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BIERBAUM-PROENEN.  S INCE  1788.

Veilig. Licht. Extreem comfortabel.
Beschermende multinormkleding van BP®.

IEC 61482-2
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BP® neemt zijn 
 verantwoordelijkheid.
En dat sinds 1788.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.
Het doel van de FAIR WEAR FOUNDATION is het verbe-
teren van de werkomstandigheden van mensen die in 
de internationale kledingindustrie werken. BP® is al vijf 
keer achter elkaar aangemerkt als ‘Fair Wear Leader’. 

Duurzaamheid door transparantie.
Gerenommeerde instituten controleren of we onze duurzame verantwoordelijkheid in de inkoop- 
en productieketen van de kledingindustrie nemen. Hiermee creëren we transparantie. In ons 
Duurzaamheidsverslag doen wij bovendien verslag van onze activiteiten, onze successen en onze 
verbeterpunten (www.bp-online.com/nl/de-verantwoordelijkheid-van-bp).

Bij BP® zien we openheid en transparantie als voorwaarde voor een continu verbeterproces.

Punt 5 van 6 punten, 
die onze BP®-identiteit uitmaken.

Wij creëren duurzame waarde 

voor de mensen die met ons 

samenwerken. Onze goede be-

drijfsresultaten garanderen een 

gezonde toekomst. Wij staan 

voor faire werkomstandigheden 

en gaan op verantwoorde wijze 

met natuurlijke hulpbronnen om.

ZONDER MILIEUBELASTENDE STOFFEN.
Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe, 
waarbij het gebruik van milieubelastende stoffen vanaf 
de start van de productie uitgesloten wordt. Verder legt 
bluesign® richtlijnen vast en controleert het de naleving 
hiervan met als doel milieuvriendelijke en veilige pro-
ducten.

DUURZAAM PRODUCEREN.
Enkele leveranciers en producenten zijn gecertificeerd 
door STeP. STeP analyseert uitgebreid alle relevante 
 bedrijfsactiviteiten, zoals het gebruik van chemicaliën, 
belasting van het milieu, veilige arbeidsomstandigheden, 
het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid  
en kwaliteitsmanagement.

EERLIJKE KATOEN. 
Boeren die deelnemen aan het Fairtrade Sourcing Pro-
gram kunnen grotere hoeveelheden katoen verkopen. 
Hierdoor profiteren ze niet alleen van faire handelsvoor-
waarden, maar kunnen ze ook investeren in aanvullende 
ondersteuningsprogramma’s en een milieuvriendelijkere 
productie. Ga voor meer informatie naar
www.info.fairtrade.net/sourcing

DUURZAME LEVERKETEN.
De textielalliantie ‘Bündnis für nachhaltige Textilien’, een 
initiatief van het Duitse ministerie voor economische sa-
menwerking en ontwikkeling, heeft als doel sociale, eco-
logische en economische normen vast te leggen voor de 
hele productie- en handelsketen in de kledingindustrie. 
BP® levert een actieve bijdrage aan dit Bündnis.

ZONDER MILIEUBELASTENDE STOFFEN.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook 
dat onze artikelen niet schadelijk zijn voor mens en mi-
lieu. Daarom zijn alle BP® producten getest op de aan-
wezigheid van schadelijke stoffen en voor een groot 
deel gecertificeerd volgens Oeko-Tex® Standard 100.
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3 materialen

6 vezeltypes

530 m garen

570 cm reflecterende 
strepen

54 stukken stof

en 1 BP® logo,
ons kwaliteits-
keurmerk.

Op het gebied van duurzaamheid hanteren we drie principes: vermijden, verminderen en recyclen. 
Vooral het vermijden, dus het spaarzame gebruik van waardevolle grondstoffen, is voor ons erg 
belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we door de lange levensduur van BP®-producten een grote 
bijdrage leveren aan duurzaamheid. Want hierdoor besparen we op waardevolle grondstoffen en 
dat is beter voor het milieu.

Neem nu bijvoorbeeld werkjack 2208 uit onze collectie BP® Multi 
Protect Plus. Voor de productie zijn katoen, modacryl, polyamide 
en aramide nodig. Het jack bestaat uit 54 stukken stof, 530 meter 
garen, 5,7 meter reflecterende strepen en het BP®-logo – ons 
kwaliteitskeurmerk. Onze naaiers verwerken dit materiaal met 
veel zorg tot een jack. 

