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Ons merk Blåkläder

BLÅKLÄDER HEEFT RUIM 50 JAAR 
ERVARING DOOR HARD WERKEN
Met stevige roots in de Zweedse textielindustrie 
kan Blåkläder met trots terugkijken op 
het afgelegde traject in de productie van 
hoogwaardige en functionele werkkleding, 
handschoenen en schoenen. Na ruim 50 jaar 
ervaring, is Blåkläder uitgegroeid tot een 
familiebedrijf met een sterke langetermijnvisie en 
wereldwijd distributienetwerk.
Welke eisen stelt u aan werkkleding? Slijtvast, 
functioneel, comfortabel en mooi? Blåkläder is net 
bedoeld voor wie op zoek is naar functie, kwaliteit 
en design. 
Wij nemen ons werk zeer serieus en vinden 
dat elk detail met de grootste zorg moet zijn 
vormgegeven en uitgevoerd, zodat de werkkleding 
echt functioneel is en tegen een stootje kan.
Onze werkbroeken hebben 3-dubbel gestikte 
naden. 
Er zit tot 444m stikdraad in één broek. Daardoor 
ontstaat een kledingstuk dat zo slijtvast is dat 
we levenslange garantie op de stiknaden kunnen 
geven. Dat is slechts één van de details die onze 
kwaliteitskledingstukken onderscheiden van 
massaproductie. Doordat wij de hele keten - 
van ontwerp, productie tot distributie - in eigen 
beheer hebben, zijn we verzekerd dat alles van 
optimale en uniforme kwaliteit is. Met kleding 
die langer meegaat, dalen niet alleen uw kosten, 
maar worden ook minder grondstoffen verbruikt. 
Een duurzame oplossing - voor u, voor ons en 
voor het milieu.

Wij hebben de visie om de hele wereld te voorzien 
van functionele werkkleding. 
Dit vereist echter goede productiemiddelen en 
volledige controle over de productie. Blåkläder 
bezit vandaag 8 eigen fabrieken, dit om onze 
hoge kwaliteit te kunnen garanderen. Niet alleen 

wat betreft de eindproducten, maar ook op 
gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. 
Onze fabrieken zijn gecertificeerd volgens het 
kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het 
milieumanagementsysteem ISO 14001. Wat de 
arbeidsomstandigheden betreft, zijn onze eigen 
fabrieken gecertificeerd volgens SA 8000, een 
vrijwillige internationale MVO-standaard voor 
arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden.

Het magazijn van Blåkläder heeft altijd ruim 1,9 
miljoen kledingstukken op voorraad. 
Dagelijks worden zo’n 30.000 kledingstukken 
verstuurd. Het grote voorraadvolume is een must 
om een snelle service te kunnen bieden. 

Werkkleding moet beschermen, het werk 
vereenvoudigen en voor veiligheid zorgen. 
Blåkläder ontwikkelde de functionele baggy denim 
werkbroek X1999 die aansluit bij de wensen van 
een nieuwe generatie bouwers, die de broeken 
doorgaans liever lager of “baggy” dragen. 
Deze duurzame werkbroek is niet alleen 4 maal 
sterker dan een gewone spijkerbroek en dit door 
het gebruik van Cordura® Denim maar daarnaast 
zijn de knieën en functionele zakken nog eens extra 
versterkt met Cordura ® 1000. De spijkerzakken 
zijn tevens voorzien van een rits, waarmee de 
spijkerzakken los of vast gedragen kunnen worden. 
De kniezakken zijn hoger geplaatst dan op een 
klassiek model werkbroek waardoor de kniezakken 
bij het dragen alsnog op de juiste hoogte zitten. 
Deze unieke broek beschikt ook over slim-fit 
broekspijpen en een knoopsluiting zonder flap.
Voor optimale bewegingsvrijheid en veel 
draagcomfort is de broek ook voorzien van 
stretch-delen in het kruis en op de kuiten.
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• D-ring in de zoom. 
• Gulp met kunststof rits. 
• Achterzakken, beenzak met plooi, rits, pennenzak en 

meszak, binnenzak voor telefoon, steekzakken.

SERVICE SHORTS  
MET STRETCH DELEN
1449, kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, platbinding,  
166 g/m²

Verkrijgbaar in:

 stone/zwart

 donker marine- 

 blauw/zwart

marineblauw/zwart

zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Nieuw! 

