel | donkerblauw
 1307 8332-3448
XS–4XL

Voldoet WAARSCHUWINGSKLASSE 3
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 WINDDICHT ATMUNGSAKTIVWASSERDICHT
 VERSCHWEISSTE

NÄHTE

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 WINDDICHT ATMUNGSAKTIVWASSERDICHT
 VERSCHWEISSTE

NÄHTE

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 M # x b -
WASADVIES

 M # x b -
WASADVIES

WEERBESTENDIGE PARKA MODEL 1975

DESIGN Reflecterende elementen: reflecterende body language, onderbroken en 
ononderbroken reflecterend band gecombineerd, 2 reflecterende strepen op de romp en de 
mouwen rondom (7 cm breed), extra reflecterende strepen over de schouders (5 cm breed)

FUNCTIE 1 borstzak rechts met afgedekte ritssluiting | 2 zijzakken met waterafstotende 
ritssluiting | Afgedekte 2-wegs-ritssluiting met gecombineerde kin- en baardbescherming en 
dubbele windbescherming met extra drukknopen | Opstaande/omslagkraag, binnenkraag van 
zacht, soepel materaal | Mouwzoom met riempje en klittenband in de wijdte verstelbaar | 
Geïntegreerde capuchon die in de kraag kan worden gestopt | Rechts: borstbinnenzak met 
knoopsluiting | Zoom in de wijdte verstelbaar met elastisch koord | Belastingspunten extra 
versterkt | Gesealde naden | 4 cm vochtblokkering aan de zoom en mouwen | Reparatieopening 
linksbinnen | Uitneembare binnenjas van gewatteerde voering, kan niet afzonderlijk worden 
gedragen

BOVENSTE STOF: 100 % polyester, ca. 200 g/m² 
VOERING: 100 % polyester

ENKEL BUITENJAS: 
 EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, klasse 3/3

GECOMBINEERD MET BINNENJAS: 
 EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, klasse 3/1

  EN ISO 20471 + A1, klasse 3

ENKEL BUITENJAS: 
 EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, klasse 3/3

GECOMBINEERD MET BINNENJAS: 
 EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, klasse 3/1

  EN ISO 20471 + A1, klasse 3

high vis oranje
 1975 8228-37
XS–4XL

high vis oranje
 1977 8228-37
XS–4XL

high vis geel
 1977 8228-34
XS–4XL

WEERBESTENDIGE BLOUSON MODEL 1977

DESIGN Reflecterende elementen: reflecterende body language, onderbroken en 
ononderbroken reflecterend band gecombineerd, 2 reflecterende strepen op de romp en 
de mouwen rondom (7 cm breed), extra reflecterende strepen over de schouders (5 cm 
breed)

FUNCTIE 1 borstzak rechts met afgedekte ritssluiting | 2 zijzakken met waterafstotende 
ritssluiting | Afgedekte 2-wegs frontritssluiting gecombineerd met kin- en 
baardbescherming, dubbele windbeschermingsbies en extra drukknopen | Opstaande/
omslagkraag, binnenkraag van zacht, soepel materiaal | Mouwzoom met riempje en 
klittenband in de wijdte verstelbaar | Geïntegreerde capuchon in de kraag opgeborgen | 
Rechts: borstbinnenzak met knoopsluiting | Zoom van het jack met inzetten van rubber aan 
de zijkanten | Verlengde rug | Belastingspunten extra versterkt | Gesealde naden | 4 cm 
vochtblokkering aan mouwzomen | Uitneembare binnenjas van gewatteerde voering, kan 
niet afzonderlijk worden gedragen

BOVENSTE STOF: 100 % polyester, ca. 200 g/m²
VOERING: 100 % polyester

high vis geel
 1975 8228-34
XS–4XL
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NR. 5510

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 KÜBLER REFLECTIQ
 SHIRTS

ZICHTBAAR 
MOOI.

Vier shirts vullen de lijn van hoge-zichtbaarheidskleding 
 KÜBLER REFLECTIQ aan. Onderbroken reflecterende 
strepen zorgen voor een optimale zichtbaarheid dankzij 
de indeling in body language. De intelligente materiaal-
constructie garandeert een aangenaam draaggevoel. 
Afgestemd op  KÜBLER REFLECTIQ zijn de shirts in high 
vis geel, high vis oranje en high vis rood verkrijgbaar.

G # x e - 
WASADVIES

POLO MODEL 5042

Korte mouwen | Knopenbies met 3 knopen | Onderbroken reflecterende stre-
pen in body language voor optimale zichtbaarheid | Materiaalconstructie met 
katoen aan de binnenkant voor een aangenaam draagcomfort en polyester 
aan de buitenkant voor duurzaamheid | UV-beschermingsfactor 50+ conform 
EN 13758 beschermt tegen sterke zonnestralen

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 180 g/m²

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

  EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

  EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+

T-SHIRT MODEL 5043

Korte mouwen | Ronde hals | Onderbroken reflecterende strepen in body 
language voor optimale zichtbaarheid | Materiaalconstructie met katoen 
aan de binnenkant voor een aangenaam draagcomfort en polyester aan 
de buitenkant voor duurzaamheid | UV-beschermingsfactor 50+ conform 
EN 13758 beschermt tegen sterke zonnestralen

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 180 g/m²

high vis geel
5043 8227-34
XS–4XL

high vis geel
5042 8227-34
XS–4XL

high vis oranje
5043 8227-37
XS–4XL

high vis oranje
5042 8227-37
XS–4XL

high vis rood
5043 8227-54
XS–4XL

high vis rood
5042 8227-54
XS–4XL
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SICHTBARKEIT

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

ZIP-SWEATER MODEL 5046

Lange mouwen | Staande kraag met ritssluiting | Onderbroken reflecterende 
strepen in body language en aan de mouwen voor optimale zichtbaarheid | Gebreide 
boordjes aan de mouwen | Materiaalconstructie met hoog katoenpercentage voor 
een aangenaam draagcomfort, opgeruwde binnenkant voor een aangenaam en 
warm draaggevoel | UV-beschermingsfactor 50+ conform EN 13758 beschermt 
tegen sterke zonnestralen

65 % polyester, 35 % katoen, ca. 300  g/m2

LONGSLEEVE MODEL 5045

Lange mouwen | Ronde hals | Onderbroken reflecterende strepen in body 
language en aan de mouwen voor optimale zichtbaarheid | Gebreide boordjes 
aan de mouwen | Materiaalconstructie met katoen aan de binnenkant voor een 
aangenaam draagcomfort en polyester aan de buitenkant voor duurzaamheid | UV-
beschermingsfactor 50+ conform EN 13758 beschermt tegen sterke zonnestralen

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 180 g/m²

high vis geel
5046 8344-34
XS–4XL

high vis oranje
5045 8227-37
XS–4XL

high vis oranje
5046 8344-37
XS–4XL

high vis rood
5045 8227-54
XS–4XL

high vis rood
5046 8344-54
XS–4XL

  EN ISO 20471 + A1, klasse 3 

  EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+

  EN ISO 20471 + A1, klasse 3
  (voor maat XS en S: klasse 2)

  EN 13758-2:2003 + A1:2006, 50+

high vis geel
5045 8227-34
XS–4XL
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KÜBLER PROTECTIQ
 WELDING

NIEUW

Met KÜBLER PROTECTIQ WELDING breiden we 
onze multinorm-collectie KÜBLER PROTECTIQ uit 
door de kleding te specialiseren. Met gelijkblijvend 
comfort en een uniforme look concentreert 
KÜBLER PROTECTIQ WELDING zich uitsluitend op 
de voor het lassen benodigde normen en biedt dan 
ook op dit gebied een nog grotere bescherming. 

KÜBLER PROTECTIQ en KÜBLER PROTECTIQ 
WELDING zijn de perfecte keuze als het om 
Corporate Wear gaat. Alle sectoren kunnen 
uniform worden uitgerust en tegelijkertijd aan alle 
eisen voldoen.

SPECIAAL VOOR 
LASSERS.
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79 % katoen, 20 % polyester, 
1 % antistatische vezels, ca. 450 g/m²

 EN ISO 11611:2015 klasse 2, A1+A2
 EN ISO 11612:2015 code A1+A2 B1 C1 E3 F1
 EN 1149-5

JACK MODEL 1397

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden tot personaliseren aan de mouwen, borstzakken en rug | Contrasterende elementen: zij-inzet 
en schouderpassen voor en achter, zomen op de rug en aan de mouwen | Ritssluitingen en drukknopen: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende ele-
menten: bovenaan de rug en bovenarm
 
FUNCTIE 2 borstzakken met klep | 2 zijzakken met klep en klittenband | 2 binnenzakken met klittenband | Afgedekte ritssluiting voor, bies met drukknopen en 
klittenband afsluitbaar | Staande/omslagkraag met klittenband | Ergonomisch gevormde mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | 
Mouwzoom met drukknopen in wijdte instelbaar | Rug met comfortabele plooien | Verlengde rug | Leasinglabel | SmartRepair-functie | Belastingspunten extra 
versterkt

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

 I # r n )
WASADVIES

donkerblauw | antraciet
1397 8515 -4897
44-64, 90-114, 24-30

antraciet | zwart
1397 8515 -9799
44-64, 90-114, 24-30

LASBESCHERMING KLASSE 2
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BROEK MODEL 2397

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden om te personalise-
ren aan de broekspijpen | Contrasterende elementen: rand zakken, riemlussen, klep 
van linker dijbeenzak, zoom | Reflecterende elementen: naad knieholte 

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
klittenband | 2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch geposi-
tioneerde, losse duimstokzak met klep en klittenband, extra multifunctionele zak | 
Links: dijbeenzak met gecombineerde smartphonezak met klep en klittenband | elas-
tische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | Tailleband met afgedekte knoop | 
Voorgevormde knieën met bewegingszones | Zakken voor kniebeschermers met ope-
ning aan de onderkant en met klittenband | SmartRepair-functie | Belastingspunten 
extra versterkt

 I # r n )
WASADVIES

donkerblauw | antraciet
2397 8515 -4897
44-64, 90-114, 24-30

antraciet | zwart
2397 8515 -9799
44-64, 90-114, 24-30

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform EN 14404 
+ A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens art. 
8107 9120-99 (pagina 96).

79 % katoen, 20 % polyester, 
1 % antistatische vezels, ca. 450 g/m²

 EN ISO 11611:2015 klasse 2, A1+A2
 EN ISO 11612:2015 code A1+A2 B1 C1 E3 F1
 EN 1149-5

+

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

LASBESCHERMING KLASSE 2
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AMERIKAANSE OVERALL MODEL 3397

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden om te personaliseren aan de broekspijpen | Contrasterende elementen: rand zakken, klep 
van linker dijbeenzak, zoom | Reflecterende elementen: naad knieholte 

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met klittenband | 2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergono-
misch gepositioneerde, losse duimstokzak met klep en klittenband, extra multifunctionele zak | Links: dijbeenzak met gecombineerd smartphonezakje met 
klep en klittenband | Dubbel voorpand | Voorpandzak met klep en klittenband | Gulp met ritssluiting | Elastische schouderbanden met stootvaste en 
hittebestendige klapgespen van kunststof | Ergonomische, verhoogde bescherming van de nieren | elastische inzet in tailleband | Voorgevormde knieën met 
bewegingszone | Zakken voor kniebeschermers met opening aan de onderkant en klittenband | SmartRepair-functie | Belastingspunten extra versterkt

 I # r n )
WASADVIES

donkerblauw | antraciet
3397 8515 -4897
44-64, 90-114, 24-30

antraciet | zwart
3397 8515 -9799
44-64, 90-114, 24-30

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform EN 14404 
+ A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekussens art. 
8107 9120-99 (pagina 96).

