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MAATGIDS

VROUWEN

INT XS S M L XL XXL

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

BORST 82 86 90 94 98 102 106 110 115 120 125 130

TAILLE 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138

MANNEN

INT XS S M L XL XXL

EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

BORST 78 84 84 92 92 98 98 108 108 120 120 132

TAILLE 72 76 76 82 82 90 90 98 98 112 112 120

Niet alle kleding is in alle maten 
verkrijgbaar en maatconversies kunnen per 
kledingstuk verschillen. De instructies hieronder 
helpen jou op de juiste wijze de maat te nemen 
op verschillende plaatsen van het lichaam, zodat 
jij verzekerd bent van optimale bescherming en 
een comfortabele pasvorm.

Hoe bepaal jij de juiste maat?
Als je al over werkkleding bezit dat goed zit, ook 
na wasbeurten, kijk dan op het label. Daar vindt 
je een maat en modelnummer.

Als alternatief kun je de aanwijzingen hier rechts 
volgen. Vraag dan iemand om jou op de 
bepaalde plaatsen op te meten.

Het is daarbij belangrijk dat je de onderkleding
draagt die jij normaal ook op het werk zou dra-
gen en te meten op het breedste punt.

A Lichaamslengte
B Borst, gemeten op het breedste punt
C Taille, gemeten rond het natuurlijke 
 middel
D Zitvlak/heup, gemeten op het breedste  
 punt
E Rug van nek tot middel, gemeten over het 

midden van de rug, van de nek tot het 
natuurlijke middel

F Arm, gemeten van de zijkant van de hals  
tot aan de pols, dus met inbegrip van de  

 schouder
G Binnenkant been, gemeten van het kruis  

tot aan de hiel

WASADVIES
Het is van groot belang om werkkleding goed te verzorgen. Op deze pagina beschrijven wij onze 
wasinstructies. Goed onderhoud zorgt ervoor dat de producten er te allen tijden goed blijven uitzien en 
langer mee gaan.

SYMBOLEN
Elk product is voorzien van een waslabel. Hierop staat precies beschreven waarvan het product is 
gemaakt en wat de juiste wasvoorschriften zijn. Hieronder vind je een omschrijving per symbool die 
wij gebruiken.

WASVOORSCHRIFTEN WASMIDDELEN
• Volg de wasinstructies op het waslabel van het

product.
• Zorg ervoor dat alle knopen, drukkers en ritsen

gesloten zijn tijdens het wassen.
• Was donkere kleuren altijd gescheiden van

lichte kleuren.
• Zorg altijd voor een volle wasmachine, zo hoef

je minder vaak te wassen.

Wij voorzien onze producten altijd van een wasla-
bel waarop de hoogste wastemparatuur wordt 
weergegeven. Natuurlijk is het altijd toegestaan 
om minder warm te wassen. Hiermee draag je 
uiteraard ook je steentje bij aan het milieu. Een 
wasbeurt op 40 graden in plaats van 60 graden 
bespaart al 0,50 cent aan energiekosten.

• Gebruik eco vriendelijke wasmiddelen voor
je omgeving en om je huid te beschermen
tegen irritaties.

• Gebruik geen wasverzachter omdat dit de
levensduur van de stof kan verminderen.

• Vermijd wasverzachter en wasmiddelen op
basis van zeep bij het wassen van werkkleding.

DROGENTEMPERATUUR
• Indien mogelijk, laat het dan drogen in de

frisse buitenlucht.
• Gebruik nooit hogere temperaturen in de dro-

ger dan wordt aanbevolen. Bij te hoge tem-
peraturen kunnen de producten aanzienlijk
krimpen.

Handwas

Maximale 
wastemp. 40 °C

Maximale 
wastemp. 60 °C

Maximale 
wastemp. 70 °C

Droogtrommel
normale temp.

Plat drogen/
Uitdruppelen

Niet in de droog-
trommel

Niet bleken

Strijken, max.
110 °C

Strijken, max.
150 °C

Strijken, max.
200 °C

Niet strijken

Niet stomen

Chemish
reinigen


