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WERKKLEDING OM TROTS OP TE ZIJN
De HAVEP® Shift-collectie draag je met een trots gevoel. Voor deze collectie gebruiken we namelijk een 
duurzame doeksoort met bluesign®-certificering én de kleding wordt geproduceerd in ateliers waar we goede 
werkomstandigheden kunnen garanderen.

Door voor werkkleding uit deze collectie te kiezen, draag jij jouw steentje bij aan een beter milieu en aan betere 
werkomstandigheden. De collectie blinkt bovendien uit op het vlak van comfort én heeft een unieke uitstraling.

Veiligheid
Bijna alle kledingstukken uit deze collectie hebben 
reflecterende piping, zodat jij beter zichtbaar bent.  
Wil je extra goed opvallen? Kies dan voor de (softshell) 
jas of werkbroek met fluogele accenten.

Comfort
Draagcomfort is de rode draad van deze collectie. 
De werkkleding is afgestemd op jouw dagelijkse 
handelingen en werd grondig in de praktijk getest.  
De werkbroek heeft bijvoorbeeld een extra inzetstuk  
in het kruis en een verstelbare tailleband zodat jij je  
vrij kunt bewegen. De softshell jas is gevoerd met 
fleece en is bovendien wind- en waterdicht en alle 
broeken hebben voldoende opbergruimte zodat jij  
je handen vrij hebt. Bovendien is alle kleding driedubbel 
gestikt op de plaatsen waar extra versteviging nodig is, 
zoals het kruis.

Uitstraling
De kleur charcoal grijs komt in alle kledingstukken 
terug, zo kun je alle items uit de collectie makkelijk 
mixen en matchen en creëer je al snel een unieke look.

Duurzaamheid
De doeksoort die we gebruikten  
voor deze collectie is bluesign®-
certified. Het bluesign®-label 
garandeert dat: 

• Er bij de productie van jouw kleding geen schadelijke 
stoffen gebruikt werden. 

• Het bedrijf op duurzame wijze omgaat met haar 
water- en energieverbruik; zich inzet voor een betere 
luchtkwaliteit én een duurzaamheidsplan heeft. 

• De kleding geproduceerd werd onder goede, veilige 
en hygiënische arbeidsomstandigheden.

Bijna alle kledingstukken dragen 
het HAVEP® Green Choice-label.  
Een product krijgt dit label als:

• Het gemaakt is van een 
duurzame grondstof zoals 
biokatoen, Tencel®/Lyocell, 
gerecycled Pet, polyester of 
katoen.

• Het gemaakt is van een recyclebare grondstof,  
zoals cradle-to-cradle katoen of recyclebaar 
polyester.

• Het gemaakt is van bluesign®-gecertificeerd doek.

 Lees meer over het bluesign®-certificaat en  
het HAVEP® Green Choice-label op  
www.havep.com/duurzaamheid



Werkbroek
80356

 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Verstelbare tailleband

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit: D1S450M2 - 65%/35% katoen/polyester,  
290 gr/m²

EN 14404
Type 2 - Level 1

Werkbroek
80355

 ✓ Slijtvaste Cordura® kniezakken
 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Verstelbare tailleband

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit: D1S450M2 - 65%/35% katoen/polyester,  
290 gr/m²

EZPCDKC3KC6K

EZPCDKC3KC6K

HAVEP® Shift collectiekleuren

520

Charcoal grijs
EZPEZP

Marine/Charcoal grijs
CDK

Zwart/Charcoal grijs

C3KC3K
Rood/Charcoal grijs

CK3CK3
Charcoal grijs/Rood

C6KC6K
Korenblauw/Charcoal grijs

CK6CK6
Charcoal grijs/Korenblauw

CKBCKB
Charcoal grijs/Fluo geel



CKB

Werkbroek
80390

 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Verstelbare tailleband
 ✓ Fluogele accenten voor extra zichtbaarheid

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit: D1S450M2/D09291N1 - 65%/35% katoen/polyester, 290 gr/m² / 
60%/40% polyester/katoen, 290 gr/m²

Softshell
40215

 ✓ Mouwen verstelbaar met klittenband
 ✓ Taille verstelbaar met trekkoord
 ✓ Reflectie op de schouders
 ✓ Ademend, wind- en waterafstotend
 ✓ Veel opbergmogelijkheden