LASBESCHERMING KLASSE 2

79 % katoen, 20 % polyester, 
1 % antistatische vezels, ca. 450 g/m²

 EN ISO 11611:2015 klasse 2, A1+A2
 EN ISO 11612:2015 code A1+A2 B1 C1 E3 F1
 EN 1149-5 +

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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KÜBLER PROTECTIQ

Met deze workwear bent u optimaal uitgerust voor de 
gevaarlijke omstandigheden op uw dagelijkse werk. 
In   KÜBLER  PROTECTIQ bent u rondom beschermd en 
kunt u zich helemaal op uw werk concentreren.

HET GEVAAR 
ALTIJD IN HET VIZIER.
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 I # r c )
WASADVIES

 I # r c )
WASADVIES

donkerblauw | antraciet
1390 8428-4897 (arc 1)
1391 8428-4897 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

antraciet | zwart
1390 8428-9799 (arc 1)
1391 8428-9799 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

JACK arc 2 MODEL 1391

EXTRA EIGENSCHAPPEN:

DESIGN Voering rood

FUNCTIE Voor-, achterpand en mouwen van dubbele laag stof | Links: Easy-
Brand-functie door opening in de voering

BOVENSTE STOF: 47 % modacryl, 32 % katoen, 20 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m²
VOERING: 48 % modacryl, 34 % katoen, 17 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 175 g/m²

47 % modacryl, 32 % katoen, 20 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m²

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1
 EN ISO 11612:2015 code A1 B1 C1 D1 E2 F1
 IEC 61482-2 APC=1
 EN 1149-5
 EN 13034:2005 + A1:2009 type 6

 ELIM-waarde: 9,4 cal/cm²

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1
 EN ISO 11612:2015 code A1 B1 C1 D1 E2 F1
 IEC 61482-2 APC=2
 EN 1149-5
 EN 13034:2005 + A1:2009 type 6

 ELIM-waarde: 16 cal/cm²

JACK arc 1 MODEL 1390

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden tot 
personaliseren aan de mouwen, borstzakken en rug | Contrasterende elementen: 
zij-inzet aan de schouderpassen voor en achter, zomen op de rug en aan de 
mouwen, bovenarminzet | Ritssluitingen en drukknopen: zwart voor alle 
kleurcombinaties | Reflecterende elementen: bovenaan de rug en bovenarm

FUNCTIE 2 borstzakken met klep | 2 zijzakken met klep en klittenband | 2 bin-
nenzakken met klittenband | Afgedekte ritssluiting voor met extra drukknopen en 
afsluitbaar met klittenband | Opstaande/omslagkraag met klittenband | Ergono-
misch gevormde mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrij-
heid | Mouwzoom met drukknopen in de wijdte verstelbaar | Rug met comfortabele 
plooien | Verlengde rug | Leasing label | SmartRepair-functie | Belastingspunten 
extra versterkt

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met 
kniekussens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

 I # r c )
WASADVIES

 I # r c )
WASADVIES

donkerblauw | antraciet
2390 8428-4897 (arc 1)
2391 8428-4897 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

BROEK arc 2 MODEL 2391

EXTRA EIGENSCHAPPEN:

FUNCTIE Voorkant broek van dubbele laag stof

BOVENSTE STOF: 47 % modacryl, 32 % katoen, 20 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m² 
VOERING: 48 % modacryl, 34 % katoen, 17 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 175 g/m²

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1
 EN ISO 11612:2015 code A1 B1 C1 D1 E2 F1
 IEC 61482-2 APC=2
 EN 1149-5
 EN 13034:2005 + A1:2009 type 6

BROEK arc 1 MODEL 2390

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheid tot personaliseren van de 
broekspijp | Contrasterende elementen: inzet in broekspijp aan de zijkant, rand zak, riemlussen, 
klep aan linker dijbeenzak, rand van de zoom | Reflecterende elementen: aan de inzet in de 
broekspijp aan de zijkant

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
klittenband | 2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
losse duimstokzak met klep en klittenband, extra multifunctionele zak | Links: dijbeenzak 
met gecombineerd smartphonezakje met klep en klittenband | FlexZone: elastische inzet in 
tailleband | Gulp met ritssluiting | Tailleband met afgedekte knoop | Voorgevormde knieën 
met bewegingszones | Zakken voor kniebeschermers met opening aan de onderkant en met 
klittenband | SmartRepair-functie | Belastingspunten extra versterkt

47 % modacryl, 32 % katoen, 20 % polyamide, 1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m2

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1
 EN ISO 11612:2015 code A1 B1 C1 D1 E2 F1
 IEC 61482-2 APC=1
 EN 1149-5
 EN 13034:2005 + A1:2009 type 6

antraciet | zwart
2390 8428-9799 (arc 1)
2391 8428-9799 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met 
kniekussens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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AMERIKAANSE OVERALL arc 1 MODEL 3390

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheid tot personaliseren van de 
broekspijp | Contrasterende elementen: inzet in broekspijp aan de zijkant, rand zak, klep linker 
dijbeenzak, rand van de zoom | Reflecterende elementen: aan de inzet in de broekspijp aan de 
zijkant

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken met 
klittenband | 2 achterzakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, 
losse duimstokzak met klep en klittenband, extra multifunctionele zak | Links: dijbeenzak met 
gecombineerd smartphonezakje met klep en klittenband | Dubbel voorpand | Voorpandzak met 
klep en klittenband | Gulp met ritssluiting | Elastische schouderbanden met stootvaste en 
hittebestendige klapgespen van kunststof | Ergonomische, verhoogde bescherming van de 
nieren | FlexZone: elastische inzet in tailleband | Voorgevormde knieën met bewegingszones | 
Zakken voor kniebeschermers met opening aan de onderkanten klittenband | SmartRepair-
functie | Belastingspunten extra versterkt 

47 % modacryl, 32 % katoen, 20 % polyamide, 1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m2

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1
 EN ISO 11612:2015 code A1 B1 C1 D1 E2 F1
 IEC 61482-2 APC=1
 EN 1149-5
 EN 13034:2005 + A1:2009 type 6

antraciet | zwart
3390 8428-9799 (arc 1)
3391 8428-9799 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

donkerblauw | antraciet
3390 8428-4897 (arc 1)
3391 8428-4897 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

AMERIKAANSE OVERALL arc 2 MODEL 3391

EXTRA EIGENSCHAPPEN:

FUNCTIE Voorkant broek van dubbele laag stof

BOVENSTE STOF: 47 % modacryl, 32 % katoen, 20 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m²
VOERING: 48 % modacryl, 34 % katoen, 17 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 175 g/m²

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1
 EN ISO 11612:2015 code A1 B1 C1 D1 E2 F1
 IEC 61482-2 APC=2
 EN 1149-5
 EN 13034:2005 + A1:2009 type 6

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekus-
sens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekus-
sens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

 I # r c )
WASADVIES

 I # r c )
WASADVIES

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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 VERSCHWEISSTE

NÄHTE ATMUNGSAKTIV
SCHMUTZ- UND

WASSERABWEISEND WASSERDICHT WINDDICHT

 VERSCHWEISSTE
NÄHTE ATMUNGSAKTIV

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND WASSERDICHT WINDDICHT

I # r b )
WASADVIES

I # r b )
WASADVIES

WEERBESTENDIG PARKA  arc1 MODEL 1392

DESIGN EasyBrand-functie met gecertificeerde mogelijkheid tot personaliseren op borstzak-
ken en rug door openingen in de zijkant van de voering | Contrasterende elementen: zij-inzet aan 
de schouderpassen voor en achter, zomen op de rug en aan de mouwen, bovenarminzet, voering 
rood | Ritssluitingen en drukknopen: zwart voor alle kleurcombinaties | Reflecterende elementen: 
bovenaan de rug en bovenarm

FUNCTIE 2 borstzakken met klep | 2 zijzakken met klep en klittenband | 2 binnenzakken met 
klittenband | Links: napoleonzak onder de afdekking voor | Afgedekte ritssluiting voor, bies met 
drukknopen en klittenband afsluitbaar | Opstaande/omslagkraag met klittenband | Capuchon 
model 8392 (extra verkrijgbaar) kan met drukknopen worden bevestigd | Ergonomisch gevormde 
mouwen met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzoom met riempje en 
drukknopen in de wijdte verstelbaar | Verlengde rug | Leasing label | SmartRepair-functie | Belas-
tingspunten extra versterkt

BOVENSTE STOF: 48 % modacryl, 34 % katoen, 
17 % polyamide, 1 % antistatische vezels, ca. 205 g/m² 
MEMBRAAN: 100 % polyuretaan
VOERING: 48 % modacryl, 34 % katoen, 17 % polyamide,
1 % antistatische vezels, ca. 175 g/m²

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1 
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 Ed. 2:2018 (APC1) klasse 1/4kA
 EN 1149-5
 EN 13034:2005 + A1:2009 type 6
 EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, klasse 3/3

 ELIM-waarde aangevraagd

CAPUCHON MODEL 8392

DESIGN Contrasterende elementen: voering rood

FUNCTIE Losse stormcapuchon met klep voor weerbestendig jack model 1392 | 
Gezichtsveld en wijdte verstelbaar

BOVENSTE STOF: 48 % modacryl, 34 % katoen, 
17 % polyamide, 1 % antistatische vezels, ca. 205 g/m²
MEMBRAAN: 100 % polyuretaan
VOERING: 48 % modacryl, 34 % katoen, 17 % polyamide, 
1 % antistatische vezels, ca. 175 g/m²

antraciet | zwart
1392 8322-9799 
XS–4XL

donkerblauw | antraciet
1392 8322-4897 
XS–4XL

donkerblauw
8392 8322-48
XS–4XL

antraciet
8392-8322-97
XS–4XL

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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KÜBLER PROTECTIQ
 HIGH VIS

Mist, stof, slecht weer, donkere omstandigheden 
-   KÜBLER  PROTECTIQ HIGH VIS zorgt voor licht in de 
duisternis. Hiervoor zorgen de reflecterende strepen 
in body-language-look, maar ook de lichtgevende 
kleurstellingen. Tegelijkertijd beschermen de 
producten uitgebreid tegen talrijke andere gevaren. 
Hoogste prestatie voor uw veiligheid.

