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210-khaki
539 

marineblauw 940-zwart
530 

koningsblauw 900-wit

940-zwart

•  Stretchkwaliteit 
•  Ergonomisch gevormde knieën  
•  Met CORDURA® verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte 

verstelbare kniebescherming 
•  2 met CORDURA® verstevigde, weg te steken, loshangende zakken, 

1 met extra zak, 1 met 3 kleinere zakken en gereedschapslussen 
•  2 opgenaaide zakken aan de voorzijde
•  2 met CORDURA® verstevigde zakken met inzet aan de achterzijde
•  zak voor duimstok met gereedschapszakje
•  pennezakje ingenaaid op rechter zijnaad
•  beenzak met zak voor mobiele telefoon
•  hamerlus
•  D-ring
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

930-grijs

PRO BROEK 241 PS25   1010310

STOCK ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
maten: 

C42-C62
100544 65% polyester, 35% katoen 

mechanische stretch / aan de binnenzijde geborsteld
300 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C66 Short: D96-D120

85°C

85°C

*

* ** *

•  Stretchkwaliteit
•  Afneembare pijpen
•  Ergonomisch gevormde knieën
•  Met CORDURA® verstevigde kniezakken met opening voor in 

hoogte verstelbare kniebescherming
•  2 met COR-DURA® verstevigde, weg te steken, loshangende zakken, 

1 met extra zak, 1 met 3 kleinere zakken en gereedschapslussen
•  2 opgenaaide zakken aan de voorzijde
•  2 zakken met inzet aan de achterzijde
•  Zak voor duimstok met gereedschapszakje
•  Pennezakje ingenaaid op rechter zijnaad
•  Beenzak met zak voor mobiele telefoon
•  2 hamerlussen
•  D-ring
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100545 65% polyester, 35% katoen, mechanische stretch, aan de binnenzijde geborsteld 300 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C66 Short: D96-D120

PRO BROEK 242 PS25   1010312

210-khaki
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210-khaki 530-koningsblauw 900-wit539-marineblauw 940-zwart

85°C

930-grijs

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100548 65% polyester, 35% katoen, mechanische stretch, aan de binnenzijde geborsteld 300 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C66 Short: D96-D120

540-donker 
marineblauw210-khaki 941-donker grijs 730-flessengroen 331-rood 940-zwart900-wit530-koningsblauw

*

* *

•  Stretchkwaliteit
•   Tweewegrits
•   Met Cordura® verstevigde kniezakken met met opening voor 

in hoogte verstelbare kniebescherming
•   Ergonomisch gevormde knieën
•   Borstzakken die vastgeknoopt kunnen zitten of los kunnen hangen
•   2 met Cordura® verstevigde, weg te steken, loshangende zakken aan de 

buitenzijde, 1 met extra zak, 1 met 3 kleinere zakken en gereedschapslussen
•   2 opgenaaide zakken aan de voorzijde
•   2 zakken met inzet aan de achterzijde
•   Zak voor duimstok met gereedschapszakje
•   Pennezakje ingenaaid in rechternaad
•   Beenzak met zak voor mobiele telefoon
•   2 hamerlussen (waarvan één verstelbaar)
•   OEKO-TEX® gecertificeerd

•  Contrasterende stiksels 
•  Lagere tailleband  
•  Saddlebak 
•  Gulp met rits 
•  Reflecterende details in de knieholtes
•  5 cm verstelbare beenlengte
•  2 zijzakken; de rechterzak heeft een geïntegreerde telefoonzak
•  Grote beenzak met klep, over de zijnaad, met telefoonzak met klep en pennenzakjes
•  Dubbele zak voor duimstok, over de zijnaad, met pennenzakje
•  2 zakken aan de achterkant, 1 met klep
•  Hamerlussen
•  Klepje in de taille voor streepjescode of chip
•  Getest voor lease- en huurkleding voor wasserijen volgens ISO 15797
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

STOCK ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
113099 65% polyester, 35% katoen / luxe stof 295 g/m² Tall: C146-C166 Regular: C42-C66 Short: D96-D120

95°C

PRO AM. OVERALL 41 PS25   1010222

BROEK 2111 LUXE   1028426
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539 
marineblauw

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100458 65% polyester, 35% katoen / luxe stof 295 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C42-C66 Short: D96-D120

•  2 zakken aan de voorkant
•  2 zakken aan de achterkant, 1 met klep
•  Beenzak met binnenzak voor duimstok in zijnaad en 3 extra zakken
•  Beenzak met klep en zak met klep voor mobiele telefoon aan de buitenkant
•  Drienaads gestikt
•  Getest voor leaseen huurkleding voor wasserijen volgens ISO 15797
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

