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Perfecte workwear – samen met de drager ontwikkeld
De HAVEP Attitude collectie is vanaf het allereerste begin samen met de drager ontwikkeld. Deze lijn van 
HAVEP heeft een modernere look en een update gekregen. Ook hierin was ook de feedback van onze 
klanten leidend. De Attitude behoudt alle voordelen die je gewend bent en is tegelijkertijd een stap vooruit 
op het gebied van design, comfort en duurzaamheid. Het ontwerp is wat meer minimalistisch door minder 
contrasten, hierdoor is het design helemaal van deze tijd. Er zijn zaken weggelaten die volgens onze 
dragers overbodig waren en andere zaken zijn weer toegevoegd om het comfort te verbeteren..

Een breed assortiment 

De Attitude heeft een grote variëteit aan broeken met nu ook twee varianten in stretch. Dat wil zeggen 
dat het doek zowel naar boven en naar beneden en van links naar rechts kan rekken. Dit zorgt voor 
een ongekend hoog comfort terwijl het zeer slijtvast is. De Attitude lijn is daarnaast uitgebreid met een 
waterdichte rainshell en een los te bestellen capuchon. Hiermee is deze collectie nog meer geschikt voor 
alle weersomstandigheden en seizoenen.

 

Zeer goede pasvorm en hoog comfort
Alle broeken en overalls hebben een zeer goede pasvorm door de voorgevormde broekspijpen met op 
strategische plekken Cordura®. Hierdoor gaat het kledingstuk zeer lang mee. Ook plaatsen we versteviging 
in het kruis om uitscheuren te voorkomen. Het zeer sterke en ademende doek in de werkbroeken zorgt 
voor veel comfort terwijl je nu ook kunt kiezen uit varianten die volledig uit 4-way stretch zijn gemaakt.

Duurzaam
De stretchbroeken zijn gemaakt van duurzamer doek. In de loop van 2023 vervangen we de huidige 
doeken van alle overige producten ook door een duurzamere variant met organisch katoen en gerecyclede 
polyester. Hiermee biedt HAVEP nog een andere mogelijkheid om jezelf of jouw personeel in een duurzamere 
kledinglijn aan te kleden.

HAVEP Attitude

WORKWEAR ATTITUDE
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Overalls en jassen
Confectiemaat 
NL/DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Borstomvang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146

Tailleomvang 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Totale lengte 166-170 170-174 174-178 174-178 178-182 182-186 182-186 186-190 186-190 186-190 190-194 190-194 190-194

Lange maten 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Borstomvang 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146

Tailleomvang 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Totale lengte 180-184 184-188 184-188 188-192 192-196 192-196 196-200 196-200 196-200 200-204 200-204 200-204

Broeken
Confectiemaat 
NL/DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Tailleomvang 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Binnenbeenlengte 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88

Totale lengte 166-170 170-174 174-178 174-178 178-182 182-186 182-186 186-190 186-190 186-190 190-194 190-194 190-194

Lange maten 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Tailleomvang 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Binnenbeenlengte 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Totale lengte 180-184 184-188 184-188 188-192 192-196 192-196 196-200 196-200 196-200 200-204 200-204 200-204

Korte maten 23 24 25 26 27 28 29 30

Tailleomvang 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

Binnenbeenlengte 76 77 78 79 80 81 82 83

Totale lengte 164-168 168-172 168-172 172-176 176-180 176-180 180-184 180-184

Jassen, softshells, bodywarmers en tricots

Lettermaat XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Borstomvang 86-90 90-98 98-104 104-108 108-116 116-122 122-126 126-134 134-140

Tailleomvang 74-78 78-86 86-92 92-96 96-104 104-110 110-114 114-122 122-128

Maat- en omrekentabel heren

MAAT- EN OMREKENTABEL HEREN

Onze standaard collectiematen zijn: 

standaard maten 44-66 
standaard lettermaten XS-4XL 
buikmaten 24-29 
lengtematen 47-59 
damesmaten 34-56 

Onze collectie artikelen binnen onze standaard 
maten zijn per stuk verkrijgbaar.

