
Werk in stijl, jouw stijl
HAVEP® ATTITUDE



COMBINEREN KAN ! DOORDAT CHARCOAL VAAK TERUGKOMT  ALS CONTRAST, BEN JE NIET GEBONDEN AAN ÉÉN KLEURSTELLING.

DIT IS HAVEP® ATTITUDE. DE ESSENTIËLE ITEMS VOOR IEDERE VAKMAN.
HAVEP® Attitude is door professionals getest in de praktijk waarna wij de items tot in de kleinste details optimaliseerden. 
Zo hebben alle broeken en overalls een zeer goede pasvorm door de voorgevormde broeks pijpen en voegden we 
op strategische plekken het ijzersterke Cordura® toe zodat het kledingstuk nog langer meegaat. Ook plaatsen we 
versteviging in het kruis om uitscheuren te voorkomen. Nog zoiets fijns: het zeer sterke en ademende stretch doek  
in de knieholtes. Geloof ons, dat ga je merken!

DE OVERALLS
Comfort en gemak van top tot teen.

Amerikaanse  
overall 
20195
Een ware klassieker in een geheel eigentijdse 
uitvoering. Door de hoge kwaliteit van het doek, 
de drievoudig gestikte naden en de Cordura® 
versterkte delen, is de overall zeer slijtvast. 
De verstelbare schouderbanden met elastiek 
zorgen ervoor dat de overall precies op jouw 
lichaam aansluit.

 ✓ Enorm veel opbergmogelijkheden
 ✓ Cordura® kniezakken (EN 14404)
 ✓ Werkt prettig door het zeer sterk ademende  

doek in de knieholtes

Maten: 44-66 – Lengtematen: alle kleuren 49-57, uitgezonderd C9K: 47-57 
Buikmaten: 24-29
Kwaliteit: LW - 65%/35% polyester/katoen, Panama, 260 gr/m2

 
Overall  
20199
De overall is de favoriet van velen. Deze is 
gemaakt van lichter materiaal, maar door de 
Cordura® verstevigingen en drievoudig gestikte 
naden is hij toch ijzersterk. Om lekker te 
kunnen bewegen zitten er plooien en elastisch 
ademend doek ter hoogte van  de onderrug en 
door de vele zakken kun je al je spullen goed 
kwijt. Ook fijn: Cordura® kniezakken. Plaats via 
de bovenzijde losse kniestukken en bescherm 
je knieën tegen overbodig letsel.

 ✓ Extra versteviging in het kruis om uitscheuren te voorkomen
 ✓ Zeer sterk elastisch ademend doek in de knieholtes en ter hoogte van  

de onderrug voor optimaal draagcomfort
 ✓ Zes vaste zakken en meerdere losse zakken en toolzakjes

Maten: 44-66
Kwaliteit: LW - 65%/35% polyester/katoen, Panama, 260 gr/m2

UNIEK ! LAAT JOUW SPECIFIEKE WENSEN EN 

BEDRIJFSHUISSTIJL VERWERKEN IN  

DE HAVEP® ATTITUDE KLEDINGSTUKKEN.

ALLE MODELLEN ZIJN IN  

6 KLEUREN* VERKRIJGBAAR

HAVEP® Attitude is verkrijgbaar in de kleuren (*) :

100

Marine
520

Charcoal grijs
C9K

Wit/charcoal grijs

CDK

Zwart/charcoal grijs
EYI

Zand/charcoal grijs
EYJ

Bosbouwgroen/charcoal grijs

(*)  Kleur EYJ is verkrijgbaar als Special in model 80230 en in model 20199.  
Kleur C9K is verkrijgbaar als Special in model 20199.



DE BROEKEN
Zonder goede werkbroek geen goede werkdag. 

Werkbroek met kniezakken 
80229
Werk je vaak in een geknielde houding dan is een werkbroek met Cordura® 
kniezakken onmisbaar. Door in deze zakken aparte kniestukken te plaatsen, 
bescherm je je knieën tegen onnodig letsel. Dat maakt het werk een heel stuk 
aangenamer.