€ 42,20
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

• Twee versterkte losse spijkerzakken in Cordura® 
welke in de zakken met plooi gestopt kunnen worden.

• Twee achterzakken met plooi.
• Hamerlus.
• Stevige metalen ritssluiting met patentknoop.
• Versterkte duimstokzak met potloodzakje en 

meshouder.
• Houder voor identiteitskaart welke  

kan worden weggestopt.
• D-ring.

SHORT
1502, kwaliteit: 100% katoen, canvas, 270 g/m²

Verkrijgbaar in:

 zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 44,10
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

URBAN SHORTS
1957, kwaliteit: 65% polyester /35% katoen, 166g/m²

LICHTGEWICHT SHORT
1526, kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 166g/m2 

• Steekzakken met extra zakje met rits.
• Knoopsluiting aan de voorzijde.
• Twee achterzakken.
• Rechterbeenzakje heeft duimstokzak en 

potloodzakje.
• Linkerbeenzakje heeft klep, telefoonzakje en 

houder voor identiteitskaart.
• Extra beenzak met rits.
• D-ring

• 3-Dubbel gestikte naden.
• Gulp met metalen ritssluiting.
• Hamerlusaan zijkant.
• ID-kaartzak.
• Lussen, waarvan één met D-ring.
• Metalen knopen.
• Achterzakken met plooi.
• Beenzak met klep en plooi metpennenzak, 

extra zak, telefoonzak en ID-kaartzak.
• Duimstokzak metmeshouder en pennenzak.
• Spijkerzakken - met schroevendraaierzakken 

engereedschaphouder die in de geplooide 
voorzakken kunnen wordenopgeborgen.

• Voorzakken met opzetstuk.
• CORDURA® versterkte spijkerzakken, 

achterzakken en duimstokzak.

Verkrijgbaar in:

 donkergrijs

 zwartVerkrijgbaar in:

 donkergrijs/zwart

 zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 48,50
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 46,10
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS
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• Stretchdelen op zitvlak, knieën en in het kruis.
• Pen- en meszak aanpasbaar voor links- als 

rechtshandigen.
• Beenzak met rits en binnenzak in mesh-materiaal 

voor mobiele telefoonMaat C kan worden verlengd 
naar C100.

• Gebaseerd op model 1959 met strakkere pasvorm.
• Voorgevormde stretch delen op de knieën voor 

goede pasvorm en comfort.
• Toelopende broekspijpen.

SERVICE WERKBROEK  
MET STRETCH
1459, kwaliteit: 65% polyester /35% katoen, 166g/m2

Verkrijgbaar in:

 stone/zwart

 armygroen/zwart

 rood/zwart

 dark navy/zwart

 

 marine/zwart

 grijs/zwart

 donkergrijs/zwart

 zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 51,70
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

BICKZ WERKSCHOEN 
ACTIVE
Laag model S3, Volnerf leer, voering: 
Bickz Cool System voering

BICKZ WERKSCHOEN 
RUGGED
Hoog model S3, Volnerf leer, voering: 
Bickz Cool System voering

• Binnenzool: non woven
• Inlegzool: EVA-Mesh / zwart
• Tussenzool: PU
• Loopzool: rubber
• Neusbescherming: Staal

• Binnenzool: non woven
• Inlegzool: EVA-Mesh / zwart
• Tussenzool: PU
• Loopzool: rubber
• Neusbescherming: Staal

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 38 t/m 48

Verkrijgbaar in:

 zwart

in de maten 38 t/m 48

SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 59,00
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 59,00
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• Drie zakken aan de voorkant.
• Eén met rits in de zijnaad.
• Achterzak met plooi en klep met velcro©.
• Twee beenzakken met plooi, waarvan één met een 

driedelig potloodzakje, telefoonzakje en binnenin een 
duimstokzak, de andere zak met klep en driedelig 
potloodzakje.

• Sterke rits.
• D-ring

• Twee versterkte losse spijkerzakken 
die kunnen worden weggestopt in de 
voorzakken.

• Twee achterzakken met plooi.
• Hamerlus.
• Met Cordura® versterkte duimstokzak 

met potloodzakje en meshouder.
• Beenzak met een potloodzakje en 

telefoonzakje.
• Kniezakken in Cordura®, verstelbaar 

in 2-niveaus.
• D-ring.
• Houder voor identiteitskaart.