Maten: S-4XL 
Kwaliteit: D1S395YS - 92%/8% polyester/
elastaan, PU membraan, high performance 
laminate, DWR, 320 gr/m²

Korte jas/Vest
50329

 ✓ Verlengd rugpand houdt je rug bedekt  
bij bukken

 ✓ Met drukknopen afsluitbare borstzak  
en zijzakken 

 ✓ Reflecterende piping voor extra 
zichtbaarheid

Maten: S-4XL 
Kwaliteit: D1S450M2/D09291N1 -  
65%/35% katoen/polyester, 290 gr/m² /  
60%/40% polyester/katoen, 290 gr/m²

EZP

EZP

CDK

CDK

CK3 CK6 CKB

CKB

520

520 C3K C6K



Amerikaanse overall/Bretelbroek
20295

 ✓ Slijtvaste Cordura® kniezakken met klittenbandsluiting
 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Verstelbare schouderbanden
 ✓ Reflecterende piping voor extra zichtbaarheid

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit: D1S450M2 - 65%/35% katoen/polyester,  
290 gr/m²

EZPCDKC3K

C3K

C6K

C6K

EN 14404
Type 2 - Level 1

Bermuda
80361

 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Verstelbare tailleband
 ✓ D-ring voor badgehouder

Maten: 44-66 
Kwaliteit: D1S450M2 - 65%/35% katoen/polyester, 290 gr/m²

EZPCDKC3KC6K

Overall
20320

 ✓ Slijtvaste Cordura® kniezakken met klittenbandsluiting
 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Plooien en elastiek in de rug voor goede fit en 

bewegingsvrijheid

Maten: 44-66 
Kwaliteit: D1S450M2 - 65%/35% katoen/polyester,  
290 gr/m²

EZPCDK

EN 14404
Type 2 - Level 1

520

520

520



Werkbroek
80358

 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Verstelbare tailleband

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit: D1S451L1 - 65%/35% polyester/katoen, 245 gr/m²

EZPCDK

Korte jas/Vest
50330

 ✓ Verlengd rugpand houdt je rug bedekt bij bukken
 ✓ Met drukknopen afsluitbare borstzak en zijzakken 
 ✓ Reflecterende piping voor extra zichtbaarheid

Maten: S-4XL 
Kwaliteit: D1S451L1 - 65%/35% polyester/katoen,  
245 gr/m²

EN 14404
Type 2 - Level 1

Werkbroek
80357

 ✓ Slijtvaste Cordura® kniezakken
 ✓ Verstevigd kruis voorkomt uitscheuren
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Verstelbare tailleband

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit: D1S451L1 - 65%/35% polyester/katoen, 245 gr/m²

EZP

EZP

CDK

CDK 520

520

520



Dames softshell
40216

 ✓ Ademend, wind- en waterafstotend
 ✓ De hoge kraag houdt je warm als  

het frisser wordt
 ✓ Verstelbare mouwen
 ✓ 1 borstzak, 2 voorzakken, 1 binnenzak
 ✓ Verstelbare taille voor goede fit
 ✓ Reflectie op de schouders

Maten: XS-4XL 
Kwaliteit: D1S395YS - 92%/8% 
polyester/elastaan, PU membraan, high 
performance laminate, DWR, 320 gr/m²

Dames werkbroek
80359

 ✓ Verstelbare tailleband voor goede fit
 ✓ Veel handige zakken
 ✓ Reflecterende piping voor extra 

zichtbaarheid
 ✓ Verdekte ritssluiting

Maten: 34-54 
Kwaliteit: D1S450M2 - 65%/35% katoen/
polyester, 290 gr/m²

EZP520CDK

EZP520CDK
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 ✓ Ontzettend sterke werkkleding, van de hoogste kwaliteit

 ✓ Zonder schadelijke chemicaliën en kleurstoffen

 ✓ Creëer een unieke look door verschillende items  
uit de collectie te combineren

 ✓ Bewegingsvrijheid en comfort staan centraal

 ✓ Reflecterende accenten voor extra zichtbaarheid

HAVEP® SHIFT WORKWEAR