 ✓ Veiliger werken door aparte kniestukken (EN 14404)
 ✓ Unieke pasvorm waardoor de broek nog lekkerder zit
 ✓ Veel zakken en handige extra’s zoals een D-ring, brede riemlussen en 

reflecterende accenten

Maten: 44-66 – Lengtematen: alle kleuren 49-57, uitgezonderd C9K: 47-57 
Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit: MR - 65%/35% katoen/polyester, canvas, 320 gr/m2

 
Bermuda
80241

 ✓ Gemaakt van lichter materiaal
 ✓ Veel opbergmogelijkheden en losse zakken
 ✓ Stevig door drievoudig gestikte naden en Cordura® versterkingen

Maten: 44-66
Kwaliteit: LW - 65%/35% polyester/katoen, Panama, 260 gr/m2

Werkbroek  
met kniezakken  
& toolzakken 
80230

 ✓ Extra stevige kwaliteit voor zwaardere  
werkzaamheden

 ✓ Gaat extreem lang mee door drievoudig gestikte naden  
en Cordura® versterkingen

 ✓ Werkt prettig door het zeer sterk ademende stretch doek in de knieholtes

Maten: 44-66 – Lengtematen: alle kleuren 49-57, uitgezonderd C9K: 47-57 
Buikmaten: 24-29
Kwaliteit: MR - 65%/35% katoen/polyester, canvas, 320 gr/m2

Werkbroek
80231

 ✓ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
 ✓ Lichter materiaal voor meer comfort
 ✓ Gaat lang mee door drievoudig gestikte naden en Cordura® versterkingen

Maten: 44-66 – Lengtematen: alle kleuren 49-57, uitgezonderd C9K: 47-57 
Buikmaten: 24-29
Kwaliteit: LW - 65%/35% polyester/katoen, Panama, 260 gr/m2

ALLE MODELLEN ZIJN IN  

6 KLEUREN* VERKRIJGBAAR



DE JASSEN
Maak je werkoutfit compleet.

 
Korte jas/Vest
50172

 ✓ Hoge kraag
 ✓ Met klittenband verstelbare mouwen
 ✓ Reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid

Maten: XS-4XL
Kwaliteit: LW - 65%/35% polyester/katoen, Panama, 260 gr/m2

 
 
Parka EN 343 
50171
Werk je buiten, ook als het kouder wordt? Of werk je in een koude omgeving? 
Dan heb je sowieso een parka nodig. Deze kwalitatieve jas beschermt je 
tegen regen en slecht weer (EN 343) en zorgt dat je comfortabel kunt blijven 
werken. Door de windvanger komt er geen wind je jas binnen.

 ✓ Veel opbergmogelijkheden
 ✓ Verstelbare en afneembare capuchon
 ✓ Verfijnde afwerking zoals een kinbeschermer, fleece aan de binnenzijde 

van de kraag en een verlengd rugpand

Maten: XS-4XL
Kwaliteit: N9 - 100% polyester, PU coated + DWR*, 195 gr/m2

* DWR = Durable Water Repellant

  
Bodywarmer  
50184

 ✓ Warme en zachte fleece aan  
de binnenzijde

 ✓ Veel zakken en handige extra’s 
zoals een D-ring, kinbeschermer en 
reflecterende accenten

 ✓ Verlengd rugpand waardoor je rug afgedekt blijft als je beweegt

Maten: XS-4XL
Kwaliteit: YS - 92%/8% polyester/elastaan, PU membrane, high performance 
laminate + DWR, 320 gr/m2

 
 
Jack EN 14058 
50186

 ✓ Veilig in koele omstandigheden werken
 ✓ Ademend, wind- en waterdicht
 ✓ Verfijnde afwerking zoals een kinbeschermer en fleece  

aan de binnenzijde van de kraag

Maten: XS-4XL
Kwaliteit: N9 - 100% polyester, PU coated + DWR*, 195 gr/m2

ALLE MODELLEN ZIJN IN  

6 KLEUREN* VERKRIJGBAAR

Softshell
40145
Winddicht, waterafstotend, ademend. Ben je deze sportieve jas eenmaal 
gewend dan kun je niet meer zonder. Bovendien maakt het zachte fleece aan de 
binnenkant de jas heerlijk draagbaar. In soepel softshell is het lekker werken.

 ✓ Ademend en winddicht
 ✓ Borstzakken en zijzakken met rits
 ✓ Extra afwerking zodat je kin beschermt is tegen de rits

Maten: XS-4XL
Kwaliteit: YS - 92%/8% polyester/elastaan, PU membrane, high performance 
laminate + DWR, 320 gr/m2



DE JEANS
In iedere kast hoort een goede jeans.