Als we er met ons uitgekiende kwaliteitsmanagement en al 
onze kennis en passie in slagen om de levensduur van dit jack 
te verdubbelen, besparen we waardevolle grondstoffen – en dat 

bij een jack dat duizenden keren wordt verkocht.  Tellen we alle 
BP®-producten bij elkaar op, dan hebben we het al snel over een 
paar miljoen kledingstukken per jaar. 

Dan is het dus de moeite waard om duurzaam te produceren.  
Producten met een lange levensduur zijn duurzaam. Voor 
iedereen die bij de productie betrokken is, voor het milieu en 
natuurlijk voor de mensen die onze kleding dragen, maakt dit  
een essentieel verschil.
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Jaren van partnerschap Laatste update: 2019

17 jaarMacedonië
Partnerbedrijf 1

6 jaarMacedonië
Partnerbedrijf 3

6 jaarTunesië
Partnerbedrijf 2

24 jaarTunesië
BP®-productiebedrijf  
(Vetra)

6 jaarChina
Partnerbedrijf 1

25 jaarPakistan

Turkije

Vietnam

14 jaar

15 jaar

Bangladesh
Partnerbedrijf 1

China
Partnerbedrijf 2

Armenië

NIEUW GEVORMDE PARTNERSCHAPPEN

3 jaar

2 jaar

2 jaar

In de loop der tijd hebben wij als familiebedrijf – met inmiddels de zevende 
generatie aan het roer – een ding geleerd: voor faire werkomstandigheden 
en topkwaliteit zijn langdurige relaties met onze leveranciers essentieel. 

De vele jaren van goede en vertrouwelijke samenwerking hebben geleid 
tot een een continu verbeterproces bij onszelf en onze partners.

Wij zijn er dan ook trots op dat de meeste kledingstukken van BP® gemaakt 
worden door productiepartners 
met wie we al meer dan tien jaar 
samenwerken. Vrijwel al deze 
partners zijn familiebedrijven, net 
als wij.

Boven: bij het op maat snijden van 
de stof worden altijd veiligheids-

handschoenen gedragen.

Rechts: brandveiligheidsoefeningen 
en speciaal opgeleide medewerkers 

brandpreventie zijn een belangrijk 
onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Sirine, naaister bij VETRA
(BP®-productielocatie in Tunesië)

Duurzaamheid door lange levensduur

Duurzaamheid door BP®-kwaliteit met  
een lange levensduur. 
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Laura draagt BPlus. Alle work-
wear-kleding vind je in onze  

BP Workwear®-catalogus of op 
www.bp-online.com.

Twee dingen die perfect samengaan:
BP® multinormbescherming en BP Workwear®.
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De beschermende multinormkleding  
BP® Multi Protect Plus matcht qua kleur  
en design perfect met de moderne  
BP Workwear®- collectie BPlus. Hierdoor 
krijgen alle medewerkers die workwear  
of beschermende kleding dragen een 
 uniforme uitstraling.

Draagcomfort

Leverbaarheid

Design

Functionaliteit

Veiligheid

PBM,  
de perfecte  
BP®-balans.

Wasbaarheid

Peter draagt BP® Multi Protect Plus. Je 
vindt alle beschermende kleding van 
BP® in onze BProtected®-catalogus en 
op onze website www.bp-online.com.
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8. Dit biedt BP® Multi Protect Plus:

Deze BP® beschermende multinormkleding combineert licht materiaal en een sportief-modern design met 
de juiste bescherming voor werken onder spanning. De kleding is inherent/permanent vlamwerend en biedt 
optimale bescherming tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog. Verder zit de kleding 
bijzonder prettig dankzij het aandeel katoen en de BP® Ergofit-details, waaronder ingezette okselstukken en 
gesegmenteerde reflecterende strepen. Het design en de kleuren zijn gebaseerd op de BP Workwear®-collectie 
BPlus. Hierdoor kun je beschermende kleding en workwear probleemloos met elkaar combineren. Ideaal voor 
een uniforme uitstraling van je team bij verschillende typen werkzaamheden.