VOOR 
BESCHERMING 
EN VEILIGHEID.
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 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

 O # r b )
WASADVIES

 O # r b )
WASADVIES

JACK arc 1 MODEL 1393

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheden om te personaliseren op de 
rug | Contrasterende elementen: zij-inzet voor en achter, zomen op de rug aan de voorkant en 
mouwen, bovenarminzet | Ritssluitingen en drukknopen: zwart voor alle kleurstellingen | 
Reflecterende elementen: aan bovenarm, reflecterende look in body language (5 cm breed) 
verticaal over de schouders lopend, 1 reflecterende streep op de romp en 2 reflecterende 
strepen op iedere mouw

FUNCTIE 2 borstzakken met klep | 2 zijzakken met klep en klittenband | 2 binnenzakken met 
klittenband | Afgedekte ritssluiting voor, bies met drukknopen en klittenband | Opstaande/
omslagkraag met klittenband | Ergonomisch gevormde mouwen met extra bewegingszones 
voor meer bewegingsvrijheid | Mouwzomen met riempje en klittenband in de wijdte verstelbaar | 
Rug met comfortabele plooien | Verlengde rug | Leasinglabel | SmartRepair-functie | 
Belastingspunten extra versterkt

36 % modacryl, 33 % polyester, 30 % aramide, 1 % antistatische vezels, ca. 260 g/m2

JACK arc 2 MODEL 1394 

EXTRA EIGENSCHAPPEN:

DESIGN Voering grijs gemêleerd

FUNCTIE Voor-, achterpand en mouwen van dubbele laag stof | 
Links: EasyBrand-functie door opening in de voering

BOVENSTE STOF: 31 % polyester, 28 % modacryl, 20 % aramide, 
20 % viscose FR, 1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m²
VOERING: 50 % aramide, 50 % viscose FR, ca. 150 g/m²

high vis geel | antraciet
1393 8345-3497 (arc 1)
1394 8420-3497 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

high vis oranje | antraciet
1393 8345-3797 (arc 1)
1394 8420-3797 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1 
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 APC=2
 EN 1149-5

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2
 ELIM-waarde aangevraagd

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1 
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 APC=1
 EN 1149-5

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2
 ELIM-waarde aangevraagd

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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 O # r b )
WASADVIES

 O # r b )
WASADVIES

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met 
kniekussens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met 
kniekussens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

BROEK arc 1 MODEL 2393

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheid tot personaliseren van de 
broekspijp | Contrasterende elementen: inzet in broekspijp aan de zijkant, rand zak, riemlussen, klep 
aan linker dijbeenzak, rand van de zoom | Reflecterende elementen: aan de inzet in de broekspijp aan 
de zijkant, 2 reflecterende strepen (7 cm breed) rondom de broekspijp

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 2 achterzakken 
met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse duimstokzak met klep en 
klittenband, extra multifunctionele zak | Links: dijbeenzak met gecombineerd smartphonezakje 
met klep en klittenband | FlexZone: elastische inzet in tailleband | Gulp met ritssluiting | Tailleband 
met afgedekte knoop | Voorgevormde knieën met bewegingszones | Zakken voor kniebeschermers 
met opening aan de onderkant en met klittenband | SmartRepair-functie | Belastingspunten extra 
versterkt

36 % modacryl, 33 % polyester, 30 % aramide, 1 % antistatische vezels, ca. 260 g/m2

BROEK arc 2 MODEL 2394

EXTRA EIGENSCHAPPEN:

FUNCTIE Voorkant broek van dubbele laag stof

BOVENSTE STOF: 31 % polyester, 28 % modacryl, 20 % aramide, 
20 % viscose FR, 1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m²
VOERING: 50 % aramide, 50 % viscose FR, ca. 150 g/m²

high vis geel | antraciet
2393 8345-3497 (arc 1)
2394 8420-3497 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

high vis oranje | antraciet
2393 8345-3797 (arc 1)
2394 8420-3797 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1 
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 APC=1
 EN 1149-5

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1 
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 APC=2
 EN 1149-5

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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 O # r b )
WASADVIES

 O # r b )
WASADVIES

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekus-
sens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

ZAKKEN VOOR KNIEBESCHERMERS Gecertificeerd conform 
EN 14404 + A1, type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met kniekus-
sens art. 8107 9120-99 (pagina 96).

high vis geel | antraciet
3393 8345-3497 (arc 1)
3394 8420-3497 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

high vis oranje | antraciet
3393 8345-3797 (arc 1)
3394 8420-3797 (arc 2)
44-64, 90-114, 24-30

AMERIKAANSE OVERALL arc 1 MODEL 3393

DESIGN EasyBrand-functie door gecertificeerde mogelijkheid tot personaliseren van de 
broekspijp | Contrasterende elementen: inzet in broekspijp aan de zijkant, rand zak, klep aan 
linker dijbeenzak, rand van de zoom | Reflecterende elementen: aan de inzet in de broekspijp 
aan de zijkant, 2 reflecterende strepen (7 cm breed) rondom de broekspijp

FUNCTIE Ergonomische belijning voor meer bewegingsvrijheid | 2 zijzakken | 2 achter-
zakken met klep en klittenband | Rechts: ergonomisch gepositioneerde, losse duimstokzak 
met klep en klittenband, extra multifunctionele zak | Links: dijbeenzak met gecombineerd 
smartphonezakje met klep en klittenband | Dubbel voorpand | Voorpandzak met klep en 
klittenband | Gulp met ritssluiting | Elastische schouderbanden met stootvaste en hittebe-
stendige klapgespen van kunststof | Ergonomische, verhoogde bescherming van de nieren | 
FlexZone: elastische inzet in tailleband | Voorgevormde knieën met bewegingszone | Zakken 
voor kniebeschermers met opening aan de onderkant en klittenband | SmartRepair-functie | 
Belastingspunten extra versterkt

36 % modacryl, 33 % polyester, 30 % aramide, 1 % antistatische vezels, ca. 260 g/m2

AMERIKAANSE OVERALL arc 2 MODEL 3394

EXTRA EIGENSCHAPPEN:

FUNCTIE Voorkant broek van dubbele laag stof

BOVENSTE STOF: 31 % polyester, 28 % modacryl, 20 % aramide, 
20 % viscose FR, 1 % antistatische vezels, ca. 320 g/m²
VOERING: 50 % aramide, 50 % viscose FR, ca. 150 g/m²

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1 
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 APC=1
 EN 1149-5

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

 EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1 
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 APC=2
 EN 1149-5

  EN ISO 20471 + A1, klasse 2

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

+
Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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+
 VERSCHWEISSTE

NÄHTE ATMUNGSAKTIVWASSERDICHT WINDDICHT

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

 VERSCHWEISSTE
NÄHTE

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND WASSERDICHT WINDDICHT ATMUNGSAKTIV

 O # r b )
WASADVIES

 O # r b )
WASADVIES

WEERBESTENDIG PARKA arc 2 MODEL 1395

DESIGN EasyBrand-functie met gecertificeerde mogelijkheid tot personaliseren op borst zakken 
en rug door openingen in de zijkant van de voering | Contrasterende elementen: zij-inzet voor en 
achter, zomen op de rug aan de voorkant en mouwen, bovenarminzet, voering grijs gemêleerd | 
Ritssluitingen en drukknopen: zwart voor alle kleurstellingen | Reflecterende elementen: aan 
bovenarm, reflecterende look in body language (5 cm breed) verticaal over de schouders lopend, 1 
reflecterende streep op de romp en 2 reflecterende strepen op iedere mouw

FUNCTIE 2 borstzakken met klep | 2 zijzakken met klep en klittenband | 2 binnenzakken met klit-
tenband | Links: napoleonzak onder de afdekking voor | Afgedekte ritssluiting voor, bies met druk-
knopen en klittenband afsluitbaar | Opstaande/omslagkraag met klittenband |  Capuchon model 
8395 (los verkrijgbaar) kan met drukknopen worden bevestigd | Ergonomisch gevormde mouwen 
met extra bewegingszones voor meer bewegingsvrijheid |  Mouwzoom met riempje en klittenband in 
de wijdte verstelbaar | Verlengde rug | Leasinglabel | Belastings punten extra versterkt

BOVENSTE STOF: 36 % modacryl, 33 % polyester, 30 % aramide 
1 % antistatische vezels, ca. 300 g/m²
MEMBRAAN: 100 % polyuretaan
VOERING: 50 % aramide, 50 % viscose FR, ca. 150 g/m²

CAPUCHON MODEL 8395

DESIGN Contrasterende elementen: voering grijs gemêleerd

FUNCTIE Losse stormcapuchon met klep voor weerbestendig jack model 1395 | 
Gezichtsveld en wijdte verstelbaar

BOVENSTE STOF: 36 % modacryl, 33 % polyester, 30 % aramide 
1 % antistatische vezels, ca. 300 g/m²
MEMBRAAN: 100 % polyuretaan
VOERING: 50 % aramide, 50 % viscose FR, ca. 150 g/m²

high vis geel | antraciet
1395 8430-3497 
XS–4XL

high vis geel 
8395 8430-34 
XS–4XL

high vis oranje
8395 8430-37 
XS–4XL

high vis oranje | antraciet
1395 8430-3797 
XS–4XL

  EN ISO 11611:2015, klasse 1-A1
 EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1
 IEC 61482-2 Ed. 2:2018 (APC2) klasse 2/7kA
 EN 1149-5

  EN ISO 20471 + A1, klasse 3
  EN 343:2019, klasse 4/3 

ELIM-waarde aangevraagd

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797

Geschikt voor industriële was 
conform EN ISO 15797
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KÜBLER SHIRTS

Of het nu een shirt met lange of korte mouwen is, een 
overhemd of een sweater, bij  KÜBLER SHIRTS vindt het 
hele gezin het passende kledingstuk. De talrijke kleuren 
zijn harmonisch afgestemd op het kleurenpalet van 
 KÜBLER en passen perfect bij onze broeken en jacks. 
Bovendien zijn onze basics zeer vormstabiel en kleurecht 
en kunnen ze industrieel gewassen worden. Dit wordt 
bevestigd door de test conform EN ISO 15797.

PASSEN ALTIJD.
EROVER OF ERONDER. 
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T-SHIRT MODEL 5124

Ronde hals met halsboordje en nekbandje | Korte mouwen | Dubbele naad 
onderaan de mouwen en de zoom | Leasinglabel | Bandjes in de zoom om 
het shirt voor het drogen in de industriële reiniging op te hangen | Getest 
conform EN ISO 15797

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 160 g/m²

I # r c - 
WASADVIES

T-SHIRT DAMES MODEL 5024

DESIGN Iets getailleerde snit

FUNCTIE Vrouwelijke V-hals met halsboordje en nekbandje | Korte 
mouwen | Dubbele naad onderaan de mouwen en de zoom | Leasinglabel | 
Bandjes in de zoom om het shirt voor het drogen in de industriële reiniging 
op te hangen | Getest conform EN ISO 15797

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 160 g/m²

wit
5124 6238-10
XS–6XL

zandbruin
5124 6238-25
XS–6XL

korenbloem-
blauw
5124 6238-46
XS–6XL

donkerblauw
5124 6238-48
XS–6XL

middelrood
5124 6238-55
XS–6XL

mosgroen
5124 6238-65
XS–6XL

middelgrijs
5124 6238-95
XS–6XL

antraciet
5124 6238-97
XS–6XL

zwart
5124 6238-99
XS–6XL

wit
5024 6200-10
(ca. 190 g/m²)
XS–4XL

zandbruin
5024 6238-25
XS–4XL

korenbloem-
blauw
5024 6238-46
XS–4XL

donkerblauw
5024 6238-48
XS–4XL

middelrood
5024 6238-55
XS–4XL

mosgroen
5024 6238-65
XS–4XL

middelgrijs
5024 6238-95
XS–4XL

antraciet
5024 6238-97
XS–4XL

zwart
5024 6238-99
XS–4XL

I # r c - 
WASADVIES
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POLO DAMES MODEL 5026

DESIGN Iets getailleerde snit | Knopen met  KÜBLER-tekst

FUCNTIE Smalle, vrouwelijke knopenbies met 3 knopen | Gebreide kraag en nekbandje | Korte mouwen | 
Dubbele naad onderaan de mouwen en de zoom | Leasinglabel | Bandjes in de zoom om de polo voor het drogen 
in de industriële reiniging op te hangen | Getest conform EN ISO 15797

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 200 g/m²

wit
5026 6300-10
(ca. 190 g/m²)
XS–4XL

zandbruin
5026 6239-25
XS–4XL

korenbloemblauw
5026 6239-46
XS–4XL

donkerblauw
5026 6239-48
XS–4XL

middelrood
5026 6239-55
XS–4XL

mosgroen
5026 6239-65
XS–4XL

middelgrijs
5026 6239-95
XS–4XL

antraciet
5026 6239-97
XS–4XL

zwart
5026 6239-99
XS–4XL

I # r c - 
WASADVIES
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POLO MODEL 5126

DESIGN Knopen met  KÜBLER-tekst

FUNCTIE Knopenbies met 3 knopen | Gebreide kraag en nekbandje | Korte mouwen | Dubbele naad onder-
aan de mouwen en de zoom | Leasinglabel | Bandjes in de zoom om de polo voor het drogen in de industriële 
reiniging op te hangen | Getest conform EN ISO 15797