WERKBROEK SERVICE  
LICHTGEWICHT
1409, kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, 166g/m2

WERKBROEK SERVICE  
LICHTGEWICHT
1525, kwaliteit: 65% polyester /35% katoen, 
166g/m2

Verkrijgbaar in:

 donkergrijs

Verkrijgbaar in:

 donkergrijs/zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten 

XS t/m 4XL

• Twee insteekzakken en extra zakje.
• Knoopsluiting aan de voorkant.
• Twee achterzakken.
• Rechter beenzak heeft een geïntegreerde 

duimstokzak en potloodzakje.
• Linker beenzak met klep, telefoonzakje en houder 

voor identiteitskaart.
• Extra beenzakje met rits.
• D-Ring.

URBAN WERKBROEK
1959, kwaliteit: 65% polyester /35% katoen, 166g/m2

Verkrijgbaar in:

 donkergrijs

 zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

• Stretchdelen op zitvlak, knieën en in het kruis.
• Pen- en meszak aanpasbaar voor links- als 

rechtshandigen.
• Beenzak met rits en binnenzak in mesh-materiaal 

voor mobiele telefoonMaat C kan worden verlengd 
naar C100.

• Gebaseerd op model 1959 met strakkere pasvorm.
• Voorgevormde stretch delen op de knieën voor 

goede pasvorm en comfort.
• Toelopende broekspijpen.

SERVICE WERKBROEK STRETCH
1469, kwaliteit: 65% polyester /35% katoen, 166g/m2 

Verkrijgbaar in:

 zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 66,90
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 46,90
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 58,70
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 61,60
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS
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IN ALLE VESTIGINGEN GRATIS PAS-SESSIES

ÉÉN AANSPREEKPUNT

ONLINE KLEDING MANAGEMENTSYSTEEM

Het Polvo kledingmanagementsysteem is een online managementsysteem, waarmee 
het proces rondom de inkoop, en de verstrekking van bedrijfskleding en de inkoop en 
de uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere persoonsgebonden 
uitrusting kan worden aangestuurd. Dat betekent: vereenvoudiging van de interne 
processen; inzicht in de verstrekte bedrijfskleding, pbm’s en andere persoonsgebonden 
uitrusting; signalisatie van periodieke keuringen; kosten besparing.
Vraag er naar bij een van onze bedrijfskleding specialisten via kleding@polvobv.nl of 
tel: +31 88 76 51 290.

Eén aanspreekpunt met de u bekende contactpersoon die alles voor u regelt. Polvo 
heeft de expertise in huis en beschikt over de faciliteiten om u ook op dit gebied 
compleet te ontzorgen.

In alle Polvo vestigingen is een uitgebried kledingassortiment voor u beschikbaar en 
kunnen we u passessies aanbieden om de juiste werkkleding te kiezen. Uiteraard 
bieden wij u ook passessies op uw gewenste locatie. U vindt onze vestigingen op 
www.polvobv/bedrijven.
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€

ADVIES VAN ECHTE KLEDINGSPECIALISTEN

BUDGETBEHEER

BEDRUKKING IN HUIS

Polvo beschikt over een eigen afdeling met meerdere kledingpersen en transfers op 
voorraad, waardoor de levertijden extreem versneld worden.

Binnen Polvo zijn werkkledingspecialisten werkzaam met jarenlange ervaring, die 
alle valkuilen kennen en u optimaal bij uw keuze binnen uw budget kunnen adviseren.

Budgetbeheer is geïntegreerd in het online kledingmanagementsysteem. U kunt 
online bestellen binnen uw eigen gestelde budget met uw eigen autorisatie modules.

ALLE WERKKLEDING LEVERBAAR

Alle A-merken jassen, handschoenen, laarzen, broeken, sweaters en jacks zijn 
leverbaar.



8 WorkwearPromagazine

• Zakken voor kniestukken in Cordura®.
• Twee versterkte losse spijkerzakken welke in de 

zakken met plooi gestopt kunnen worden.
• Twee achterzakken met plooi.
• Hamerlus.
• Stevige metalen ritssluiting met patentknoop.
• Versterkte duimstokzak met potloodzakje en 

meshouder.
• Broekspijpzak met potloodzakje en extra zakje.
• Telefoonzakje.