De maten buiten onze standaardmaten zijn te 
bestellen met een toeslag van 30%.
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KLEUREN:

MATERIALEN:

NORMERINGEN:

HAVEP High Visibility+ is beschikbaar in Easy 
Design. Kies uit een van de vele opties op het gebied 
van doek, kleuren en garens om het perfecte model 
samen te stellen.

EASY DESIGN:

 Recycled Polyester
 Polyester
 Organic Cotton
 Recycled Cotton
 Cotton
 Polyamide elastaan

Producten met het Greener 
Choice-label zijn minder be lastend 
voor het milieu ten  opzich te van 
traditionele grond stoffen voor 
textiel. 

EN 14404
Type 2 - Level 1

Kniebescherming voor werk in 
knielende positie

3
X
X
0,23
X

EN 14058

1
3

EN 343

X

Bescherming tegen koele 
omstandigheden

Bescherming tegen regen

CDK 
Zwart / charcoalgrey

EYJ 
Bosbouwgroen / charcoal

520 
Charcoal grijs

106 
Indigo blauw

ACA 
Wit / CharcoalCDK

EYJ

ACA

106

100 
Marine

WORKWEAR ATTITUDE
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√ Volledig ontwikkeld samen met de  
 dragers

√ Modern en volledig nieuw design

√ Super sterke werkkleding van de 
 hoogste kwaliteit

√ Easy Design: eenvoudig naar jou smaak 
 samen te stellen

√ Unieke pasvorm via voorgevormde  
 broekspijpen en stretch

√ Volledig 4-way stretch werkbroeken  
 voor het ultieme comfort

√ In de loop van 2023 maken we de hele 
 collectie duurzamer

HAVEP Attitude

VOORDELEN
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EYJ

Amerikaanse overall/Bretelbroek 
Model 20195
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken, tricot in de zijnaden, ruime borstzak 
met rits aan de zijkant, 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met 
extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden en de extra 
toolzakjes, makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met 
klep en klittenband, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, Cordura® versterkingen 
en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare 
hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor 
optimaal draagcomfort, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming 
van uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende piping

Kwaliteit: D001391 - 65%/35% polyester/katoen, panamabinding, 260 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (46-64), 520 - (46-64), ACA - (46-64), CDK - (46-64), EYJ - (46-64) 
Lengtematen: 106 - (49-57), 520 - (49-57), ACA - (47-57), CDK - (49-57), EYJ - (49-57) 
Buikmaten: 106 - (24-29), 520 - (24-29), ACA - (24-29), CDK - (24-29), EYJ - (24-29)

EN 14404
Type 2 - Level 1
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106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ
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Overall 
Model 20199
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, 
2 ruime ingezette zijzakken, 2 ingezette borstzakken met 
klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien 
is van D-ring voor badgehouder, 2 ruime achterzakken 
waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra 
toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra 
opbergmogelijkheden en de extra toolzakjes, makkelijk 
toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan 
bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, rugplooien voor 
extra bewegingsvrijheid, voorgevormde broekspijpen voor 
zeer goede pasvorm, Cordura® versterkingen en drievoudig 
gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange 
levensduur, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk 
ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte en ter 
hoogte van de onderrug voor optimaal draagcomfort, extra 
inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, 1 D-ring voor 
badgehouder, reflecterende piping
Kwaliteit: D001391 - 65%/35% polyester katoen, panamabinding, 
260 gr/m²
Categorie: Workwear - Ongevoerd
Maatrange: 106 - (46-64), 520 - (46-64),  
CDK - (46-64) 
Lengtematen: 106 - (49-57), 520 - (49-57), 
CDK - (49-57) 
Buikmaten: 106 - (24-29), 520 - (24-29),  
CDK - (24-29)

Bodybroek 
Model 20293
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 zijzakken, borstzak met 
klep, 2 achterzakken, duimstokzak, dijbeenzak, Cordura® 
verstevigingen, verstelbare tailleband, hamerlus, D-ring, 
reflecterende details, Cordura® kniezakken, verstelbare 
schouderbanden met klittenband
Kwaliteit: D001391 - 65%/35% polyester katoen, panamabinding, 
260 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (46-64), 520 - (46-64), CDK - (46-64) 
Lengtematen: 106 - (49-57), 520 - (49-57), CDK - (49-57) 
Buikmaten: 106 - (24-29), 520 - (24-29), CDK - (24-29)