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 200 g/m²

wit
5126 6239-10
XS–6XL

zandbruin
5126 6239-25
XS–6XL

korenbloemblauw
5126 6239-46
XS–6XL

donkerblauw
5126 6239-48
XS–6XL

middelrood
5126 6239-55
XS–6XL

mosgroen
5126 6239-65
XS–6XL

middelgrijs
5126 6239-95
XS–6XL

antraciet
5126 6239-97
XS–6XL

zwart
5126 6239-99
XS–6XL

I # r c - 
WASADVIES
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SWEATER MODEL 5023

Ronde hals met halsboordje en nekbandje | Lange mouwen | Dubbele naad onderaan de mou-
wen en de zoom | Vormstabiele boordjes aan de mouwen en de zoom | Leasinglabel | Bandjes 
in de zoom om het sweat shirt voor het drogen in de industriële reiniging op te hangen | Pluis-
vrije binnenkant (French-Terry) | Getest conform EN ISO 15797

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 300 g/m²

antraciet
5023 6330-97
XS–6XL

wit
5023 6330-10
XS–6XL

zandbruin
5023 6330-25
XS–6XL

korenbloemblauw
5023 6330-46
XS–6XL

donkerblauw
5023 6330-48
XS–6XL

middelrood
5023 6330-55
XS–6XL

mosgroen
5023 6330-65
XS–6XL

middelgrijs
5023 6330-95
XS–6XL

zwart
5023 6330-99
XS–6XL

I # r c - 
WASADVIES

wit
5025 6240-10
XS–4XL

zandbruin
5025 6240-25
XS–4XL

korenbloemblauw
5025 6240-46
XS–4XL

donkerblauw
5025 6240-48
XS–4XL

middelrood
5025 6240-55
XS–4XL

mosgroen
5025 6240-65
XS–4XL

middelgrijs
5025 6240-95
XS–4XL

zwart
5025 6240-99
XS–4XL

LONGSLEEVE MODEL 5025

Ronde hals met halsboordje en nekbandje | Lange mouwen | Dubbele naad onderaan de 
mouwen en de zoom | Leasinglabel | Bandjes in de zoom om het shirt voor het drogen in de 
industriële reiniging op te hangen | Getest conform EN ISO 15797

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 190 g/m²

I # r c - 
WASADVIES

antraciet
5025 6240-97
XS–4XL
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HOODY MODEL 5022

In wijdte verstelbare capuchon van dubbele laag stof | Koord met metalen uiteinden, in de nek vast-
gemaakt | Opgestikte insteekzakken met dubbele naad | Afgedekte frontritssluiting, hoogwaardig en 
robuust | Vormstabiele mouwboordjes en zoom | Leasinglabel | Bandjes in de zoom om voor het drogen in 
de industriële reiniging op te hangen | Pluisvrije binnenkant (French Terry) | Getest conform EN ISO 15797

50 % katoen, ca. 50 % polyester, ca. 300 g/m²

wit
5022 6330-10
XS–4XL

zandbruin
5022 6330-25
XS–4XL

korenbloemblauw
5022 6330-46
XS–4XL

donkerblauw
5022 6330-48
XS–4XL

middelrood
5022 6330-55
XS–4XL

mosgroen
5022 6330-65
XS–4XL

middelgrijs
5022 6330-95
XS–4XL

zwart
5022 6330-99
XS–4XL

antraciet
5022 6330-97
XS–4XL

I # r c - 
WASADVIES

SWEATJACK MODEL 5021 

Opgestikte insteekzakken met dubbele naad | Afgedekte frontritssluiting, hoogwaardig en robuust | 
Vormstabiele mouwboordjes en zoom | Leasinglabel | Bandjes in de zoom om voor het drogen in de indus-
triële reiniging op te hangen | Pluisvrije binnenkant (French Terry) | Getest conform EN ISO 15797 50 % 
katoen, ca. 50 % polyester, ca. 300 g/m²

I # r c - 
WASADVIES

antraciet 
5021 6330-97
XS–4XL

donkerblauw 
5021 6330-48
XS–4XL

zwart 
5021 6330-99
XS–4XL

NIEUW
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ACCESSOIRES

ZIPPER-SET NEON MODEL 8807

6 stuks per verpakking | Met  KÜBLER-opschrift

KNIEBESCHERMERS MULTINORM  MODEL 8107

Van synthetisch rubber | Waterbestendig | Kniebeschermers moeten bij het reinigen, was-
sen, drogen en strijken uit de werkbroek worden genomen | Eén maat: breedte: ca. 25 cm, 
lengte: ca. 15 cm, hoogte: ca. 1,7 cm, voor alle gecertificeerde confectiematen geschikt | Per 
paar verpakt

Gecertificeerd conform EN 14404 + A1 type 2, vermogensklasse 1 in  combinatie met het 
betreffende product (let op de aanwijzingen in de beschrijving van het artikel)

KNIEBESCHERMERS  MODEL 8108

Functionele vorm | Eén maat: lengte: 25 cm, 
breedte: 15 cm, hoogte: 2 cm | Per paar verpakt

Gecertificeerd conform EN 14404:2004 + A1:2010 type 2, vermogensklasse 1 
in  combinatie met het betreffende product (let op de aanwijzingen in de 
beschrijving van het artikel)

high vis geel
8807 9121-34
ONE SIZE

high vis oranje
8807 9121-37
ONE SIZE

high vis rood
8807 9121-54
ONE SIZE

zwart
8107 9120-99
ONE SIZE

middelblauw
8108 9119-45
ONE SIZE

WASADVIES

WASADVIES

E # x e - 

E # x e - 

Zin in een beetje kleur? Onze zippers voor de ritssluiting zorgen voor persoonlijke accenten.
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GEBREIDE MUTS  
MODEL 8206

DESIGN Label op de voorkant

FUNCTIE Gebreide wintermuts met omgeslagen zoom | Klassieke pasvorm | Lichtgevend 
door ingeweven reflecterend garen in de zoom | Binnenkant met 3MTMThinsulateTM Insulation

100 % polyacryl, ca. 280 g/m²

GEBREIDE MUTS  
MODEL 8207

DESIGN Label op de voorkant

FUNCTIE Gebreide wintermuts met omgeslagen 
zoom | Klassieke pasvorm | Lichtgevend door ingeweven, 
reflecterend garen 

100 % polyacryl, ca. 300 g/m²

L # x e - 
WASADVIES

high vis geel
8206 2102-34
ONE SIZE

high vis oranje
8206 2102-37
ONE SIZE

zwart
8206 2102-99
ONE SIZE

 

 

 

 

 
 

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

OPTIMALE
SICHTBARKEIT

VERSCHWEISSTE
NÄHTEWASSERABWEISEND

WINDDICHT

WASSERDICHT ATMUNGSAKTIV

WIDERSTANDS-
FÄHIG

MULTIFUNKTIONAL

STRETCH

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT L # x e - 

WASADVIES

 OPTIMALE
SICHTBARKEIT

zwart
8207 2101-99
ONE SIZE

L # x e ) 
WASADVIES

GEBREIDE MUTS   
MODEL 8204

DESIGN Contrasterende elementen: label op de 
voorkant

FUNCTIE Beanie gemêleerd gebreid | Zoom 
met breed geribbeld gebreid boord | Klassieke 
pasvorm | Gevoerd met fleece 

100 % polyacryl
VOERING: 100 % polyester, ca. 300 g/m²

antraciet
8204 9315-97 
ONE SIZE

STRETCH

 MULTIFUNKTIONAL

RIEM MODEL 8303

DESIGN Metalen koppelgesp in used-look | 
 KÜBLER opdruk op gesp en riem

FUNCTIE Geïntegreerde flesopener aan de 
achterkant van de gesp | kofferband met hoog 
stretchpercentage voor optimaal draagcomfort | 
Totale lengte: 135 cm | Lengte kan individueel 
worden ingesteld

71 % polypropyleen, 29 % elastaan

Stretchriem met flesopener
zwart
8303 9217-99
ONE SIZE

RIEM MODEL 8301

Kofferband | Klittenbandsluiting | Krasvrij |  
Max. lengte: 120 cm, lengte kan individueel 
worden ingesteld

Riem krasvrij
zwart
8301 9112-99
ONE SIZE

RIEM MODEL 8399

Sluiting en uiteinde van polyamide 6.6 | 
Vlambestendig | Breedte: 38 mm | Elasticiteit door 
mechanische stretch | Getest conform EN ISO 15797

58 % polyester, 23 % modacryl, 19 % katoen

RIEM MODEL 8401

Sluiting van edelstaal | Zonder nikkel | Lengte: 115 cm | Lengte kan individueel worden ingesteld

Leren riem
zwart
8401 9111-99
ONE SIZE

Riem van kofferband
zwart
8401 9113-99
ONE SIZE

Riem vlambestendig
zwart
8399 9124-99
100, 120, 130

 

 

 

 

 
 

SCHMUTZ- UND
WASSERABWEISEND

OPTIMALE
SICHTBARKEIT

VERSCHWEISSTE
NÄHTEWASSERABWEISEND

WINDDICHT

WASSERDICHT ATMUNGSAKTIV

WIDERSTANDS-
FÄHIG

MULTIFUNKTIONAL

STRETCH
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ATMUNGSAKTIV

ATMUNGSAKTIV

STRETCH

STRETCH

THERMO ONDERHEMD  MODEL 8016

DESIGN Contrasterende elementen: inzetten armen voor en achter, borst, schouder-
bladen

FUNCTIE Zonder storende naden | Aanduiding materiaal en wasadvies in boord 
ingeweven | Perfecte pasvorm dankzij hoge elasticiteit van de stof | Optimale 
bewegingsvrijheid | Snel drogend | Vochtregulerend | Beschermende zones bij 
ellebogen | Spierondersteunende zones bij de schouders, de bovenarmen en de borst | 
Laag gewicht | Isolerend effect beschermt tegen afkoelen | Stabiliserend effect 
vertraagt het moe worden van de spieren

70 % polypropyleen, 22 % polyamide, 8 % elastaan, ca. 155 g/m²

THERMO ONDERBROEK  MODEL 8017

DESIGN Contrasterende elementen: zijkanten, inzet in zitvlak en kruis, kuiten

FUNCTIE Zonder storende naden | Aanduiding materiaal en wasadvies in boord 
ingeweven | Perfecte pasvorm dankzij hoge elasticiteit van de stof | Optimale bewe-
gingsvrijheid | Snel drogend | Vochtregulerend | Beschermende zones bij de knieën en 
het kruis | Spierondersteunende zones bij het zitvlak, de bovenbenen en de kuiten | 
Laag gewicht | Isolerend effect beschermt tegen afkoelen | Stabiliserend effect ver-
traagt het moe worden van de spieren

70 % polypropyleen, 22 % polyamide, 8 % elastaan, ca. 155 g/m²

zwart | antraciet
8017 9213-9997
S/M, L/XL, 2XL/3XL

zwart | antraciet
8016 9213-9997
S/M, L/XL, 2XL/3XL

M # x e - 
WASADVIES

M # x e - 
WASADVIES
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 MULTIFUNKTIONALATMUNGSAKTIVSTRETCH

ATMUNGSAKTIVSTRETCH

ATMUNGSAKTIVSTRETCH  WASSERABWEISEND  WINDDICHT
WIDERSTANDS-

FÄHIG

MULTIFUNCTIONEEL DOEK MODEL 8104

DESIGN Contrasterende elementen: all-over-logo-print

FUNCTIE Multifunctionele, naadloze rondgebreide doek | Elastisch | 
Ademend en vochtregulerend | Sneldrogend | Kan als halsdoek, 
hoofdband, helmmuts, bivakmuts of gewone muts worden gedragen | 
Uitleg van draagvarianten in de verpakking