WERKBROEK 
1503, kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m² 

Verkrijgbaar in:

 wit/grijs

 khaki/zwart

 rood/zwart

 korenblauw/zwart

 

 marine/zwart

 grijs/zwart

 zwart/grijs

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 62,40
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

Prijzen exclusief BTW. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt.

• Standaard rubberen kniebeschermer.
• Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en 

zijn gecertificeerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, 
in combinatie met CE-gekeurde broeken.

• Afmetingen 207x180x20mm.

KNIE INLEGSTUKKEN
4000, kwaliteit: Polyetheen 

Verkrijgbaar in:

 zwart

• Bescherm uw knieën met de nieuwste kniebeschermers 
die voldoen aan EN14404 – Certificatie Type 2, Niveau 
1, in combinatie met CE-gemerkte broek.

• Grootte 290x180x20 mm.
• Kan op verschillende plaatsen in de  

broek geplaatst worden.

KNIE INLEGSTUKKEN
4018, kwaliteit: Polyetheen 

Verkrijgbaar in:

 zwart

€ 8,20
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

• De kniebeschermers vormen zich naar je knieën voor 
extra stabiliteit en comfort.

• Veelzijdige kniebeschermers die ook geschikt zijn voor 
smallere werkbroeken, zoals artikel1999 en 1459.

• Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met 
werkbroek 1500-1370.

KNIE INLEGSTUKKEN
4027, kwaliteit: Polyetheen 

Verkrijgbaar in:

 zwart/rood € 9,50
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

€ 12,30
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS
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• CORDURA®-verstevigd op knie en zakken.
• Lussen, waarvan één met D-ring, Twee lussen met 

klittenband aan de zijden voor hamerhouder.
• Meshouder met knoop.
• ID-kaartzak.
• Achterzakken met plooi en klep, versterkt.
• Beenzak met pennenzak en telefoonzak.
• Schuine insteekzakken.
• Kniebeschermers, geschikt voor ieder model knie-

inlegstuk van Blåkläder.
• Telefoonzak.
• Duimstokzak met meshouder en pennenzak.

WERKBROEK 
1530, kwaliteit: 65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²  

Verkrijgbaar in:

 khaki

 rood

 korenblauw

 

 marineblauw

 zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 56,40
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

• Breedte 4 x 125 cm.
• Elastisch

RIEM
4004, kwaliteit: Polyetheen 

Verkrijgbaar in:

 zwart

€ 10,60
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

Verkrijgbaar in:

 geel

 groen

 oranje

 rood highviz

 rood

 

 donkerrood

 korenblauw

 grijs

 antraciet grijs

 zwart

• Verstelbare riem met metalen gesp.
• Beschikbaar in verschillende kleuren, zodat u 

uniformiteit met uw werkkleding kunt creëren  
binnen uw bedrijf.

RIEM 
4034, kwaliteit: N/A  

€ 12,30
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

• Gebreid vest met capuchon van comfortabel en glad 
materiaal.

• Versterkt met softshell op de delen die onderhevig 
zijn aan slijtage.

• Ritsen in contrastkleuren.
• Zijzakken en borstzak.

GEBREID VEST MET SOFTSHELL
4930

Verkrijgbaar in:

 geel/zwart

 armygroen/zwart

 oranje/zwart

 rood/zwart

 

 korenblauw/zwart

 marine-/marineblauw

 grijs mêlee/zwart

 donkergrijs/zwart

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 59,80
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS
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• 2 Kleuren polo met contrast details.
• Rib-gebreide kraag en mouwen.
• Kraag opening met knopen.
• Split aan de zijkanten van de polo

PIQUÉ POLO 
3324, kwaliteit: 60% katoen, 40% polyesterpiqué, 220 g/m²  

Verkrijgbaar in:

 wit/grijs

 khaki/zwart

 armygroen/zwart

 marineblauw

 marine-/korenblauw

 marine/grijs

 grijs

 

 grijs/rood

 grijs/zwart

 zwart

 zwart/rood

 zwart/korenblauw

 zwart/grijs

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 17,50
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS

• Regular fit.
• Geweven label op onderkant voorpand.
• Polo kraag met knopen.
• Rib-gebreide kraag.
• Zijsplitten.
• Blåkläder borduursel op randen.
• Print op borst.
• Blåkläder borduring op de achterkant

BRANDED POLOSHIRT
3327, kwaliteit: 60% katoen, 40% polyester, piqué, 220 g/m² 

Verkrijgbaar in:

 zwart/rood

 grijs/korenblauw

 marineblauw/rood

Alle kleuren zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL

€ 24,30
SPECIALE

 
ACTIEPRIJS
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Overtuigd van de kwaliteit,
keuzemogelijkheden en 

      voordelen voor u?