CDK

106

EN 14404
Type 2 - Level 1
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You'll never work alone

You'll never work alone
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EN 343

X

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

Softshell 
Model 40145
Omschrijving: ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met rits, 
2 ingezette borstzakken met rits waarvan rechter borstzak 
voorzien is van D-ring voor badgehouder, mouwzakje, 
verstelbare taille d.m.v. trekkoord, ademend, winddicht en 
waterafstotend, mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, 
windvangers, verlengd rugpand, reflecterende piping, 
kinbeschermer

Kwaliteit: D001395 - 92%/8% polyester/elastaan, PU membrane, 
high performance laminate + DWR, 320 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL), ACA - (S-3XL),  
CDK - (S-3XL), EYJ - (S-3XL)

EYJ

520

Parka 
Model 50171
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, 
napoleonzak met rits, 2 ingezette zijzakken met rits, 
binnenzak met rits, 2 ingezette borstzakken met rits waarvan 
rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder, 
mouwzakje met nestelring, ademend, wind- en waterdicht 
met getapete naden, windvangers, verlengd rugpand, 
reflecterende piping, verstelbare afneembare capuchon met 
drukknopen, fleece aan binnenzijde kraag, kinbeschermer

Kwaliteit: D001368 - 100% polyester, PU coated + DWR,  
195 gr/m²

Categorie: Protective wear - Gevoerd

Maatrange: 106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL), CDK - (S-3XL)

106

520

CDK

106

520

CDK

You'll never work alone

You'll never work alone
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Capuchon 
Model 60115
Omschrijving: Los verkrijgbare capuchon met drukknoop voor 
rainshell en parka

Kwaliteit: D001368 - 100% polyester, PU coated + DWR,  
195 gr/m²

Maatrange: 106 - (one size), 520 - (one size)

520

106

520

106

520

You'll never work alone

1
3

EN 343

X

CDK

Rainshell 
Model 50448
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, 
napoleonzak met rits, 2 ingezette zijzakken met rits, 
binnenzak met rits, 2 ingezette borstzakken met rits waarvan 
rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder, 
pennenzakje met nestelring, ademend, wind- en waterdicht 
met getapete naden, windvangers, verlengd rugpand, 
reflecterende piping, verstelbare afneembare capuchon met 
drukknopen, fleece aan binnenzijde kraag, kinbeschermer

Kwaliteit: D001368 - 100% polyester, PU coated + DWR, 
195 gr/m²

Categorie: Protective wear - Gevoerd

Maatrange: 106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL), ACA - (S-3XL),  
CDK - (S-3XL), EYJ - (S-3XL)

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

You'll never work alone

CAPUCHON NIET 
INBEGREPEN, LOS 

VERKRIJGBAAR
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Dames softshell 
Model 40166
Omschrijving: ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met rits, 
2 ingezette borstzakken met rits waarvan

rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder, 
mouwzakje, verstelbare taille d.m.v. trekkoord, ademend, 
winddicht en waterafstotend, mouwen verstelbaar d.m.v. 
klittenband, windvangers, verlengd rugpand, reflecterende 
piping, kinbeschermer

Kwaliteit: D001395 - 92%/8% polyester/elastaan, PU membrane, 
high performance laminate + DWR, 320 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL)

106

520

106

520
You'll never work alone

You'll never work alone

106

520

Werkjas 
Model 50172
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met 
rits, 2 ingezette borstzakken met klep en drukknoop waarvan 
rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder, 
mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, verlengd rugpand, 
reflecterende piping, hoge kraag

Kwaliteit: D001391 - 65%/35% polyester/katoen, panamabinding, 
260 gr/m²²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL), ACA - (S-3XL),  
CDK - (S-3XL), EYJ - (S-3XL)

You'll never work alone

You'll never work alone

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ
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Bodywarmer 
Model 50184
Omschrijving: ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met rits, 
binnenzak met rits, 2 ingezette borstzakken met klep en 
drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring 
voor badgehouder, verlengd rugpand, reflecterende piping, 
kinbeschermer

Kwaliteit: D001395 - 92%/8% polyester/elastaan, PU membrane, 
high performance laminate + DWR, 320 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL), ACA - (S-3XL),  
CDK - (S-3XL), EYJ - (S-3XL)

