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Lyocell (op de markt gebracht onder de merknaam TENCEL®) is een 
duurzaam geproduceerde vezel die we vanaf nu gebruiken in onze 
BP® Med & Care-collectie. Kleding gemaakt van TENCEL® voelt heerlijk 
zacht en zit fantastisch. TENCEL® is het materiaal van de toekomst. 

Bijzonder sterk
Kleding met TENCEL® is bijzonder sterk en robuust. Door 
zijn gladde vezeloppervlak blijven vorm en kleuren langer 
mooi.

Hygiënisch
De vochtabsorberende eigenschappen van TENCEL® heb-
ben nog een ander positief effect: bacteriën krijgen geen 
kans en je blijft langer fris ruiken.

Geschikt voor industriewas
BP-kleding met TENCEL® is geschikt voor industriewas 
volgens ISO 15797.

Milieuvriendelijk
Voor de productie van TENCEL® worden minder natuur-
lijke grondstoffen – zoals water – gebruikt. Hierdoor is het 
productieproces milieuvriendelijker dan bij veel andere 
materialen. 

Een duurzame vezel 
met revolutionaire 
eigenschappen: 

TENCEL®

En verder: veel nieuwe kleuren!

BIERBAUM-PROENEN.  S INCE  1788.

Vochtregulerend & ademend
In vergelijking met andere materialen heeft TENCEL® een 
hoog vochtregulerend vermogen. Zweet wordt bedui-
dend beter opgenomen en geabsorbeerd, waardoor de 
huid prettig droog aanvoelt en kleding aangenaam blijft 
zitten. Omdat het opgenomen vocht wordt afgevoerd, 
heeft het zachte en gladde materiaal een verkoelend ef-
fect op de huid.

Huidvriendelijk
TENCEL® voelt heerlijk soepel aan, het is zacht als zijde 
en hierdoor ook ideaal voor mensen met een gevoelige 
huid.

Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe en 
produceren met zo min mogelijk milieubelastende stoffen. 
Verder legt bluesign® richtlijnen vast en controleert het de 
naleving hiervan met als doel milieuvriendelijke en veilige 
producten.
Meer informatie: www.bluesign.com

Ons Tunesische productiebedrijf Vetra is in 2017 gecerti-
fi ceerd door STeP by Oeko-Tex®. Hierbij zijn alle relevante 
bedrijfsactiviteiten geanalyseerd, zoals het gebruik van 
 chemicaliën, belasting van het milieu, veilige arbeidsom-
standigheden, het nemen van maatschappelijke verant-
woordelijkheid en kwaliteitsmanagement. Het STeP-cer-
tifi caat geeft aan dat het productiebedrijf voldoet aan de 
hoogste eisen voor duurzaam ondernemen.
Meer informatie: www.step.oeko-tex.com

Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat 
de BP-artikelen niet schadelijk zijn voor mens en milieu. 
Daarom zijn alle artikelen getest op de aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en voor een groot deel gecertifi ceerd 
volgens Oeko-Tex® Standaard 100.
Meer informatie: www.oeko-tex.com

BP is lid van de Duitse textielalliantie ‘Bündnis für nach-
haltige Tex ti lien’ (Alliantie voor duurzaam textiel). Deze 
alliantie, een initiatief van de Duitse regering, heeft als 
doel sociale, ecologische en economische normen vast 
te leggen voor de hele productie- en handels keten in de 
kledingindustrie.  
Meer informatie: www.textilbuendnis.com

BP is aangesloten bij het multistakeholderinitiatief FAIR 
WEAR FOUNDATION. Het doel van de FAIR WEAR FOUND-
ATION is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
van mensen die in de kledingindustrie werken. BP is al voor 
de vierde keer op rij uit geroepen tot ‘Fair Wear Leader’.  
Meer informatie: www.fairwear.org

BP neemt deel aan het Fairtrade katoenprogramma dat 
kleine boeren ondersteuning geeft bij het verkopen van 
katoen tegen eerlijke prijzen. In 2017 heeft BP in het kader 
van het Fairtrade katoen programma 10% katoen ingekocht 
tegen Fairtrade-voorwaarden. 
Meer informatie: www.maxhavelaar.nl

BEWUST EN 
 VERANTWOORD.

Een vezel – 
veel voordelen!
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Nieuw: 
Met TENCEL®

65% polyester
35% lyocell 

(TENCEL®)
ca. 215 g/m2

50% polyester
50% lyocell 

(TENCEL®)
ca. 200 g/m2

> ruime borstzak voor extra 
opbergruimte

> ingezette okselstukken 
voor meer bewegings-
vrijheid

> V-hals met drukknopen
> licht en zacht materiaal 

voor maximaal draag-
comfort

BP® Tuniek 
voor haar & hem 1741
1/2 mouw, V-hals, 2 ruime zijzakken, borstzak, drukknopen-
lijst, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 
lengte 78 cm
Bestelnr. 1741 854 21 Wit
Bestelnr. 1741 853 188 Coral
Bestelnr. 1741 853 78 Lichtgroen
Bestelnr. 1741 853 116 Azuurblauw
Bestelnr. 1741 853 110 Nachtblauw

Maten XS-XXXL 
K!rc)
Geschikt voor in-
dustrieel reinigen 
volgens ISO 15797

NOG MEER KLEUR.
Tunieken met piqué-inzetstukken voor maximaal comfort.

BP® Comfortabele tuniek 
voor haar & hem 1739

Bestelnr. 1739 435 21 Wit
Bestelnr. 1739 435 116 Azuurblauw
Bestelnr. 1739 435 110 Nachtblauw
Bestelnr. 1739 435 78 Lichtgroen
Bestelnr. 1739 435 188 Coral

BP® Powerstretch-broek 
voor dames 1736
Bestelnr. 
1736 698 21 Wit
1736 698 56 Antraciet

BP® Powerstretch-broek 
voor heren 1737
Bestelnr. 
1737 698 21 Wit
1737 698 56 Antraciet

47% katoen
47% polyester
6% elastolefi ne 
ca. 270 g/m2

Maten XS-XXXL

47% katoen
47% polyester
6% elastolefi ne 
ca. 270 g/m2

Maten 34-56

BP® Comfortabele tuniek 
voor dames 1738

Bestelnr. 1738 435 21 Wit
Bestelnr. 1738 435 188 Coral
Bestelnr. 1738 435 182 Braam
Bestelnr. 1738 435 78 Lichtgroen
Bestelnr. 1738 435 111 Ocean
Bestelnr. 1738 435 116 Azuurblauw
Bestelnr. 1738 435 110 Nachtblauw
Bestelnr. 1738 435 56 Antraciet

> moderne washed-out look 
met kleurcontrast dat na het 
wassen sterker wordt 

> maximale bewegingsvrijheid 
door piqué-inzetstukken 

> lus voor naambordje

50% katoen/50% polyester, 
ca. 180 g/m2, piqué ca. 220 g/m2, 
Maten XS-XXXL 
K!rc)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

> elastische tricot tailleband 
met tunnel koord en stopper  

> bi-stretch voor  optimaal 
draag comfort

> elastische tricot tailleband 
met tunnel koord en stopper  

> bi-stretch voor  optimaal 
draag comfort

POWERSTRETCH – NU OOK IN ANTRACIET.
Supercomfortabel en perfecte pasvorm!
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piqué-inzet-
stukken

K!rc)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

piqué-inzet-
stukken

NIEUWE KLEUREN!