BROEK 233 LUXE   1010301

BROEK 280 P154   1010317

210-khaki 940-zwart

• Slijtvast 
•  zonder bandplooi
•  grote beenzak met verborgen rits en klep
•  kleinere beenzak voor mobiele telefoon en duimstok 
•  pennenhouder
• OEKO-TEX® gecertificeerd

930-grijs

95°C

210-khaki
540-donker 

marineblauw530-koningsblauw

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100427 65% polyester, 35% katoen 245 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C42-C62 Short: D84-D120

730-flessengroen 331-rood

534-donker 
koningsblauw

900-wit

95°C

539-marineblauw

940-zwart

941-donker grijs
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900-wit 940-zwart

•  Vuil-, olie- en waterafstotende stof
•  Dubbel verstevigde kruisnaad
•  2 loshangende verstevigde CORDURA®, 1 met zak met rits, 

1 met 3 kleinere zakken en gereedschapslus
•  2 zakken aan de voorkant, 1 met telefoonzakje
•  2 schuine achterzakken
•  Rechterbeenzak met pennenhouder, knoop en lus voor een stanleymes en met 

CORDURA® verstevigde opvouwbare duimstokzak
•  Multifunctionele linkerbeenzak met telefoonzakje, ID-pashouder, 

zak met rits en grote binnenzak met drukknoop
•  Met CORDURA® verstevigde kniezakken met opening aan de binnenkant voor in 

hoogte verstelbare kniebeschermers
•  Met CORDURA® verstevigde broekspijpuiteinden, verstelbaar met drukknopen
•  Stresspunten van zakken verstevigd met metalen klinknagels
•  D-ring op riemlus
•  Brede riemlus aan de achterkant
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

BROEK 2122 CYD   1028024

BROEK 2140 FASI   1033281

•  Voorgevormde knieën
•  Contrasterende naden
•  Dubbel verstevigde kruisnaad
•  2 loshangende met CORDURA® verstevigde zakken aan de buitenkant, 

1 met zak met rits, 1 met 3 kleinere zakken en gereedschapslus
•  2 zakken aan de voorkant, 1 met telefoonzakje
•  2 met CORDURA® verstevigde schuine achterzakken
•  Rechterbeenzak met pennenhouder, knoop en lus voor een mes en met 

CORDURA® verstevigde duimstokzak
•  Multifunctionele linkerbeenzak met telefoonzakje, IDpashouder, 

zak met rits en grote binnenzak met drukknoop
•  Met CORDURA® verstevigde kniezakken met opening aan de binnenkant 

voor in hoogte verstelbare kniebeschermers
•  Met CORDURA® verstevigde broekspijpuiteinden, verstelbaar met drukknopen
•  Stresspunten van zakken verstevigd met metalen klinknagels
•  Dring op riemlus
•  Reflecterende biezen aan broekspijpuiteinden
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

539 
marineblauw

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
110313 60% katoen, 40% polyester 330 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C62 Short: D84-D120

842-tobacco beige941-donker grijs

60°C P

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
113862 100% katoen 390 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C66 Short: D96-D120

541-blauw 940-zwart941-donker grijs

60°C
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ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100120 100% katoenkeper 300 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C60 Short: D92-D116

•  Voorgevormde knieën
•  Met Cordura® verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare 

kniebescherming
•  2 met Cordura® verstevigde, loshangende zakken, 1 met extra zak, 

1 met 3 kleine zakken
•  2 grote zakken aan de voorzijde
•  2 met Cordura® verstevigde, grote zakken aan de achterzijde
•  Zak met klep voor mobiele telefoon
•  Zak voor duimstok op de zijnaad met gereedschapshouder en pennezakje
•  Beenzak met klep met extra zak met verborgen ID-pashouder
•  Knoop en lus voor timmermansmes
•  D-ring
•  Hamerlus
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

900-wit

BROEK 258 BM   1010260

•  2 zakken aan de voorkant, 1 met zakje voor muntgeld
•  2 zakken aan de achterkant
•  Beenzak met rits
•  Multifunctionele zak met pennenhouder en zakken voor duimstok, 

mobiele telefoon en ID-pas
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

545-indigoblauw

DENIM BROEK 273 DY   1010247

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100264 100% katoen 385 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C62 Short: D92-D120

85°C

60°C

940-zwart
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ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100330 75% katoen, 25% polyester 365 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C62 Short: D92-D116

•  2 steekzakken
•  2 verstevigde achterzakken met kleppen en verborgen knoopssluiting
•  Beenzak met klep en verborgen drukknoopssluiting
•  Verstevigde zak voor duimstok met extra zak
•  Voorgevormde knieën met kniezakken
•  Goedgekeurd volgens EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 A1 klasse 1 en 

EN ISO 11612 A1 B1 C1
•  Getest voor lease- en huurkleding volgens ISO15797
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

540-donker marineblauw

BROEK 2031 FLAM   1018454

85°C

EN 11611EN 61482 EN 11612

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
109417 54% modacryl, 44% katoen, 2% antistatische vezels. 