Pilot jack 
Model 50186
Omschrijving: ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met klep, 
binnenzak met rits, 2 ingezette borstzakken met rits waarvan 
rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder, 
mouwzakje, elastiek in taille, ademend, winddicht met 
getapete naden op kritische plaatsen, manchetten met 
elastische band, reflecterende piping, fleece aan binnenzijde 
kraag, kinbeschermer, het doek is genormeerd volgens 
EN 343

Kwaliteit: D001368 - 100% polyester, PU coated + DWR,  
195 gr/m²

Categorie: Protective wear - Gevoerd

Maatrange: 106 - (S-3XL), 520 - (S-3XL), CDK - (S-3XL)

u'll never work alon

u'll never work alon

You'll never work alone

You'll never work alone

106

520

4
3
0,188
WP

EN 14058

106

520

CDK

106

520

CDK

106

520

CDK

106

520

CDK

11



EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

Werkbroek 
Model 80229
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken waarvan 1 extra zakje met rits, 2 
ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, ruime 
loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden en de extra toolzakjes, makkelijk 
toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, 
voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, Cordura® versterkingen en drievoudig 
gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, brede riemlussen, verstelbare 
hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte 
voor optimaal draagcomfort, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, 1 D-ring voor 
badgehouder, reflecterende piping, verstelbaar elastiek in de tailleband

Kwaliteit: D001042 - 65%/35% katoen/polyester, canvas, 320 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (46-64), 520 - (46-64), ACA - (46-64), CDK - (46-64), EYJ - (46-64) 
Lengtematen: 106 - (49-57), 520 - (49-57), ACA - (47-57), CDK - (49-57), EYJ - (49-57) 
Buikmaten: 106 - (24-29), 520 - (24-29), ACA - (24-29), CDK - (24-29), EYJ - (24-29)

EN 14404
Type 2 - Level 1
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Werkbroek 
Model 80230
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette 
zijzakken waarvan 1 extra zakje met rits, 2 loshangende 
voorzakken met extra opbergmogelijkheden, 2 ruime 
achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak 
met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met 
klep en extra opbergmogelijkheden en de extra toolzakjes, 
makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening 
aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, 
voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, 
Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op 
kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, brede 
riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk 
ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor 
optimaal draagcomfort, extra inzet bij kruis ter voorkoming 
van uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende 
piping, verstelbaar elastiek in de tailleband

Kwaliteit: D001042 - 65%/35% katoen/polyester, canvas,  
320 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (46-64), 520 - (46-64),  
ACA - (46-64), CDK - (46-64),  
Lengtematen: 106 - (49-57), 520 - (49-57),  
ACA - (47-57), CDK - (49-57),  
Buikmaten: 106 - (24-29), 520 - (24-29),  
ACA - (24-29), CDK - (24-29)
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Type 2 - Level 1

EYJ

106

520

ACA
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EYJ

Werkbroek 
Model 80231
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette 
zijzakken waarvan 1 extra zakje met rits, 2 ruime achter-
zakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak 
met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met 
klep en extra opbergmogelijkheden en de extra toolzakjes, 
voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, 
Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op 
kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, brede 
riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk 
ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor 
optimaal draagcomfort, extra inzet bij kruis ter voorkoming 
van uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende 
piping, verstelbaar elastiek in de tailleband

Kwaliteit: D001391 - 65%/35% polyester/katoen, panamabinding,  
260 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (46-64), 520 - (46-64), ACA - (46-64),  
CDK - (46-64), EYJ - (46-64) 
Lengtematen: 106 - (49-57), 520 - (49-57), ACA - (47-57), 
CDK - (49-57), EYJ - (49-57) 
Buikmaten: 106 - (24-29), 520 - (24-29), ACA - (24-29),  
CDK - (24-29), EYJ - (24-29)

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

EYJ
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Bermuda 
Model 80241
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette 
zijzakken waarvan 1 extra zakje met rits, 2 ruime achterzakken 
waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra 
toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra 
opbergmogelijkheden door de geïntegreerde GSM-zak en 
de extra toolzakjes, Cordura® versterkingen en drievoudig 
gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra 
lange levensduur, brede riemlussen, verstelbare hamerlus 
d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van 
uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende piping, 
verstelbaar elastiek in de tailleband

