VERSTERK
JEZELF!
5 normen,
slim & sportief

HAVEP 5SAFETY IMAGE PROTECTIVE WEAR

Kleding
past zich
aan je lichaamshouding aan

®

HaVeP Workwear/Protective wear
T +31 (0) 13 531 32 56
Vanuit België +32 (0) 14 30 07 37
www.havep.com

Ga je voor een jas met een broek of draag je
liever een overall? Kies waar jij je goed bij voelt.
Alle HaVeP® 5SAFETY IMAGE zijn nauwkeurig
ontworpen zodat jij op je best kunt presteren.

Lever iedere dag een topprestatie

TWEE INGEZETTE ZIJZAKKEN
BORSTZAK MET KLEP
TWEE ACHTERZAKKEN MET KLEP
DUIMSTOKZAK MET KLEP
DIJBEENZAK MET KLEP

Hard
werken,
makkelijk
en veilig.
De tweekleurige kledingstukken uit de HaVeP®
5safety Image collectie hebben een sportieve
uitstraling. Bij de keuze voor de modellering en
het kleurgebruik lieten wij ons inspireren door
beurzen en shows wereldwijd. Deze nieuwe
range protective wear geeft je uitzonderlijk
comfort bij het bewegen en de sterke,
genormeerde uitvoering beschermt je tegen
risico’s tijdens het werk. HaVeP® 5safety Image
past zich aan je lichaam aan wat zorgt voor een
buitengewoon goede pasvorm.

“We creëerden een nieuwe techniek rondom
de knie waarmee het draagcomfort verhoogd
wordt en gaven alle modellen een dynamische
belijning. Deze belijning gaat mee met de
beweging en vorming van het lichaam wat zorgt
voor een unieke pasvorm. Twee items uit deze
collectie, de gevoerde jas en broek, voldoen
bovendien aan de internationale vlamboog
norm in de tweede klasse waardoor de drager
nog beter beschermd is.”

Bescherming
tegen vijf
veiligheidsrisico’s

Bewegen wordt
makkelijker
door uniek ontwerp
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ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5

IEC 61482-2

Class 1
ATPV 11.5 cal/cm2

Door
de klep
steken je
spullen niet
boven de
zak uit

EN 13034-6

Verleng je
broekspijp
eenvoudig met
de lengtezoom

Amerikaanse overall/
Bretelbroek
model 20175 De verstelbare, elastische

schouderbanden van de Amerikaanse overall maken
het bewegen makkelijker. Met kniezakken die de
beschermende kniestukken goed op zijn plaats houden
en veel zakken om je spullen veilig in op te bergen.

TWEE VOORZAKKEN MET KLEP
TWEE INGEZETTE BORSTZAKKEN

TWEE INGEZETTE ZIJZAKKEN
TWEE INGEZETTE BORSTZAKKEN
TWEE ACHTERZAKKEN MET KLEP
DUIMSTOKZAK MET KLEP
DIJBEENZAK MET KLEP

TWEE INGEZETTE ZIJZAKKEN
TWEE ACHTERZAKKEN MET KLEP
DUIMSTOKZAK MET KLEP
DIJBEENZAK MET KLEP

TWEE INGEZETTE ZIJZAKKEN
TWEE ACHTERZAKKEN MET KLEP
DUIMSTOKZAK MET KLEP
DIJBEENZAK MET KLEP
VOLDOET AAN VLAMBOOG KLASSE 2

Overall

Werkbroek

Werkbroek

Korte jas / Vest

model 20174

model 80195 Het ontwerp is afgestemd op

model 80196

model 50141 De korte jas sluit op het lichaam

De overall sluit goed aan rond je nek
en armen. Ervaar meer bewegingsvrijheid door het
elastiek in de rug. Met kniezakken die de beschermende
kniestukken goed op zijn plaats houden en veel zakken
om je spullen veilig in op te bergen.

de natuurlijke vorming van de knie wat zorgt voor
een fantastische pasvorm. Met kniezakken die de
beschermende kniestukken goed op zijn plaats houden
en veel zakken om je spullen veilig in op te bergen.

Verkrijgbaar in de maten 46 - 64. Kwaliteit: 80% katoen / 19% polyester /1% antistatisch, 4/1 satijnbinding + FC, 280 gr/m2. Kleuren: charcoal grijs/korenblauw.

Een nieuwe ontwerptechniek bij de
knie maakt het dragen van deze werkbroek extra fijn.
Bovendien voldoet deze broek aan de IEC 61482-2 norm
klasse 2 waardoor je nog beter beschermd bent tegen de
thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Met
kniezakken die de beschermende kniestukken goed op
zijn plaats houden en veel zakken om je spullen veilig in
op te bergen.

TWEE VOORZAKKEN MET KLEP
TWEE INGEZETTE BORSTZAKKEN
VOLDOET AAN VLAMBOOG KLASSE 2

aan door het verlengde rugpand. Met vier zakken om
je spullen veilig in op te bergen.

Korte jas / Vest
model 50142

De korte jas sluit op het lichaam aan
door het verlengde rugpand. Bovendien voldoet deze
jas aan de IEC 61482-2 norm klasse 2 waardoor je nog
beter beschermd bent tegen de thermische gevaren van
een elektrische vlamboog. Met vier zakken voor het veilig
opbergen van je spullen.

Verkrijgbaar in de maten 46 - 64. Kwaliteit: 80% katoen / 19% polyester /1% antistatisch, 4/1 satijnbinding + FC, 280 gr/m2. Kleuren: charcoal grijs/korenblauw.