Versteviging: 79% vlamvertagend katoen, 20% polyamide, 1% antistatische vezel
300 g/m² Tall: C146-C156 Regular: C44-C62 Short: D84-D116

•  2 loshangende met Cordura® verstevigde wegstopbare zakken aan de voorkant, 
linkerzak met extra zak en rechterzak met 3 zakken en gereedschapslussen

•  D-ring aan taille
•  Dubbel verstevigde kruisnaad
•  2 achterzakken met klep
•  Beenzak met klep en verborgen drukknopen, telefoonzakje met klep en 

klittenbandsluiting, Dring en plastic ID-kaarthouder
•  Hamerlus
•  Met CORDURA® verstevigde zak voor duimstok met gereedschapszak, knoopsluiting en 

lus voor een mes
•  Voorgevormde knieën
•  Met CORDURA® verstevigde kniezakken met opening aan de binnenkant voor in hoogte 

verstelbare kniebeschermers
•  Met CORDURA® verstevigde broekspijpuiteinden
•  Metaalvrije kleding
•  Afneembare ID-kaarthouder bevat metaal
•  Goedgekeurd volgens EN 61482-1-2 klasse 1, 

EN 61482-1-1 ATPV: 16,8 cal/cm² HAF: 84,2%, 
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] en 
EN ISO 20471 kl 1/getest voor lease- en huurkleding voor wasserijen volgens ISO 15797

•  OEKO-TEX® gecertificeerd

171-HI-VIS geel/marineblauw

BROEK 2074 ATHS  1029059

60°C

IEC 61482 EN 11612 EN 13034 EN 20471EN 1149
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930-grijs

540-donker marineblauw

SHORTS CANVAS 254 BPC   1010278

842-tabacco beige 941-donkergrijs 900-wit 940-zwart

540-donker 
marineblauw 210-khaki 940-zwart

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100128 Canvas, 60% katoen, 40% polyester / geruwd aan de binnenzijde 295 g/m² C44-C6260°C P

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
116701 60% katoen, 40% polyester 385 g/m² C44-C6260°C P

•  Contrasterende naden
•  Dubbel verstevigde kruisnaad
•  2 loshangende, verstevigde CORDURA®-zakken aan de buitenkant, 

1 met zak met rits, 1 met 3 kleinere zakken en gereedschapslus
•  2 zakken aan de voorkant, 1 met telefoonzakje
•  2 schuine, verstevigde CORDURA®-achterzakken
•  Rechterbeenzak met pennenhouder, knoop en lus voor een stanleymes en met 

CORDURA® verstevigde opvouwbare duimstokzak
•  Multifunctionele linkerbeenzak met telefoonzakje, ID-pashouder,  

zakje met rits en grote binnenzak met drukknopen
•  Stresspunten van zakken verstevigd met metalen klinknagels
•  D-ring op riemlus
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

KORTE BROEK 2102 CYD   1030235

•  2 zakken aan de voorzijde
•  2 zakken aan de achterzijde met plooi voor extra ruimte
•  Beenzak met klittenbandsluiting en plooi voor extra ruimte
•  Beenzak met zak met klep voor telefoon, pennezakje en 2 extra zakken
•  D-ring
•  Brede lussen
•  OEKO-TEX® gecertificeerd
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40°C

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
113930 86% polyester, 14% polyurethaan 285 g/m² S →4XL

576-marineblauw/koningsblauw

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
113100 65% polyester, 35% katoen / luxe-stof 295 g/m2 S →4XL

JACK 4111 LUXE   1028487

95°C

540-donker marineblauw

331-rood 900-wit 940-zwart

530-koningsblauw 941-donkergrijs 730-flessengroen 210-khaki

896-grijs/zwart 996-zwart/grijs 299-khaki/zwart 965-wit/grijs 866-grijs/rood

•  Voorgevormde en verstelbare mouwen en tailleband
•  Breed rugpand met schouderpas
•  Rits aan de voorkant met stormklep
•  Reflecterende details in de zijnaden
•  2 borstzakken met klep en intern zakje
•  Telefoonzak met rits en stormklep
•  Diagonale snit aan de voorkant met geïntegreerde zijzakken met intern zakje
•  Binnenzak met knoopsluiting
•  Klepje in de nek voor streepjescode of chip
•  Getest voor lease- en huurkleding voor wasserijen volgens ISO 15797
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