Kwaliteit: D001391 - 65%/35% polyester/katoen, panamabinding, 
260 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (46-64), 520 - (46-64), ACA - (46-64),  
CDK - (46-64), EYJ - (46-64)

Dames werkbroek 
Model 80298
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette 
zijzakken waarvan 1 extra zakje met rits, 2 ruime achterzakken 
waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra 
toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra 
opbergmogelijkheden en de extra toolzakjes, voorgevormde 
broekspijpen voor zeer goede pasvorm, Cordura® 
versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare 
plekken voor een extra lange levensduur, brede riemlussen, 
verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk ademend 
stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor optimaal 
draagcomfort, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende 
piping, verstelbaar elastiek in de tailleband

Kwaliteit: D001418 - 54%/43%/3% polyester/katoen/EOL 
(XLA), panamabinding, 285 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange: 106 - (34-52), 520 - (34-52)

106

106

106

520

106

520

2

2

106

520

ACA

CDK

EYJ

106

520

ACA

CDK

EYJ

14

WORKWEAR ATTITUDE



Werkbroek stretch 
Model 80583
Omschrijving: four-way stretch, verdekte ritssluiting, 
2 ingezette zijzakken, 2 ingezette achterzakken met klep, 
loshangende duimstokzak, loshangende dijbeenzak met klep, 
makkelijk toegankelijke Cordura kniezakken met opening 
aan zijkant afsluitbaar met rits, ventalitie in de kniezakken, 
elastiek in de rug, voorgevormde broekspijpen voor zeer 
goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare 
plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis 
ter voorkoming van uitscheuring, reflecterende piping

Kwaliteit: D001520 91% recycled polyester/9% elastaan,  
295 gr/m²

Maatrange: 46-64

Bermuda stretch 
Model 80598
Omschrijving: four-way stretch, verdekte ritssluiting, 
2 ingezette zijzakken, 2 ingezette achterzakken met klep, 
loshangende duimstokzak, loshangende dijbeenzak met 
klep, elastiek in de rug, voorgevormde broekspijpen voor zeer 
goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare 
plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis 
ter voorkoming van uitscheuring, reflecterende piping

Kwaliteit: D001520 91% recycled polyester/9% elastaan,  
295 gr/m²

Maatrange: 46-64
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Dames jeans 
Model 87440
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken, 
2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende 
duimstokzak met GSM-zakje, ruime loshangende dijbeenzak 
met klep en extra toolzakjes, drievoudig gestikte naden 
op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, 
voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, brede 
riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk 
ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte 
voor optimaal draagcomfort, 1 D-ring voor badgehouder, 
reflecterende piping

Kwaliteit: D001888 - 66%/30%/3%/1% gerecycled katoen/
katoen/polyester/Lycra, 407 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange:  Lengtemaat 30, taillemaat 29-34 
Lengtemaat 32, taillemaat 28-40 
Lengtemaat 34, taillemaat 30-38 
Lengtemaat 36, taillemaat 34

Jeans 
Model 87441
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken, 
2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende 
duimstokzak met GSM-zakje, ruime loshangende dijbeenzak 
met klep en extra toolzakjes, drievoudig gestikte naden 
op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, 
voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, brede 
riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk 
ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte 
voor optimaal draagcomfort, 1 D-ring voor badgehouder, 
reflecterende piping

Kwaliteit: D001888 - 66%/30%/3%/1% gerecycled katoen/
katoen/polyester/Lycra, 407 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange:  Lengtemaat 30, taillemaat 34-36 
Lengtemaat 32, taillemaat 30-40 
Lengtemaat 34, taillemaat 30-40 
Lengtemaat 36, taillemaat 33-38

100

100

100

100
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Jeans met kniezakken 
Model 87442
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken, 2 ruime achterzakken waarvan 1 met 
klep, loshangende duimstokzak met GSM-zakje, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra 
toolzakjes, makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met 
klep en klittenband, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, 
voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, brede riemlussen, verstelbare hamerlus 
d.m.v. drukknoop, zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor optimaal 
draagcomfort, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende piping