100 % polyester, ca. 145 g/m²

WERKHANDSCHOENEN MODEL 8001

DESIGN Contrasterende elementen: handrug, inzetstuk in handpalm, 
zijkanten vingers, opdruk op vingertoppen, rood contrasterend stiksel op 
de handpalm

FUNCTIE Neopreen op handrug (extreem rekbaar, scheurt niet) | 
Optimaal draagcomfort en optimaal gevoel | Extra versterking van 
imitatieleer op veel belaste zones tussen duim en wijsvinger en 
de handpalm | Hoge mechanische belastbaarheid | Pols in wijdte 
verstelbaar | Ergonomische snit, aangepast aan de natuurlijke 
houding | Bescherming rondom pols | I-touch-functie | Ruitenwisser-
functie | Eenvoudig aan te trekken | Temperatuurregulerend | Wind- 
en waterafstotend

93 % polyester, 7 % elastaan, ca. 300  g/m2

  Gecertificeerd conform EN 388:2016 + A1:2018, 
 vermogensklasse 2121X 

SOKKEN, 2 PAAR MODEL 8015

DESIGN Contrasterende elementen: zool en tenen, rand van tenen tot 
hiel, ingeweven logo en aanduiding rechts/links

FUNCTIE Temperatuur- en vochtregulerend hightech-materiaal | Boordje 
past zich aan de omvang van de benen aan, glijdt niet weg en knelt niet af | 
Demping op kritische plaatsen zoals de tenen en de hiel, beschermt tegen 
blaren en schuren | Ondersteunend boord beschermt en zorgt voor lucht-
circulatie | vochtregulerend voetbed | Ergonomische tenen en voetbed 
rechts en links

36 % polyamide, 25 % wol (schaapswol), 22 % andere vezels, 
16 % polypropyleen, 1 % elastaan, ca. 300  g/m2

M # x e - 
WASADVIES

R # x e - 
WASADVIES

L # x e - 
WASADVIES

zwart
8104 9214-99
ONE SIZE

zwart | antraciet
8015 9316-9997
40-43, 44-47

zwart | middelgrijs
8001 9414-9995
S–3XL
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 EEN PERFECT WERKKLIMAAT. 
KÜBLER WEATHER
Hartelijk welkom in de wereld van KÜBLER. Als het buiten koud, nat, winderig en donker is, 
vraagt dit niet alleen veel van u, maar ook van uw werkkleding. 
 
KÜBLER WEATHER Workwear is speciaal voor deze extreme werkomstandigheden ontwik-
keld. Al onze producten zijn gemaakt van wind- en waterdichte materialen en beschermen 
optimaal tegen de kou. Ze zijn bovendien zeer robuust, hebben een hoog ademend vermogen 
en bieden tal van functionele details, die elke uitdaging vergemakkelijken.  
 
Buiten werken wordt een genot met DE WEATHER Workwear van KÜBLER.

U kunt bijgewerkte 
informatie te downloaden op: 
WWW.KUEBLER.EU



I N S P I R E D B Y Y O U R J O B

102

NORMEN

Bij extreme weersomstandigheden, slecht zicht of gevaarlijke invloeden als hitte, vonken en sterke spanning 
bereikt gewone beroepskleding vaak z’n grenzen. In bepaalde gevaarlijke omgevingen moeten persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt.  KÜBLER vindt het vanzelfsprekend dat PBM ondanks extreme 
omstandigheden toch comfortabel en handig is.

Op de eerste plaats staat de veiligheid van de medewerkers. Daarom moet eerst worden gedefinieerd waarvoor 
de beschermende kleding nodig is. Werkgevers zijn wettelijk verplicht voor iedere werkplek een gevarenanalyse 
op te maken. Aan de hand van deze analyse maakt de beveiligingsfunctionaris een overzicht van de benodigde 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor de betreffende werkplek en geeft aan tegen welke gevaren de 
beschermende kleding moet beschermen. 

Vervolgens komen wij aan de beurt: volgens de hierboven genoemde gedefinieerde eisen die gelden voor de 
beschermende norm die de kleding moet vervullen, kunnen we de juiste kleding adviseren.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

INTERESSANTE FEITEN OVER PERSOONLIJKE  
BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM) 

Categorie I omvat PBM die tegen eenvoudige persoonlijke risico’s beschermen, zoals bv. 
regenkleding. Deze categorie valt niet onder een EG-kwaliteitsgarantiesysteem. De kle-
ding wordt in ons bedrijf regelmatig gecontroleerd zodat wordt voldaan aan de stan-
daards.I
PBM komen in categorie II als ze niet in categorie I of categorie III passen. Deze PBM be-
schermen mensen in gevaarlijke situaties die zijn geclassificeerd als middelgroot risico. 
Voorbeelden voor zulke kleding zijn hoge-zichtbaarheidskleding of kleding met lichte hit-
tebescherming. PBM uit categorie II moeten worden gecertificeerd door een externe in-
stantie. Er wordt een keuringsverklaring opgemaakt. Deze moet echter niet voldoen aan 
een EG-kwaliteitsgarantiesysteem.

II
Complexe PBM komen in categorie III. Ze beschermen tegen een hoog of zelfs dodelijk 
risico, zoals bv. kleding voor hittebescherming of bescherming tegen thermische 
gevaren van een storende vlamboog. PBM uit categorie III mogen uitsluitend worden 
gecertificeerd door een externe instantie. Er wordt een keuringsverklaring opgemaakt. 
Deze moet voldoen aan een EG-kwaliteitsgarantiesysteem waarbij regelmatig een 
controle door een externe instantie wordt herhaald.

III

NIET ALLE BESCHERMENDE KLEDING IS HETZELFDE

PBM WORDT VERDEELD IN 3 CATEGORIEËN:



103

LATERE WIJZIGING VAN DE 
BESCHERMENDE KLEDING

Als beschermende kleding later wordt gepersonaliseerd, bv. met logo’s, emblemen, borduurwerk of 
reflecterende strepen, dient er gelet te worden op een aantal punten. Het gebruik van niet geschikt 
materiaal kan de beschermende eigenschappen van de kleding verlagen of zelfs opheffen. Het certificaat 
van de kleding is dan niet meer geldig. Alle wijzigingen en accessoires moeten daarom worden getest op 
latere gevolgen op de beschermende functies voordat ze worden gerealiseerd. 

Deze test mag bij PBM van de categorie III uitsluitend worden doorgevoerd door de fabrikant omdat iedere 
wijziging aan het monster bij het keuringsinstituut dat de keuringsverklaring heeft afgegeven, moet worden 
gemeld. Hier wordt de wijziging getest en bij de keuringsverklaring vermeld. Daarna kan de fabrikant de 
wijziging vrijgeven of deze doorvoeren.

Voor PBM van de categorie II kan de beslissing of een wijziging mag worden doorgevoerd zonder het 
keuringsinstituut worden gemaakt, maar wel onder strenge inachtneming van de gedefinieerde normen 
met betrekking tot de beschermende functies.

PERSONALISEREN VAN PBM VAN CATEGORIE III

PERSONALISEREN VAN PBM VAN CATEGORIE II

OM ELK RISICO TE VERMIJDEN, MAG BESCHERMENDE KLEDING 
ALLEEN DOOR DE FABRIKANT WORDEN GEPERSONALISEERD. 
In geval van twijfel is de bescherming en de veiligheid van de drager 
van de kleding altijd belangrijker dan het design.

DE NORMEN MOETEN MET PICTOGRAMMEN EN KLASSEN WORDEN WEERGEGEVEN.

Een keuringsverklaring is de keuring van een gecertificeerd product met een gedetailleerd keuringsbericht. Je noemt 
dit ook een certificaat. Hierop staan de aanduiding van het artikel, het gebruikte materiaal en de beschermende 
normen. De geldigheid van deze verklaring is sinds 2010 begrensd tot 5 jaar. 

Er zijn bijzondere voorschriften voor het wasetiket in PBM.
Hierop moet niet alleen de fabrikant staan met adres, het artikelnummer van het product en de samenstelling 
van het materiaal, maar ook extra informatie over de beschermende normen:

De aanduiding ‘CE’ betekent 
dat het hier om een 
gecertificeerd kledingstuk 
gaat. Het getal van 4 cijfers 
dat bij PBM afhankelijk is 
van de categorie III, is het 
getal van de bevoegde 
keuringsinstantie.

Een ‘i’ geeft aan dat er bij 
het kledingstuk een 
informatiebrochure met 
belangrijke aanwijzingen 
is gevoegd.

De maten worden 
weergegeven met 
een figuurtje. 

WAT IS EEN KEURINGSVERKLARING?

DIT VERTELT JE HET WASETIKET

1

2

3

4

5

6
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NORMES

EN ISO 13688 
ALGEMENE EISEN AAN  
BESCHERMENDE KLEDING

De norm regelt de algemene eisen aan de ergonomie, veroudering, maten en markering van de beschermende 
kleding. De kleding moet zo worden ontwikkeld dat deze de gebruiker een maximaal comfort biedt. Gebruikte 
onderdelen en materialen mogen geen ongewenste effecten hebben, dat wil zeggen dat ze geen allergieën, 
ontstekingen of verwondingen mogen veroorzaken. Om dit te garanderen, moeten alle gebruikte materialen 
worden getest of er moeten OEKO-TEX®-certificaten aanwezig zijn. 

EN 420 
ALGEMENE EISEN AAN  
DE VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN

De norm regelt de algemene eisen voor het ontwerp en de constructie en de onschadelijkheid, het draagcomfort en 
het prestatievermogen van de veiligheidshandschoenen. Daarnaast worden de plicht van de fabrikant tot markeren 
en informeren en de betreffende testmethodes vastgelegd. 

EN 388 
VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN  
TEGEN MECHANISCHE RISICO’S

In de norm EN 388 staan de criteria voor de veiligheidshandschoenen die beschermen tegen mechanische 
risico’s. Er worden 4 mechanische risico’s gedefinieerd: wrijvingsweerstand, snijweerstand, scheurweer-
stand en perforatieweerstand. Handschoenen worden overeenkomstig deze criteria getest en krijgen een 
vermogensklasse toegewezen die tussen 1 (laagste) en 4 (hoogste) ligt (met uitzondering van snijweer-
stand, die als hoogste vermogensklasse de waarde 5 heeft). Om de bescherming van een veiligheidshand-
schoen tegen mechanische risico’s weer te geven, worden een hamersymbool, de naam van de norm en 
de 4 vermogensklassen van de veiligheidshandschoen weergegeven.

EN 343 
BESCHERMING TEGEN REGEN

Dit zijn de belangrijkste waarden: de waterdoorlaatbaarheid 
(waterdichtheid) en de waterdampweerstand. Deze waarden worden 
gemeten op het gebruikte materiaal en bij de naden. Zo wordt het 
kledingstuk ingedeeld in een klasse. Deze kleding wordt gemarkeerd 
met het symbool voor weerbestendigheid en het nummer van de norm 
en de betreffende klasse.

X:
(waterdoorlaatbaarheid)

Y: 
(waterdampweerstand)

MEER INFORMATIE VINDT  
U IN DE WEERCATALOGUS.
Eenvoudig aanvragen of 
downloaden: 
www.kuebler.eu
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Kleding die voldoet aan deze norm moet garanderen dat de drager opvallend zichtbaar en als 
mens herkenbaar is onder alle lichtomstandigheden en vanaf alle kanten door de bestuurders 
van voertuigen. Deze norm geldt voor situaties met een hoog risico. Een hoog risico bestaat 
bijvoorbeeld altijd dan als een persoon niet actief deelneemt aan het verkeer, maar bezig is 
met andere handelingen (werken of noodgevalsituaties), dus een passieve verkeersdeelnemer 
is.

DE HOGE-ZICHTBAAR-
HEIDSKLEDING WORDT 
GEMARKEERD MET HET 
GRAFISCHE SYMBOOL 

ISO 7000-2419.