Vlamboogbeschermingsklasse 1 (vanaf pagina 12)
Veelzijdige risico’s – de wereld van BP® Multi Protect Plus! Met 245 g/m² is deze kleding bijzonder licht en 
comfortabel. Dankzij de hoge mechanische sterkte is deze collectie bijzonder geschikt voor werkzaamheden 
waarbij de drager tijdelijk aan uiteenlopende risico’s is blootgesteld. 

Vlamboogbeschermingsklasse 2 (vanaf pagina 20)
Deze collectie biedt op risicovolle gedeelten de volledige zekerheid van vlamboogbeschermingsklasse 2. 
Met 490 g/m² (245 + 245 g/m²) of  510 g/m² (245 + 265 g/m²) is de kleding bovendien bijzonder licht in het 
2-laagse gedeelte.

De BP® Multi Protect Plus-kleuren:

BP® MULTI PROTECT PLUS
Veilig. Licht. Met veel meer mogelijkheden.

Mogelijke toepassingsgebieden:
• energiebedrijven
• openbare nutsbedrijven
• elektrische installaties
• elektriciteitswerkzaam-

heden

• galvanotechniek
• transport van 

 gevaarlijke stoffen
• chemische industrie
• installatiebouw

• zonne-installaties
• windturbines
• monteur gas-, water- 

en warmtedistributie

 Nachtblauw/zwart Signaalgeel/nachtblauw
 245 g/m2 + 245 g/m2 265 g/m2 + 245 g/m2

De normen:

EN 13034
Type 6

P	Beschermende  kleding 
die een beperkte 
bescherming biedt tegen 
vloeibare chemicaliën

P	Kleding voor 
 bescherming tegen 
een koele omgeving

P	Beschermende kleding 
– elektro statische 
eigenschappen

P	Beschermende 
kleding tegen hitte 
en vlammen

IEC 61482–2
Klasse 1 

IEC 61482–2
Klasse 2 

in 2-laags gedeelte

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevaren van een 
 elektrische vlamboog

P	Beschermende kleding 
tegen de thermische 
gevaren van een 
elektrische vlamboog, 
klasse 2EN ISO 11611

Klasse 1–A1

P	Beschermende 
kleding voor lassen 
en vergelijkbare 
werkzaamheden

P	Waarschuwingskleding

De keuze van een PBM moet zijn gebaseerd op een risico-inventarisatie en -evaluatie.



2206-590-6614 2236-590-66142406-581-1432 2436-581-14322409-581-1432

2207-590-6614 2237-590-66142407-581-1432 2424-860-0014 2437-581-1432

2208-590-6614 2238-590-66142408-581-1432 2438-581-1432

10 11

Voor de aankleding  
van je team:

Een overzicht van  
BP® Multi Protect Plus.

2208 BP® Werkjack
Pagina 16

2238 BP® Werkjack
Pagina 23

2408 BP® Werkjack
Pagina 15

2438 BP® Werkjack
Pagina 20

2409 BP® Overall
Pagina 15

2206 
BP® Werkbroek
Pagina 16

2236 BP® Werkbroek
Pagina 23

2406 
BP® Werkbroek
Pagina 12

2436 BP® Werkbroek
Pagina 20

2207 
BP® Tuinbroek
Pagina 17

2237 
BP® Tuinbroek
Pagina 22

2407 
BP® Tuinbroek
Pagina 12

2424 
BP® Fleecejack
Pagina 18

2437 
BP® Tuinbroek
Pagina 21

Vlamboogbeschermingsklasse 2Vlamboogbeschermingsklasse 1

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Leverbaar vanaf het 

1e kwartaal 2020

Leverbaar vanaf het 

1e kwartaal 2020

Leverbaar vanaf het 

1e kwartaal 2020
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2407-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Tuinbroek 2407
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, 
hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 
1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met 
opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak 
met pennenzakken, reflecterende elementen op 
broekspijpen, ergonomisch gevormde broekspijpen, 
zakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld 
worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü met kniezakken 

ü veel praktische zakken

ü ergonomisch design

2406-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Werkbroek 2406
Slank silhouet, hoge elastische tailleband 
aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak 
met opgezette smartphonezak, loshangende 
duimstokzak met pennenzakken, ergonomische 
snit, reflecterende elementen op broekspijpen, 
zakken voor kniekussens 1839 (moeten apart 
besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü met kniezakken