Kwaliteit: D001888 - 66%/30%/3%/1% gerecycled katoen/katoen/polyester/Lycra, 407 gr/m²

Categorie: Workwear - Ongevoerd

Maatrange:  Lengtemaat 30, taillemaat 34-36 
Lengtemaat 32, taillemaat 30-40 
Lengtemaat 34, taillemaat 30-40 
Lengtemaat 36, taillemaat 33-38

100

100
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LCA Compass
Een positieve impact maken, daar streven we naar bij HAVEP. 
Samen met Ecochain brachten we de milieukosten van onze hele 
productieketen in kaart. Deze analyse heeft ons geholpen een duidelijk 
beeld te krijgen in welke fase van de keten wij een zo groot mogelijke 
impact kunnen maken.

Met deze kennis kunnen we jouw bedrijf ook helpen om een duurzamere keuze 
te maken. We kunnen je huidige kledingpakket vergelijken met de nieuwe HAVEP 
Attitude of een andere lijn op duurzaamheid. Met ons LCA compass vergelijken we 
alle beschikbare data van de producten. De milieu-impact is per kilo doek uitgedrukt 
en je ziet de besparing op CO2, Energie, Chemische stoffen en Water. 

Samen stellen we een duurzamer assortiment samen. Benieuwd naar alternatieven 
voor jouw kledingassortiment? Neem dan contact op met je accountmanager en zet 
samen de stap naar duurzaamheid.

Ruwe materialen
& transport (tot veredelaar)

Supply Chain HAVEP
operatie & confectie

Gebruiksfase
wassen & drogen (50x)

14%
toxiciteit

13%
water-
verbruik

2%
overige

3%
CO2

1%
transport

8%
verf &

finishing

5%
fournituren
& verpakking 8%

ateliers
& Goirle

5%
spinnen,
extrusie,
weven

1%
transport

9%
CO2

9%
CO2

5%
overige 26%

toxiciteit

MILIEUKOSTEN (MKI) VAN HAVEP:
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Collect & recycle
Powered by HAVEP & CVB Ecologistics

Onze Collect & Recycle service maakt het recyclen van gedragen 
werkkleding nóg makkelijker. HAVEP streeft naar het ombuigen van onze 
kledingketen, zodat die niet langer bijdraagt aan klimaatverandering en 
ongelijkheid, maar deze actief tegengaat. Met Collect & Recycle zetten 
we samen met jou stappen naar een circulaire textielindustrie.

Collect & Recycle 
Als jij een nieuw kledingpakket besteld voor je 
medewerkers, kun je de oude kleding bij ons 
laten recyclen. Ook als van de nieuwe kledinglijn 
iets versleten is kun je dat bij ons opleveren. Wij 
zorgen ervoor dat het een nieuw leven krijgt. 
Jij krijgt van ons vervolgens een rapportage 
van hoe wij het doek verwerkt hebben. Op die 
manier heb je zicht op de bijdrage aan je eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoe werkt het?
Je kiest je inzamelmiddel waarbij de volledige 
logistieke ontzorging inbegrepen zit. Wanneer 
je inzamelmiddel vol is, wordt het opgehaald en 
naar onze partner CVB Ecologics gebracht. Daar 
worden de kleding en PBM’s zo hoogwaardig 
mogelijk gerecycled en verwerkt tot nieuwe 
grondstoffen zoals vezels, poetsdoeken, 
plastics en garens.

Wat heb jij eraan?
Met deze dienst helpen wij jou om je duurzame 
doelstellingen te bereiken. Je ontvangt een 
uitgebreide rapportage op het waarin het 
aantal ingezamelde kilo’s staat vermeld en 
hun bestemming in hoogwaardige recycle-
oplossingen. Op het Collect & Recycle platform 
kun je op jouw persoonlijke dashboard je 
duurzame impact monitoren. Zo heb je een 
helder inzicht in je besparing op  milieukosten, 
CO2 en water.

Meer weten?
www.collectandrecycle.eu
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You’ll never 
work alone

WWW.HAVEP.COM

NEDERLAND

+31 (0) 13 531 32 56 
sales.nl@HAVEP.com

BELGIË

+32 (0) 14 30 07 37 
sales.be@HAVEP.com