X:  Hoeveelheid zichtbaar 
materiaal (achtergrond- 
en reflecterend mate-
riaal). Het getal naast 
het grafische symbool 
(hier X) geeft de klasse 
aan.

ONAFHANKELIJK VAN HET 
MINIMALE OPPERVLAK MOET 
KLEDING VAN KLASSE 3 
DE ROMP EN MINIMAAL 
OF DE MOUWEN OF LANGE 
BROEKSPIJPEN MET 
RETROREFLECTERENDE 
STREPEN BEDEKKEN.

DE 3 KLEDINGKLASSEN WORDEN ALS VOLGT INGEDEELD:

Deze Europese norm bepaalt de eisen aan en de testmethodes voor de eigen schappen van 
kledingstukken ter bescherming tegen de gevolgen van koele omgevingen met temperaturen 
boven -5°C. Deze effecten omvatten niet alleen lage luchttemperaturen, maar ook 
luchtvochtigheid en windsnelheid.

Kledingsystemen die tegen koude beschermen zijn van deze norm uitgesloten. 

De thermische weerstand Rct (m² K/W) wordt verdeeld in 4 klassen.

EN 14058
BESCHERMING TEGEN EEN KOELE OMGEVING

X

EN ISO 20471
HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDING

HOOG RISICO KLASSE 3  
Drager is passieve verkeersdeelnemer, voertuigen hebben een snelheid > 60 km/h

HOOG RISICO KLASSE 2
Drager is passieve verkeersdeelnemer, voertuigen hebben een snelheid van ≤ 60 km/h

HOOG RISICO KLASSE 1  
Drager is passieve verkeersdeelnemer, voertuigen hebben een snelheid van ≤ 30 km/h

Bij verkeerssnelheden ≤ 15 km/h bestaat ook voor passieve verkeersdeelnemers slechts een 
middelgroot risisco. Het is belangrijk dat bij lokale invloeden, zoals weersomstandigheden, 
contrast van de omgeving, verkeersdichtheid en andere factoren, deze beïnvloedende 
factoren kunnen leiden tot een hogere klasse.

DE KLEDING VAN DE VERSCHILLENDE KLASSEN MOET VOLDOEN  
AAN MINIMALE EISEN AAN HOEVEELHEID MATERIAAL:

ACHTERGRONDMATERIAAL 
(geel / oranje-rood / rood)

KLASSE 1 
0,14 m2

KLASSE 2 
0,50 m2

KLASSE 3 
0,80 m2

REFLECTEREND MATERIAAL 
(benodigde lengte bij  
50 mm brede strepen) 

0,10 m2 
(2 m)

0,13 m2 

(2,6 m)
0,20 m2 

(4 m)

1 0,6 ≤ Rct < 0,12
2 0,12 ≤ Rct < 0,18
3 0,18 ≤ Rct < 0,25
4 0,25 ≤ Rct

KLASSE Rct (m²K/W)
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Elektrostatische lading ontstaat door een teveel of tekort aan elektronen aan het 
oppervlak van een stof of een lichaam. Dit fenomeen komt met name daar voor waar 
niet of slechts slecht geleidende stoffen wrijven of worden gescheiden, zoals bv. bij 
het afwikkelen van papier- of stofbanen van rollen, lopen op isolerende ondergrond, 
omvullen van vloeistoffen of transporteren van poedervormige stoffen in buizen.

Hoe sterk kleding zichzelf oplaadt is o.a. afhankelijk van het materiaal, de snelheid en 
de vochtigheid. Om deze statische lading te vermijden of direct weer af te leiden, 
worden in stoffen van beschermende kleding geleidende draden ingeweven of wordt 
een bepaald percentage geleidende vezels in verwerkte draden gesponnen.

In explosiegevaarlijke gebieden mag de beschermende kleding en de persoon niet 
elektrostatisch worden opgeladen. Hier wordt beschermende kleding die 
elektrostatisch kan geleiden gecombineerd met veiligheidsschoenen die kunnen 
geleiden op een een geleidbare, geaarde vloer. De beschermende kleding moet 
volledig gesloten en nauwsluitend zijn. In explosiegevaarlijke gebieden mag de 
kleding niet aan- of uitgetrokken worden.

De EN 1149 bepaalt de testmethodes voor elektrostatische geleidende beschermende 
kleding ter vermijding van ontvlambare ontlading. De beoordeling vindt plaats 
conform EN 1149-3:2001.

DE KLEDING IS 
GEMARKEERD MET DIT 

PICTOGRAM.

EN 1149-5 
IN COMBINATIE MET EN 1149-3 
ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

chemische/farmaceutische 
industrie | raffinaderijen | 
tankdepots | menginstallaties | 
lakbedrijven | molens | meng- 
en transportinstallaties | 
lossen van silo-opleggers

De norm bepaalt de huishoudelijke was- en droogprocedures voor de beproeving van textiel. De norm is bedoeld voor 3 verschillende 
wasmachines (type A, type B en type C). Al naargelang het type wasmachine zijn er tussen 7 en 13 wasprocedures vastgelegd. Verder 
zijn er 6 droogprocedures (A-F) vastgelegd. Voor een vergelijkbaar resultaat spelen ook het wasmiddel en de hardheidsgraad van het 
water een grote rol.

De norm simuleert aan de hand van beschreven procedures het effect van het industrieel wassen op werkkleding. Er zijn 
8 verschillende wasprocedures van het type centrifuge vastgelegd. Voor het drogen zijn het drogen in een droger of in een 
tunnelfinisher vastgelegd. Het is technisch niet mogelijk om een industriële wasprocedure in een laboratorium te reconstrueren. 
De norm biedt slechts een begin van een middelgrote testapparatuur om de beoordeling door te kunnen voeren. Om definitief te 
kunnen beoordelen of het product en de wasprocedure bij elkaar passen, geeft de norm aan dat de desbetreffende werkkleding 
moet worden getest met de eigenlijke industriële wasapparatuur en met de voor gebruik bestemde procedures.

EN ISO 15797
INDUSTRIËLE WAS- EN NABEHANDELINGSPROCEDURES 
VOOR HET BEPROEVEN VAN WERKKLEDING

EN ISO 6330 
HUISHOUDELIJKE WAS- EN DROOGPROCEDURES 
VOOR DE BEPROEVING VAN TEXTIEL

LET OP: Niet geleidende extra delen aan de buitenkant van de kleding, 
zoals etiketten, klantlogo’s of reflecterende strepen mogen niet 
breder zijn dan 5 cm, mogen op een vlak van maximaal 10 x10 cm zijn 
aangebracht en moeten duurzaam op de stof zijn bevestigd. Voor 
extra delen die groter zijn dan dit vlak moeten testgegevens kunnen 
worden aangetoond die bevestigen dat er geen ontvlambare 
ontladingen onder ongunstige omstandigheden kunnen optreden.

NORMEN

MOGELIJK GEBRUIK VAN 
BESCHERMENDE KLEDING 
CONFORM EN 1149: 
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Kleding die voldoet aan de eisen van EN ISO 11612 beschermt de drager 
tegen kortstondig contact met vlammen, convectieve of stralingshitte. 
Er wordt onderscheiden in hoe de vlammen zich verspreiden of de hitte 
wordt overgedragen volgens de volgende coderingen:

CODE A   Begrensde vlamverspreiding 
A1: horizontale bevlamming | A2: kantbevlamming

CODE B   Convectieve warmte | Vermogensklassen: B1–B3

CODE C   Stralingswarmte | Vermogensklassen: C1–C4

CODE D   Spetters gesmolten aluminium | Vermogensklassen: D1–D3

CODE E   Spetters gesmolten ijzer | Vermogensklassen: E1–E3

CODE F   Contactwarmte | Vermogensklassen: F1–F3

De warmtetransmissie kan afzonderlijk of in  combinatie optreden. 
Producten die voldoen aan EN ISO 11612 moeten altijd overeenkomen met 
de vlamverspreidingscodering A1 of A2 (of allebei) en tenminste een van 
de gebruikelijke coderingen. De behaalde vermogensklasse moet op het 
etiket achter de letters worden weergegeven. Hoe hoger het getal, hoe 
hoger de bescherming. 

Mogelijke sectoren waar beschermende kleding conform 
EN ISO 11612 wordt gedragen, zijn:
nutsbedrijven (stroom, gas, water, stadsverwarming, kabeltechniek) | 
afvalverwerkingsbedrijven (industrieel slib, verwerking minerale olie, 
metaalrecycling) | chemische bedrijven | petrochemische bedrijven/
raffinaderijen | transportbedrijven (gevaarlijke stoffen, gekoelde/warme 
gevaarlijke stoffen) | hitte- en exlosiegevaarlijke bedrijven (staalfabrieken, 
automobielindustrie, metaalverwerkende bedrijven, glasverwerking).

De internationale norm regelt de prestatie-eisen aan kleding die de drager moet beschermen tijdens het lassen 
en verwante werkzaamheden met vergelijkbare risico’s, waarbij hij is blootgesteld aan gevaren, zoals spetters 
gesmolten metaal of kortstondig contact met vlammen of stralingswarmte.

KLASSE 1 (LAGERE KLASSE):
Beschermt bij minder riskante laswerkzaamheden en situaties met minder spetters en lage stralingswarmte.
Prestatie-eis: bestand tegen minimaal 15 druppels gesmolten metaal.
Warmtetransmissie (straling) RHTI 24 ≥ 7 secondes.

KLASSE 2 (HOGERE KLASSE):
Beschermt bij laswerkzaamheden in nauwe ruimtes en bij het werken in gedwongen houdingen.
Prestatie-eis: bestand tegen minimaal 25 druppels gesmolten metaal.
Warmtetransmissie (straling) RHTI 24 ≥ 16 secondes.

Voor een omvattende bescherming tegen alle risico’s waaraan de lasser normaal gesproken is blootgesteld, 
moet ook extra PBM voor het hoofd, gezicht, handen en voeten met overeenkomstige normen worden gedragen.

EN ISO 11611
BESCHERMENDE KLEDING VOOR GEBRUIK BIJ 
LASSEN EN VERWANTE WERKZAAMHEDEN

EN ISO 11612 
KLEDING VOOR BESCHERMING 
TEGEN HITTE EN VLAMMEN

ER WORDT ONDERVERDEELD IN TWEE 
VERMOGENSKLASSEN:

DE KLEDING IS GEMARKEERD 
MET DIT PICTOGRAM.

DE KLEDING IS GEMARKEERD 
MET DIT PICTOGRAM. BIJ 
HET PICTOGRAM HOREN 
DE AANDUIDING VAN DE 
INTERNATIONALE NORM 

EN DE KLASSE (KLASSE 1 
OF KLASSE 2) EN DE 

BEVLAMMINGSBEPROEVING 
DIE IS GEBRUIKT  

(A1 EN/OF A2).

LET OP: Verontreinigingen zoals vuil of zweet, maar 
ook andere factoren zoals luchtvochtigheid kunnen 
de bescherming negatief beïnvloeden!
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TESTMETHODE

gemiddelde waarde 
van de vlamboog-
energie
Warc [kJ]

gemiddelde waarde 
van de inwerkende 
energie
Eio [kJ/m2]

test-
stroom
[kA]

vlam-
boog-
tijd
[ms]

APC 1 158 135 4 500

APC 2 318 423 7 500

De norm definieert testmethodes voor beschermende kleding die in werksituaties wordt 
gedragen waar een thermisch gevaar van een elektrische vlamboog bestaat. Een storende 
vlamboog ontstaat doordat stroom door een geïoniseerde lucht stroomt. Het is een 
ongewenste en niet te voorziene verbinding tussen twee leiders. In de regel blijft deze 
verbinding minder dan een seconde bestaan. Bij elektrotechnische werkzaamheden 
kunnen verschillende oorzaken een storende vlamboog veroorzaken: foutieve 
handelingen, technische defecten, verontreinigingen door vreemde voorwerpen in de 
installatie, veranderde weersomstandigheden (bv. hogere luchtvochtigheid). Bij het 
uitbreken van een vlamboog kunnen temperaturen ontstaan van meer dan 10.000°C. 
Geschikte beschermende kleding moet de thermische gevolgen van de elektrische, 
storende vlamboog zoveel mogelijk voorkomen. De beschermende functie is alleen 
gegarandeerd bij het dragen van een compleet gesloten pak. Bovendien moeten 
overeenkomstig de gevarenanalyse ter plaatse ook het hoofd en de handen worden 
beschermd. De kleding is echter geen elektrisch isolerende beschermende kleding. Het 
lichaam wordt niet beschermd tegen het doorstromen van elektrische energie. 

De beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog 
wordt ingedeeld in twee beschermende klassen. Deze onderscheiden zich in de grootte 
van de vlamboogenergie en de inwerking van de energie. De beschermende klassen bij 
vlambogen worden weergegeven met APC 1 en APC 2. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de relevante parameters voor iedere 
testmethode.

DE KLEDING IS GEMARKEERD MET DEZE 
PICTOGRAMMEN. BEIDE MARKERINGEN 
ZIJN MOGELIJK.

IEC 61482-2  
BESCHERMING TEGEN THERMISCHE 
GEVAREN VAN EEN ELEKTRISCHE 
VLAMBOOG

NORMEN

ER WORDT ONDERVERDEELD IN 3 BESCHERMENDE KLASSEN:

Snelheid van de kettingzaag  
tot 20 m/s

Snelheid van de kettingzaag  
tot 24 m/s

Snelheid van de kettingzaag  
tot 28 m/s

Is in wezen bedoeld voor goed opgeleide, professionele 
gebruikers van kettingzagen voor de gebruikelijke houtoogst-
werkzaamheden. Het beschermde gedeelte bevindt zich bijna 
uitsluitend aan de voorkant van de zaagbeschermingsbroek.

Bedoeld voor personen die niet vaak met een ketting-
zaag werken (bv. brandweer). Zaagbeschermingsbroe-
ken van model C hebben een beschermend gedeelte 
aan de voor- en achterkant en beschermen dus rondom.

AL NAAR GELANG DE GROOTTE VAN HET TE BESCHERMEN GEDEELTE 
WORDEN 3 MODELLEN GEDEFINIEERD:

KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3

 MODEL A + B:  MODEL C:

De staat van bescherming van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) wordt met een 
box-test (gerichte vlamboog) of Open-Arc-
test (open, niet gerichte vlamboog) bepaald. 
Bij de Open-Arc-test wordt de bestendigheid 
uitgedrukt in de ATPV-waarde (Arc Thermal 
Performance Value | gebruikelijk in de VS/
Canada) of ELIM-waarde (Energy Incident 
Limit | gebruikelijk in de EU). Bij de ATPV-
waarde wordt de maximale thermische 
invallende energie gemeten volgens een 
statisch proces, waarbij er 50 % kans is dat 
de drager van de PBM tweede graads-
brandwonden krijgt. De ELIM-waarde geeft 
de maximale thermische energie aan waarbij 
er 0 % kans is dat de drager tweede graads-
brandwonden krijgt. Beide waarden worden 
in calorieën per cm2 weergegeven.

DE KLEDING IS GEMARKEERD 
MET DIT PICTOGRAM. HET 

PICTOGRAM MOET ZICH OP EEN 
GOED ZICHTBARE PLAATS OP DE 

KLEDING BEVINDEN.

Beschermende kleding volgens deze norm beschermt tegen zaagletsel aan de benen dat kan ontstaan bij het 
werken met een handkettingzaag. De bescherming wordt bereikt door het blokkeren van de kettingzaag. De mate 
van bescherming hangt van heel veel invloeden af: toerental van de kettingzaag, draaimoment van de motor, 
intensiteit en duur van het contact met het gereedschap, inslaghoek van de zaag op de stof, werkpositie enz.

EN 381-5 
 ZAAGBESCHERMINGSKLEDING VOOR GEBRUIKERS 
VAN HANDKETTINGZAGEN
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De kniebescherming is alleen gegarandeerd als de gecertificeerde combinatie van broek met kniebescherming 
en kniekussens wordt gedragen. Bij de kniebescherming type 2 gaat het om kussens die in de zakken aan de 
broekspijpen vastzitten of los kunnen worden geplaatst. 

DE KNIEBESCHERMING WORDT VERDEELD IN 3 CATEGORIEËN:

LEVEL 0  Grondoppervlakken zonder oneffenheden, geen perforatiebescherming

STUFE 1  Grondoppervlakken kunnen ook oneffenheden hebben, perforatiebescherming ≥ 100 ± 5 N 

STUFE 2  Te gebruiken onder zware omstandigheden, perforatiebescherming bij ≥ 250 ± 10 N

EN 14404 
KNIEBESCHERMING VOOR WERK  
IN KNIELENDE HOUDING

Dankzij een hoge competentie in PBM en een langdurige kwaliteit van onze producten bent u 
met  KÜBLER gegarandeerd veilig. Onze beschermende kleding voldoet aan de meest actuele 
normen en wordt getest door de meest gerenommeerde keuringsinstituten in Duitsland: 
Hohenstein Instituten, BG BAU en Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI). 

STFI voert certificatieopdrachten voor klanten uit meer dan 50 landen door en is lid van de 
Duitse en Europese organisaties en textielverbonden. De medewerkers zijn werkzaam op de 
internationale markt en bij normcomités. 

 KÜBLER is sinds vele jaren een nauwe partner van STFI en neemt regelmatig deel aan audits 
voor de nieuwe norm- en testmethodes. 

GEGARANDEERD VEILIG

De norm bepaalt de minimumvoorschriften aan pakken ter bescherming tegen chemicaliën 
voor begrensd gebruik (type 6). De norm biedt beperkte bescherming tegen de inwerking van 
vloeibare aerosolen, sprays en lichte spetters chemicaliën. Deze beschermende kleding moet 
worden gedragen in situaties waarin het verwondingsrisico als laag wordt ingeschat omdat de 
drager op tijd de mogelijkheid heeft bij een verontreiniging van zijn kleding gepaste maatrege-
len te treffen. Beschermende kleding van dit type valt onder de laagste vermogensklasse van 
bescherming tegen chemicaliën. Speciale chemicaliën moeten vooraf worden getest. Deze 
kleding wordt gemarkeerd met het pictogram en de normaanduiding EN 13034 type 6.

EN 13034 TYPE 6 
BESCHERMENDE KLEDING TEGEN  
VLOEIBARE CHEMICALIËN

DEZE KLEDING WORDT 
GEMARKEERD MET 

EEN PICTOGRAM, DE 
NORMAANDUIDING EN DE 

VERMOGENSKLASSE.
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EENVOUDIG. 
MEER.  
SERVICE.
Ons werk eindigt niet bij de laatste naad van een product, maar gaat veel 
verder dan de gewone workwear. U vindt in ons brede assortiment 
bijvoorbeeld behalve de passende producten ook talrijke handige en 
nuttige diensten. 

SERVICE

SERVICE & KNOWHOW

WILT U MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op: 

TEL +49 7181 8003-0
FAX +49 7181 8003-31
info@kuebler.eu
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SERVICE & KNOWHOW

EEN MERK.
1.000 COMBINATIE-
MOGELIJKHEDEN.
Onze producten zijn qua kleur, vorm en materiaal zo perfect op elkaar 
afgestemd dat ze willekeurig met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
Dankzij de grote keuze in kleuren, de vele maten, de verschillende 
prijscategorieën, uitgebreide accessoires en werkkleding voor alle 
weersomstandigheden is het mogelijk om naar wens allerlei combinaties 
te maken. Voor een optimale en heel persoonlijke look. Probeer het 
gewoon eens uit.

TOP ACCESSOIRES.
TOP WERK.
Vanaf pagina 136 vindt u in ons assortiment de passende accessoires 
voor iedere wens. Van thermo ondergoed, werkhandschoenen, mutsen 
en sokken tot riemen en kniekussens, we bieden alles wat u voor uw 
dagelijkse werk nodig heeft.

BETROUWBARE 
ONDERSTEUNING 
IN MARKETING.
We ondersteunen u graag bij het adverteren met mailingacties, het 
opmaken van advertenties en catalogi, persoonlijke samenwerking  
en het inrichten van verkoopruimtes. 

EERSTEKLAS 
ONDERSTEUNING 
IN VERKOOP.
Om uw verkoop te ondersteunen, helpen we u bij het kiezen van het 
assortiment en scholingen voor de producten en PBM. Hierdoor krijgt u 
meer knowhow en helpen gefundeerde verkoopargumenten erbij uw 
omzet te verhogen. Naar wens adviseren we ook samen met u ter plaatse 
uw klanten. Zo kunt u gegarandeerd de optimale werkkleding voor iedere 
eis vinden.
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TEAM.
WORK.
WEAR.

CORPORATE WEAR presenteert naam en image van een bedrijf en geeft 
de drager het gevoel deel van een team te zijn. Het is dus heel belangrijk 
dat de logo’s, teksten en kleuren optimaal op uw workwear zijn geplaatst.

Geef uw workwear een unieke look, vergroot uw bekendheid en de 
teamgeest van uw medewerkers! 

Ons aanbod op dit gebied gaat van het personaliseren van producten met 
logo’s of teksten tot talrijke speciale vervaardigingen waarmee producten 
zo optimaal mogelijk kunnen worden gepersonaliseerd. 

SAAMHORIGHEID SPEELT HIER 
EEN DRAGENDE ROL.

CORPORATE WEAR

Succesvolle bedrijven zoals VIESSMANN, 
ASSISTANCE PARTNER en CLAAS,  
vertrouwen op CORPORATE WEAR  
van  KÜBLER.

UW MOGELIJKHEDEN CORPORATE 
WEAR 
BASIC

CORPORATE 
WEAR 
SPECIAL

CORPORATE 
WEAR 
EXCLUSIVE

De bestaande kleuren 
binnen een product-
lijn kunnen worden 
gecombineerd. Originele 
vormen en stoffen 
blijven behouden.

× × ×
Kleuren en stoffen 
van verschillende 
productlijnen kunnen 
worden gecombineerd. × ×
Alle vormen, kleuren, 
stoffen en basissnitten 
kunnen vrij worden ge-
kozen en gecombineerd. ×

WE MAKEN HET PASSEND.
Te wijd of te strak? Te lang of te kort? We passen uw kleding graag 
aan door bijvoorbeeld broekspijpen korter te maken of te kijken  
of we speciale maten kunnen produceren. 

Naar wens zetten we ook graag logo’s, merken of namen in de 
meest verschillende vormen op onze producten.

Voor meer details over het materiaal, de voorwaarden en  
de minimale hoeveelheid of een uitvoerig advies staan  
we altijd graag persoonlijk voor u klaar. 

TEL +49 7181 8003-0
FAX +49 7181 8003-31
info@kuebler.eu
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ONZE SERVICE VOOR UW  
PERSOONLIJKE OPTREDEN.

NAAI- EN PATCHSERVICE
We bevestigen graag door u beschikbaar gestelde applicaties of 
emblemen op onze workwear.

LOGOSERVICE
U wilt een applicatie voor uw bedrijf hebben? We maken deze graag voor u 
en adviseren u over de geschikte kwaliteit en de optimale positie. 