ü loshangende duimstokzak

ü elastische tailleband aan 
de achterkant voor perfecte 
pasvorm

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), 
ca. 245 g/m²

I#rc)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

BP® Werkjack 
2408-581-1432
BP® Tuinbroek 
2407-581-1432
BP® T-shirt met  
lange mouwen  
2421-871-54

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

Vlamboogbeschermingsklasse 1

Knie-
bescher-
ming

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

> optimale bescherming  
en tegelijk comfortabel

> extreem licht
> ergonomisch design
> gecertificeerde  kniebescherming 

volgens EN 14404
> maten op basis van  

3-lengtematensysteem
IEC 61482-1-2 

APC 1 
(ATPV = 8,1 cal/cm2)
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EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 13034-6

Vlamboogbeschermingsklasse 1

Knie-
bescher-
ming

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

Jouw productinformatie

Jouw voordelen

35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), 
ca. 245 g/m²

I#rc)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

> extreem licht
> ergonomisch design
> gecertificeerde kniebescherming  

volgens EN 14404
> maten op basis van  

3-lengtematensysteem

BP® Werkjack 2408
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en druk-
knopenlijst, 2 opgezette borstzakken met 
 klep sluiting, 2 zijzakken met klepsluiting,  
1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergo-
nomisch gevormde mouwen, ingezette 
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 
afsluitbare manchetten, reflecterende 
 elementen op schouders, mouwen en het 
 midden van het rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l
ü ingezette oksel-

stukken voor meer 
bewegingsvrijheid

ü blinde ritssluiting 
met drukknopenlijst

ü veel praktische 
zakken

ü met kniezakken

ü blinde ritssluiting met drukknopenlijst

ü veel praktische zakken

2408-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Overall 2409
Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 
 elastische tailleband aan de achterkant,  
2 borstzakken, 2 zijzakken, 1 achterzak 
met klepsluiting, 1 beenzak, 1 duimstokzak, 
ingezette okselstukken voor meer bewegings-
vrijheid, ergonomische snit, reflecterende 
elementen, zakken voor kniekussens 1839 
(moeten apart besteld worden)

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

2409-581-1432 Nachtblauw/zwart

BP® Overall  
2409-581-1432

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2 
ACP 1 

(ATPV = 8,1 cal/cm2)
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EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5 EN 13034-6

EN ISO 20471

360° Visibility

BP BodyLanguage

 ©
 B

P
®

60 °C

Vlamboogbeschermingsklasse 1

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

+

B
ie

rb
au

m
-P

ro
en

en
. S

in
ce

 1
78

8.

2207-590-6614 
Signaalgeel/nachtblauw

2206-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

2208-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
 schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü met kniezakken

ü gesegmenteerde 
reflecterende 
strepen voor 
meer draag-
comfort

ü veel praktische zakken

ü blinde ritssluiting  
met drukknopenlijst

ü ingezette okselstukken voor 
meer bewegingsvrijheid

ü gesegmenteerde reflecterende 
strepen voor meer  draagcomfort

BP® Werkbroek 2206
Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de 
 achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken,  
1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette 
smartphonezak, loshangende duimstokzak met 
pennen zakken, ergonomische snit, 2 doorlopende 
reflecterende strepen (7 cm) aan de onderkant van de 
broekspijpen, zakken voor kniekussens 1839 (moeten 
apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-48
Klasse 2: vanaf maat 50

ü veel praktische zakken

ü kniezakken

ü gesegmenteerde reflecterende 
strepen voor meer  draagcomfort

BP® Werkjack 2208
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopen-
lijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting,  
2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de 
binnenkant, afsluitbare manchetten, ergonomisch 
gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor 
meer bewegingsvrijheid, 2 reflecterende strepen op 
de mouwen, 1 doorlopende horizontale reflecterende 
streep, 2 doorlopende verticale reflecterende strepen 
op voor- en rugpand

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

Klasse 2: alle maten

Jack in combinatie met  
werkbroek of tuinbroek:  
klasse 3 in alle maten

BP® Tuinbroek 2207
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, 
hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 
1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met 
opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak 
met pennenzakken, 2 doorlopende reflecterende 
strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, 
ergonomisch gevormde broekspijpen, zakken voor 
kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-46
Klasse 2: vanaf maat 48