Dames jeans
7440

 ✓ Extra zichtbaar door de reflecterende piping
 ✓ Prettig werken door het aandeel stretch in het doek
 ✓ Dames jeans is gemaakt van 66% gerecycled katoen

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

Kwaliteit: C8 - 66%/30%/3%/1% gerecycled katoen/katoen/
polyester/Lycra, 407 gr/m2

Heren jeans met kniezakken
7442

 ✓ Heren jeans is gemaakt van 66% gerecycled katoen
 ✓ Makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan 

bovenzijde, afsluitbaar met klep en klittenband
 ✓ Robuust doek dat zeer comfortabel aanvoelt en uitermate 

geschikt is voor de zwaardere werkzaamheden

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

Kwaliteit: C8 - 66%/30%/3%/1% gerecycled katoen/katoen/
polyester/Lycra, 407 gr/m2

 
Heren jeans
7441

 ✓ Heren jeans is gemaakt van 66% gerecycled katoen
 ✓ Ademend stretch doek in de knieholte voor optimaal draagcomfort
 ✓ Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra 

lange levensduur

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

Kwaliteit: C8 - 66%/30%/3%/1% gerecycled katoen/katoen/polyester/
Lycra, 407 gr/m2

JEANS MET STRETCH IS GEMAAKT  

VAN 66% GERECYCLED KATOEN



DAMES KLEDING
De musthaves voor iedere vakvrouw.

Dames werkbroek
80298

 ✓ Ademend stretch doek in de knieholte voor 
optimaal draagcomfort

 ✓ Zit comfortabel door aandeel stretch, waarbij 
geen vormverlies plaatsvindt

 ✓ Modern design met voorgevormde broekspijpen 
voor uitzonderlijke bewegingsvrijheid

Maten: 34-56
Kwaliteit: LY - 54%/43%/3% polyester/katoen/ 
EOL (XLA), panamabinding, 285 gr/m2

Dames softshell
40166

 ✓ Ademend, winddicht en waterafstotend
 ✓ Verlengd rugpand voorkomt ontblote rug
 ✓ Extra zichtbaar door de reflecterende piping

Maten: XS-4XL
Kwaliteit: YS - 92%/8% polyester/elastaan,  
PU membrane, high performance laminate + DWR, 
320 gr/m2

ZIT COMFORTABEL  

DOOR AANDEEL STRETCH



HAVEP gaat verder dan kwalitatieve werkkleding. Wij geven je meer uitstraling, comfort en veiligheid. 
Ga voor werkkleding in jouw eigen identiteit, ga voor HAVEP.

ONTDEK WAT WERKKLEDING VOOR JOU KAN DOEN
Je bent een doener, ambitieus en energiek. Je werk is deel van jouw persoonlijkheid en vervult een belangrijke rol in je 
leven. Je bent trots op je beroep dus waarom zou je genoegen nemen met minder? Als je kunt kiezen voor meer effect en 
meer succes, dan doe je dat.

HAVEP: you’ll never work alone

HAVEP gelooft in de kracht van teamwork. Want samen 
kom je verder. Daarom kun je bij ons altijd rekenen op 
een snelle en flexibele klantenservice en een proactief 
team dat met je meedenkt. 100% op maat van jouw 
profiel. Zo zorgen wij ervoor dat jij je voluit kunt 
bezighouden met wat voor jou belangrijk is: je werk.

• Specialist in Corporate Identity projecten
• Betrouwbaar en flexibel in levertijden
• Advies en begeleiding voor duurzame kleding
• Expertise in veiligheidskleding

Voor jou is er de splinternieuwe Attitude collectie van 
HAVEP. Een breed kledingassortiment samengesteld 
door een team van gespecialiseerde designers. Zij lieten 
zich bij het ontwerpen van de kleding inspireren door 
werkomstandigheden én werkhoudingen in de praktijk, 
zoals jij die dagelijks ervaart. Hierna werden  
de items ontwikkeld en getest op sector en beroep 
zodat de afzonderlijke kledingstukken perfect 
aansluiten op jouw werksituatie. Alle items hebben 
custom made mogelijkheden waardoor de huisstijl
elementen van jouw bedrijf goed zichtbaar zijn.

Onze kleding met jouw identiteit

Om je als organisatie te onder scheiden, moet je laten 
zien wie je bent en waar je voor staat. Een professionele 
uitstraling wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de kleding die je draagt. Het is je visitekaartje en dat 
snappen wij. Daarom kun je bij HAVEP al vanaf kleine 
aantallen je bedrijfsidentiteit en huisstijlelementen 
laten verwerken in professionele werkkleding.



Vanuit Nederland: +31 (0) 13 531 32 56, sales.nl@havep.com
Vanuit België: +32 (0) 14 30 07 37, sales.be@havep.com

www.havep.com

 ✓ Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit

 ✓ Moderne en sportieve uitstraling

 ✓ Unieke pasvorm door voorgevormde broekspijpen

 ✓ In de praktijk getest

 ✓ Custom made: uitvoerbaar in jouw bedrijfshuisstijl

HAVEP® ATTITUDE