Bel of mail:

en ga samen met ons 
direct aan de slag!

088 - 76 51 290 kleding@polvobv.nl
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Roosendaal T. 0165 - 52 20 20
Waalwijk T. 0416 - 569 595
Barendrecht T. 0180 - 696 666
Leiderdorp T. 071 - 589 9203

Utrecht T. 030 - 265 2522
Wijchen T. 024 - 345 4444
Nijkerk T. 033 - 245 1252
Dongen T. 0162 - 318 757

Huizen T. 035 - 525 3544
Uden T. 0413 - 338 100

LEKKERKERKER KRUYT

De juiste 
werkkleding 

voor elke klus

Duurzaam, 

beschermend
en veilig

complete 
collectie 

voor optimaal werken

3

3

3

VAN DEN HAM

DUBSON

VAN DER STAD

DE SCHAKEL

HENDRIKS

KOBAM

HOLTGREFE

Lekkerkerker Wijk bij Duurstede
Hoge Maat 2, 3961 NC
Lekkerkerker Houten
Hoofdveste 24, 3992 DG
Lekkerkerker Utrecht
St. Laurensdreef 35, 3565 AJ
Lekkerkerker Amersfoort
Terminalweg 7, 3821 AJ
Lekkerkerker Veenendaal
De Smalle Zijde 2, 3903 LN

Kruyt Hoofddorp
Parellaan 20, 2132 WS
Kruyt Wassenaar
Marineweg 21, 2241 TX
Kruyt Zoeterwoude
Industrieweg 14, 2382 NV
Kruyt Leiderdorp
Touwbaan 1h, 2352 CZ
Kruyt Noordwijkerhout
Pletterij 4, 2211 JT
Kruyt Bergschenhoek
Leeuwenhoekweg 6, 2661 CZ

Leys Zevenbergen
Tradeboulevard 5a, 4761 RL
T. 088 - 7651999
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Bergen op Zoom
Marconilaan 5, 4622 RD
T. 0164-240352
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag  8.30 - 12.00 u

Leys Steenbergen
Prins Reinierstraat 18j, 4651 RZ
T. 0167-542129
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Dubson Barendrecht
Zweth 56, 2991 LH Kobam Dongen

De Hak 16b, 5107 RG

Holtgrefe Oosterhout
Damweg 9-11, 4905 BS
Holtgrefe Waalwijk
Cartografenweg 22, 5141 MT
Holtgrefe Den Bosch
Afrikalaan 17, 5232 BD
Holtgrefe Veghel
Eisenhowerweg 9, 5466 AB
Holtgrefe Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS

van den Ham Nijkerk
Watergoorweg 57, 3861 MA
van den Ham Zeewolde
Mast 38a, 3891 KG
van den Ham Elburg
Noorderbreedte 8b, 8081 PX

van der Stad Wijchen
Bijsterhuizen 30-03, 6604 LP
van der Stad Nijmegen
Energieweg 3, 6541 CW
van der Stad Tiel
Morsestraat 5, 4004 JP
van der Stad Oss
Kantsingel 16d, 5349 AJ

de Schakel Huizen
Ambachtsweg 24, 1271 AM

Hendriks Uden
Liessentstraat 2, 5405 AG
Hendriks Best
Randweg 9, 5683 CL

Ook verkrijgbaar bij de overige Polvo-bedrijven:

Leys Tilburg
Kranenberg 9, 5047 TR
T. 013-5780090
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Breda
Korte Huifakkerstraat 4, 4815 PS
T. 076-5716500
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Roosendaal
Stepvelden 16, 4704 RM
T. 0165-522020
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 - 12.00 u

Leys Gouda
Nw. Gouwe OZ 12a, 2801 SB
T. 0182-536500
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

Leys Middelburg
Laan der VN 1g, 4334 ES
T. 0118-633011
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag 8.30 – 12.00 u

Leys Terneuzen
Patentweg 4, 4538 BR
T. 0115-649808
Geopend ma t/m do 7.30 - 17.00 u
vrijdag 7.30 - 16.00 u, 
zaterdag gesloten

www.leys.nl