Hiervoor hebben we de volgende informatie nodig:
·  artikelnummer, maat, aantal producten dat gepersonaliseerd moet 

worden
· soort applicatie (geborduurd, patch enz.)
· gewenste afmeting en positie van de applicatie
· een digitaal voorbeeld in een gangbaar formaat (JPEG, PDF, EPS)
· gewenste kleuren in HKS, Pantone of RAL

BORDUUREMBLEMEN 
Geborduurde emblemen zijn emblemen met de beste kwaliteit. Ze vallen 
goed op en kunnen zonder problemen worden gewassen. We maken een 
borduurprogramma volgens uw persoonlijke voorbeeld en zo wordt het 
logo op de kleding geborduurd. Een borduurlogo kan al worden gemaakt 
vanaf een stuk.

NAAMBANDJES 
Bij de naambandjes kunt u de kleur van de achtergrond en die van de 
letters vrij kiezen. Op geweven en gezoomde standaard bandjes kan de 
gewenste naam worden geborduurd. Het minimale aantal per naam is 
twee stuks. 

NAAMBADGES
Bij de naambordjes kunt u de kleur van de achtergrond, de gestikte rand 
en de letters vrij kiezen. Het naambordje kan naar keuze ook worden 
geleverd met klittenband. Zo kan het eenvoudig worden bevestigd. Het 
minimale aantal per naam is twee stuks. 

DIRECT BORDUREN
Dit proces wordt gekenmerkt door een eersteklas verwerkingstechnolo-
gie en is heel duurzaam. Het garen wordt direct op de bovenste stof ge-

borduurd. 

COMPUTER-
BORDUREN

Het computerprogramma voor borduren beschikt over een grote selectie 
lettertypes en -groottes die direct als embleem op de beschikbare basis-
stof kunnen worden geborduurd.

TRANSFERDRUK
Transfers zijn overdraagbare opdrukken en applicaties die met behulp 

van warmte snel en precies op het 
textiel kunnen worden gedrukt. De 
uitstekende drukk waliteit voldoet 
aan de hoge eisen van handel en 
industrie. Ook naampatches zijn bij 
de transferdruk mogelijk.  
 

LASER- 
GRAVEREN

Met een laser kan textiel heel nauwkeurig worden gepersonaliseerd. 
Hierbij wordt de bovenste textiellaag verbrand en ontstaat een decent  
ton sur ton-effect. 

REFLECTERENDE 
STREPEN AANBRENGEN
Personaliseer uw workwear met hoogwaardig reflecterend materiaal 
en maak zo uw kleding extra veilig.

LET OP: Het personaliseren van beschermende 
kleding kan de beschermende werking negatief 
beïnvloeden. Eventueel moet de kleding op-
nieuw worden gecertificeerd.



Concernant le point 3 : le tour de taille est mesuré au niveau de la ceinture

1.  Lichaamslengte: zonder schoenen, van hoofd tot voet meten. 
2.  Borstomvang: onder de armen, over het breedste deel van de borst verticaal 

om het lichaam meten.
3.  Taillewijdte: zonder te knellen rondom de taille meten. 
4.  Heupwijdte: meetlint verticaal om het breedste deel van de heupen leggen en 

meten. 
5.  Binnenbeenlengte: binnenkant van kruis tot zoom meten. 
6.  Mouwlengte: met iets gebogen arm van schouderbal via elleboog tot pols 

meten.

JUIST OPMETEN:

1

2

3

4

5

6
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 KÜBLER CLEAN@WORK
Het leasen of huren van werkkleding is in industriële bedrijven 
heel gebruikelijk. Hierbij worden behalve aan de functionaliteit, 
pasvorm en het design nog meer speciale eisen aan het product 
gesteld. De workwear moet houdbaar en duurzaam zijn, mag 
niet krimpen of wijder worden en de kleur mag niet veranderen. 
Bovendien moet de kleding bestand zijn tegen extreme 
wasvoorwaarden. We bieden onze klanten industrieel wasbare 
workwear. Hierbij maken we uitsluitend gebruik van de kwalita-

tief meest hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor de 
industriële was. Dankzij de intelligente constructie en verwer-
king van onze producten kunnen kleine beschadigingen die 
kunnen ontstaan bij een intensief industrieel reinigingsproces, 
snel en eenvoudig worden gerepareerd.

PROFESSIONELE 
INDUSTRIËLE WAS
Of het textiel geschikt is voor 
het professioneel wassen kun 
je herkennen aan de rechthoek 
met de op hun zij liggende 
hoofdletters ‘PRO’.

DROGEN
Dit symbool beschrijft met welke 
droogprocedure het textiel is 
getest.

DROOGTROMMEL
Het drogen in de droogtrommel 
wordt weergegeven door een 
vierkant waarin een zeshoek is 
afgebeeld.

TUNNEL-/KASTFINISHER
Deze droogprocedure wordt 
weergegeven door een vierkant 
dat is verdeeld in drie gelijke 
driehoeken.

DE MET HET VOLGENDE PICTOGRAM GEMARKEERDE WORKWEAR IS DOOR EEN ONAF-
HANKELIJK KEURINGSINSTITUUT CONFORM EN ISO 15797 GETEST.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat voor het gebruik van de  KÜBLER CLEAN@WORK-producten in de industriële 
was er wastests in de praktijk zijn doorgevoerd. Om de juiste maat te vinden, dient uitsluitend kleding te worden 
gebruikt die al eens is gewassen. We zijn niet aansprakelijk voor reclamaties die betrekking hebben tot onvol-
doende wastests en foutieve keuze van maten.

ALLE MET DIT SYMBOOL GEMARKEER-
DE PRODUCTEN ZIJN GESCHIKT ALS 
HUURWASGOED.

WASSEN
Ieder cijfer staat voor een van de 
acht in EN ISO 15797 beschreven 
wasprocedures. De procedure 
waarmee het textiel wordt getest 
wordt op z’n zij weergegeven.

VOOR DE HUISHOUDELIJKE WAS GELDT ALGEMEEN:
·  Wastrommel losjes vullen anders is het wasresultaat 

niet toereikend

·  Voor bonte was een color-wasmiddel zonder optische 
bleek gebruiken

·  Sluitingen voor het wassen dicht doen

·  Na het centrifugeren de kleding snel uit de wasmachine 
halen en de naden glad trekken  

·  Met gelijke kleuren wassen

·  Droogtemperatuur niet te hoog instellen 
(gesanforiseerd katoen nijgt tot krullen en krimpen.)

·  Opdrukken en geborduurde logo’s aan de binnenkant 
strijken

·  Let op de wassymbolen

LET OP: Rode en zwarte stof kan afgeven en zo andere lichte stoffen en applicaties kleuren. Voor het 
gebruik moet daarom de ‘weerstand van de natte wrijving’ van de kleding worden getest.



MAATTABEL

Alle maten zijn lichaamsafmetingen in cm.

OVERZICHT AFMETINGEN EN MATEN

Normale herenmaten
1 lichaamslengte 172-176 173-177 174-178 175-179 176-180 177-181 178-182 179-183 180-184 181-185 182-186 183-187 184-188 185-189 186-190
2 borstomvang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
3 tailleomvang 65-68 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131
4 heupomvang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
5 binnenbeenlengte 71 73 75 76 78 80 82 84 84 85 85 86 86 87 87
6 mouwlengte 58-60 60-62 60-62 61-63 61-63 62-64 63-65 64-66 65-67 66-68 66-68 67-69 67-69 67-69 67-69

Bestelmaten 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Bestelmaten Inch waist 27 28 29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Bestelmaten Inch inseam length 29 29 30 30 30 31 32 33 33 34 34 35 35 35 35

Slanke herenmaten
1 lichaamslengte 182-186 182-186 182-186 182-186 184-188 187-191 190-194 190-194 193-197 193-197
2 borstomvang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122
3 tailleomvang 69-72 73-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-106 107-112
4 heupomvang 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119
5 binnenbeenlengte 81 82 84 86 88 90 90 91 91 92
6 mouwlengte 63-65 64-66 64-66 65-67 66-68 67-69 68-70 69-71 69-71 70-72

Bestelmaten 84 88 90 94 98 102 106 110 114 118
Bestelmaten Inch waist 29 30 31 32 34 36 38 39 40 42
Bestelmaten Inch inseam length 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37

Korte herenmaten
1 lichaamslengte 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 166-171 168-173 172-174 174-176 175-177 176-178 177-179 178-180 179-181 180-182
2 borstomvang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
3 tailleomvang 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136
4 heupomvang 82-84 85-87 88-91 92-94 95-97 98-101 102-104 105-107 108-110 111-113 114-116 117-119 120-123 124-126 127-130
5 binnenbeenlengte 68 70 72 73 75 77 79 81 81 82 82 83 83 84 84
6 mouwlengte 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67

Bestelmaten 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Bestelmaten Inch waist 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47 48 50

Bestelmaten Inch
inseam length 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 32 33 33 34 34

Extra korte herenmaten (binnenbeenlengte 5 cm korter vergeleken met korte maten - geldt voor modellen 2207, 2208, 2407, 3207)
1 lichaamslengte 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 157-167 168-173 168-173
2 borstomvang 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 105-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
3 tailleomvang 68-71 72-76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-101 102-106 107-111 112-116 117-121 122-126 127-131 132-136
4 heupomvang 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132 133-136 137-141
5 binnenbeenlengte 63 65 67 68 70 72 74 76 76 77 77 78 78 79 79
6 mouwlengte 56-58 58-60 58-60 59-61 59-61 60-62 61-63 62-64 63-65 64-66 64-66 65-67 65-67 65-67 65-67

Bestelmaten 19K 20K 21K 22K 23K 24K 25K 26K 27K 28K 29K 30K 31K 32K 33K

Bestelmaten Inch waist 28 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 47 48 50

Bestelmaten Inch 
inseam length 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32

Normale damesmaten
1 lichaamslengte 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174
2 borstomvang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125 126-131 132-137
3 tailleomvang 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
4 heupomvang 93-95 96-98 99-101 102-105 105-107 108-112 113-116 117-121 122-126 127-131 132-136
5 binnenbeenlengte 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
6 mouwlengte 60-62 60-62 60-62 60-62 61-63 61-63 61-63 61-63 62-64 62-64 62-64

Bestelmaten 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Bestelmaten Inch waist 26 28 30 32 34 35 38 40 43 46 48
Bestelmaten Inch inseam length 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Uniseks maten dames en heren

Bestelmaten dames XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale maten 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

Bestelmaten heren XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Normale maten 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Slanke maten 88/90 94/98 102/106 110/114 118
Korte maten 24 25/26 27/28 29
Buik maten 51 53/55 57/59 61/63 65 / 67
Kraagwijdte 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

Omrekeningstabel dames / heren

Dames 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Heren 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Kinderen
Normaal 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Bovenwijdte 55-58 59-62 63-66 67-72 73-79 79-84
Taillewijdte 48-51 52-55 56-59 60-63 64-69 70-75
Wijdte zitvlak 55-59 60-64 65-71 72-78 79-85 86-92
Binnenbeenlengte 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
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 KÜBLER Workwear app:

U hoeft maar 
te klikken
Blijf altijd up to date en profiteer van onze talrijke online 
aanbiedingen in onze digitale productwereld, op de app of 
de sociale netwerken. Catalogi, brochures en prijslijsten 
zijn eenvoudig als download verkrijgbaar. Onze producten 
kunnen nog nauwkeuriger worden bekeken in 360°-anima-
tie en met zoomfunctie en in de online-shop kun je snel en 
eenvoudig bestellen. 

We stellen actueel voorbereide basisgegevens beschikbaar 
op de VTH-eData-Pool.

www.VTH-eData-Pool.de

Al onze brieven worden verzonden met GOGREEN van 
Deutsche Post DHL.

Geldig vanaf 01-03-2022 

Paul H. Kübler
Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Jakob-Schüle-Str. 11-25
D-73655 Plüderhausen

Tel +49 7181 80 03-0
Fax +49 7181 80 03-31

info@kuebler.eu
www.kuebler.eu

Volg ons op:  KÜBLER Workwear app:
 