•  Ademend, wind- en waterafstotend
•  Stretch kwaliteit
•  Teflecterende Fristads Kansas logo's
•  1 borstzak met rits rechts met gaasvoering
•  2 voorzakken met rits en gaasvoering
•  Verstelbare band in taille
•  Verstelbare manchetten
•  Binnenvoering van fleece
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

SOFTSHELL JACK 4119 SSR   1033333
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EN 11611EN 61482 EN 11612

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100334 75% katoen, 25% polyester 365 g/m² XS →2XL

JACK 4031 FLAM   1018452

540-donker marineblauw

85°C P

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100498 100% polyester 

gewatteerde voering / verstevigingen 100% polyamide
materiaal buitenzijde 270 g/m² 

materiaal voering 130 g/m2
XS →3XL

40°C60°C

530-koningsblauw

WINTERJACK 464 PP   1010238

940-zwart 331-rood930-grijs540-donker marineblauw

•  Verborgen rits en knopen tot bovenzijde kraag
•  2 borstzakken met klep en verborgen drukknopen
•  2 zijzakken met klep en verborgen drukknopen
•  Binnenzak met zak voor telefoon en lus voor headset
•  Verstelbare mouwen met klittenbandsluiting
•  Met knopen verstelbare taille/Verlengd rugpand
•  Goedgekeurd volgens EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 A1 klasse 1 

en EN ISO 11612 A1 B1 C1
•  Getest voor lease- en huurkleding volgens ISO 15797
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

•  Polydex
•  Vuil-, olie- en waterafstotend.
•  Met nylon verstevigde schouders en ellebogen
•  Rits tot bovenzijde kraag
•  Elastische tailleband en mouwen
•  Kraag gevoerd met fiberbont
•  Rits in voering voor eenvoudiger bedrukken en borduren
•  Reflecterende biezen aan voor- en achterzijde
•  2 borstzakken met rits
•  Verborgen IDpashouder
•  2 zakken met rits aan de voorzijde
•  Zak met rits op mouw en pennezakje
•  Zak met klittenbandsluiting op mouw
•  2 binnenzakken lus voor headset mobiele telefoon
•  2 D-ringen
•  Goedgekeurd volgens EN342
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KNIEBESCHERMING 9395 KP   1026755

STOCK ART. NR. MATERIAAL MATEN
110107 100% ethyleen vinylacetaat ONE SIZE

40°C

930-grijs

540-donker 
marineblauw 930-grijs

40°C

576-marineblauw/koningsblauw

BRETELS 9323 PPPA   1010575

BEANIE 9500 BFL   1033290

BEANIE 9114 BA   1033300

STOCK ART. NR. MATERIAAL MATEN
100079 polyester/polyamide ONE SIZE

ART. NR. MATERIAAL MATEN
117226 75% polyester, 25% katoen / fleecevoering: 100% polyester ONE SIZE

ART. NR. MATERIAAL MATEN
117229 100% acryl ONE SIZE

940-zwart

540-donker marineblauw

556-marineblauw/HI-VIZ geel

EN 14404

940-zwart

•  Lichtgewicht
•  Zeer flexibel
•  2-kleurig
•  Dikte 20 mm - breedte 160 mm - lengte 245 mm
•  Goedgekeurd volgens EN 14404
•  Verkocht per pak van 2 stuks en in pakken van 30 paar
•  OEKO-TEX® gecertificeerd

•  Elastische banden
•  Extra stevige clips en lengteregelaars in antiek koperen afwerking
•  Singelband van 50 mm

•  Basic beanie
•  Fleecevoering

•  Gebreide beanie
•  Geborduurd logo Fristads kansas aan de voorkant
•  Baggy pasvorm
•  Binnenin effen gebreide voering
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WASVOORSCHRIFTEN

40°C

P

40°C

MAX 25X

MAX 20X

P

aanbevolen wastemperatuur

delicaat programma; maximaal 25 maal wassen

geen bleekmiddelen

droogkuis maar gebruik geen chemicaliën 
sterker dan perchloroethylene

droogkuis maar gebruik geen chemicaliën 
sterker dan perchloroethylene 
maximaal 20 maal

geen droogkuis

mag niet in de droogkast

strijken op lage temperatuur (max. 110°C) 
programma geschikt voor nylon

strijken op lage temperatuur (max. 150°C) 
programma geschikt voor polyester/katoen

strijken op temperatuur max. 200°C 
programma geschikt voor katoen

niet strijken

AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tel: 00 32 3 820 79 79  •  Fax: 00 32 3 828 53 68  •  info@ab-safety.eu  •  www.ab-safety.eu