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
Signaalgele stof:
48,5% modacryl/34% katoen/17% polyamide/ 
0,5% andere vezels (antistatisch), ca. 265 g/m2

Nachtblauwe stof:
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch),  
ca. 245 g/m2

I#rc-
Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797  
bij 60 °C

> 360° zichtbaarheid
> retroreflecterende strepen 

5535 van 3M, getest na  
50 wasbeurten op 60 °C

> gecertificeerde  
kniebescherming  
volgens EN 14404

> maten op basis van  
3-lengtematensysteem

BP® Werkjack 
2208-590-6614
BP® Tuinbroek 
2407-581-1432

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2 
ACP 1 

(ATPV = 7,1 cal/cm2)
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EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5EN 14058

1
1
x
x

60 °C

Vlamboogbeschermingsklasse 1

elastische 
 manchetten

2424-860-0014 Nachtblauw

ingezette oksel-
stukken voor meer 
bewegingsvrijheid

blinde 
 ritssluiting

BP® Fleecejack 2424
Opstaande kraag, blinde ritssluiting aan de voorkant met druk-
knopenlijst, 2 zijzakken met ritssluiting, ergonomisch gevormde 
mouwen, elastische manchetten, ingezette okselstukken voor 
meer bewegingsvrijheid, 2 binnenzakken, verlengd rugpand, 
 horizontale reflecterende bies op voor- en rugpand

Maten XSn-3Xl
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zijzakken  
aan de  
binnenkant

Jouw voordelen 

48% modacryl/32% katoen/18% polyester/ 
2% andere vezels (antistatisch), ca. 350 g/m²

I!rc)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

> hoog draagcomfort dankzij meer katoen
> ergonomische pasvorm
> afzonderlijk te dragen of samen met  

de vlamvertragende kleding uit de  
BProtected®-collectie

Jouw productinformatie

BP® Fleecejack 
2424-860-0014
BP® Werkbroek  
2206-590-6614
BP® T-shirt met  
lange mouwen  
2421-871-54

verlengd rugpand ter 
bescherming tegen kou

IEC 61482-2 
ACP 1
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EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 13034-6

Vlamboogbeschermingsklasse 2

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

+

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

2437-581-1432  
Nachtblauw/zwart

2436-581-1432 Nachtblauw/zwart

2438-581-1432 Nachtblauw/zwart

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
 schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü met kniezakken

ü veel praktische zakken

ü ingezette okselstukken  
voor meer bewegingsvrijheid

ü blinde ritssluiting met 
 drukknopenlijst

ü afsluitbare manchetten

BP® Werkbroek 2436
Slank silhouet, hoge elastische tailleband aan de 
 achterkant voor perfecte pasvorm, 2 zijzakken,  
1 achterzak, 1 ruime beenzak met opgezette smart-
phonezak, loshangende duimstokzak met pennen-
zakken, ergonomische snit, reflecterende elementen 
op broekspijpen, voorkant broek 2-laags, zakken voor 
kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

ü hoge tailleband voor 
perfecte pasvorm

ü veel praktische zakken

ü kniezakken

BP® Werkjack 
2438-581-1432 
BP® Tuinbroek 
2237-590-6614
BP® T-shirt met  
lange mouwen  
2421-871-54

BP® Werkjack 2438
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukkno-
penlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 
2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan 
de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, 
ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, 
afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op 
schouders, mouwen en het midden van het rugpand, 
stof voorkant en mouwen 2-laags

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l

BP® Tuinbroek 2437  
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, hoog 
ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken 1 achter-
zak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met opgezette 
smartphonezak, loshangende duimstokzak met pen-
nenzakken, reflecterende elementen op broekspijpen, 
ergonomisch gevormde broekspijpen, voorkant broek 
2-laags, zakken voor kniekussens 1839 (moeten apart 
besteld worden) 

Maten 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch),  
ca. 245 g/m2

I#rc)
Geschikt voor industrieel  
reinigen volgens ISO 15797

> hoog draagcomfort dankzij 
meer katoen

> ergonomische pasvorm
> gecertificeerde  

kniebescherming  
volgens EN 14404

> maten op basis van  
3-lengtematensysteem
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8.

IEC 61482-2 
ACP 1 

(ATPV =  
8,1 cal/cm2)

IEC 61482-2 
ACP 2

in 2-laags gedeelte
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EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 13034-6

+ +

Vlamboogbeschermingsklasse 2

Knie-
bescher-
ming

Knie-
bescher-
ming

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53

Meteen meebestellen:  
gecertificeerde  kniekussens 
Bestelnr. 1839-000-53
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8. BP® Werkjack 2238  
Opstaande kraag, blinde ritssluiting en druk-
knopenlijst, 2 opgezette borstzakken met 
klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 
1 Napoleonzak aan de binnenkant, afsluit-
bare manchetten, ergonomisch gevormde 
mouwen, ingezette okselstukken voor meer 
bewegingsvrijheid, 2 doorlopende reflec-
terende strepen op de mouwen, 1 door-
lopende reflecterende horizontale streep,  
2 doorlopende reflecterende verticale 
 strepen op voor- en rugpand, stof  
voorkant en mouwen 2-laags

Maten 44/46n-64/66n, 
44/46l-56/58l

Klasse 2: alle maten
zie vlamboogbeschermingsklasse 1

BP® Tuinbroek 2237
Elastische schouderbanden met kunststof gespen, 
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, 
hoog ruggedeelte, ergonomische snit, 2 zijzakken, 
1 achterzak met klepsluiting, 1 ruime beenzak met 
opgezette smartphonezak, loshangende duimstokzak 
met pennenzakken, 2 doorlopende reflecterende 
strepen (7 cm) aan de onderkant van de broekspijpen, 
ergonomisch gevormde broekspijpen, zakken voor 
kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-46
Klasse 2: vanaf maat 48

ü veel praktische 
zakken

ü elastische 
 schouderbanden 
met kunststof 
gespen

ü met kniezakken

ü gesegmenteerde 
reflecterende 
strepen voor 
meer draag-
comfort

2237-590-6614 
Signaalgeel/nachtblauw

ü veel praktische  
zakken

ü ingezette oksel- 
stukken voor meer  
bewegingsvrijheid

ü blinde  
ritssluiting met drukknopenlijst

ü	gesegmenteerde reflecterende  
strepen voor meer draagcomfort

BP® Werkbroek 2236
Slank silhouet, hoge elastische tailleband 
aan de achterkant voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 achterzak, 1 ruime beenzak 
met opgezette smartphonezak, loshangende 
duimstokzak met pennenzakken, ergono-
mische snit, 2 doorlopende reflecterende 
strepen (7 cm) aan de onderkant van de 
broekspijpen, voorkant broek 2-laags, 
 zakken voor kniekussens 1839 (moeten 
apart besteld worden)

Maten 44n-64n, 48l-56l, 48s-58s

Klasse 1: maat 44-48
Klasse 2: vanaf maat 50

2236-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

2238-590-6614 Signaalgeel/nachtblauw

BP® Werkjack  
2238-590-6614
BP® Tuinbroek 
2237-590-6614

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

IEC 61482-2
ACP 1

(ATPV =  
7,1 cal/cm2)

IEC 61482-2
ACP 2

in 2-laags gedeelte

Jouw productinformatie Jouw voordelen 
Signaalgele stof:
48,5% modacryl/34% katoen/ 
17% polyamide/0,5% andere vezels  
(antistatisch), ca. 265 g/m2 
Nachtblauwe stof:
35% aramide/30% modacryl/25% katoen/ 
9% polyamide/1% andere vezels (antistatisch), 
ca. 245 g/m2

I#rc-
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797 bij 60 °C

> 360° zichtbaarheid
> retroreflecterende strepen 5535 van 3M, 

getest na 50 wasbeurten op 60 °C
> gecertificeerde kniebescherming  

volgens EN 14404
> maten op basis van 3-lengtematensysteem

ü veel praktische zakken

ü met kniezakken

ü gesegmenteerde reflecterende 
strepen voor meer draagcomfort

Leverbaar vanaf het 1e kwartaal 2020

Leverbaar vanaf het 1e kwartaal 2020

Leverbaar vanaf het 1e kwartaal 2020

EN ISO 20471360° Visibility

BP BodyLanguage
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