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BP Gourmet :
®

voor jou, je team en je gasten.

www.bp-online.com
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Stap ook in de toekomst met BP Gourmet .
®

BP koks- en
servicebroeken
®

Profiteer van pasvormen
die als gegoten zitten.

28

BP schorten & accessoires
®

Maak je outfit compleet.
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Deze catalogus is geldig van 2022 tot 2024.
Wijzigingen van afzonderlijke artikelen op grond van veranderingen in de productietechniek kunnen niet worden uitgesloten. Geldig onder voorbehoud van mogelijke
drukfouten.
Wij bedanken het team van DELICATO Foodservice & Kitchen Bar in Keulen
voor de fijne samenwerking (www.delicatofood.de).

Geschikt voor industrieel reinigen
Vrijwel alle BP artikelen zijn voorzien van het PRO-label. Dit label
geeft aan dat de producten voldoen aan de eisen van ISO-norm
30023. Het kledingstuk is dan volgens ISO-norm 15797 getest op
geschiktheid voor industrieel reinigen. Het PRO-label is echter geen
wasvoorschrift. Het is belangrijk om elk BP artikel eerst in de praktijk
te testen alvorens het industrieel te laten reinigen.
®

®

Bestand tegen industrieel reinigen
Sommige BP artikelen zijn niet voorzien van het PRO-label. Onder
bepaalde omstandigheden kunnen ze echter toch industrieel worden
gereinigd. Bij deze producten moeten vooraf uitgebreide wastests
worden uitgevoerd om te bepalen hoe ze het best gereinigd kunnen
worden. De volgende categorieën geven aan tegen welke vorm van
industrieel reinigen het BP artikel bestand is:
®

®

De BP kwaliteit
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De BP logoservice
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Daar kun je van op aan.
®

®

Maak het persoonlijk!

BP KO K S B U I Z E N

07

®

De verantwoordelijkheid van BP

®

Samen voor meer duurzaamheid.

BP koksbuizen
®

Functioneel en licht.

BP koksbuizen
®

Alles in een oogopslag.

BP koks- en servicebroeken
®

®

Dat geldt niet alleen voor de stoffen, garens en materialen, maar voor nog veel meer aspecten. We zijn zo
zuinig mogelijk met energie, we gebruiken milieuvriendelijke verpakkingen en we zorgen ervoor dat het transport
zo min mogelijk CO₂ uitstoot. Ons streven is om in 2030
CO₂-neutraal te zijn. Minstens 50% van onze producten
moet dan gerecycled kunnen worden.
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BP KOKS- E N
SERVICEBROEKEN

®

Altijd gericht op de drager van de kleding.

Voor elk figuur de juiste pasvorm.

26

BP koks- en servicebroeken

28

BP schorten & accessoires

30

BP Essentials

®

Alles in een oogopslag.
®

Maak je outfit compleet.
®

®

Beleef hoe comfortabel
100% inzet voelt.

Daarom biedt de nieuwe BP Gourmet -kledinglijn een
combinatie van perfecte pasvorm, modern design en
sterke materialen die lang meegaan. In ieder artikel is
veel energie, tijd en passie gestoken want al onze producten zijn in sociaal, ecologisch en economisch opzicht
duurzaam.

®

®

®

Het design van BP

BP S C H O RT E N
BP ACC E SS O I R E S

BP koksbuizen

04

De ideale aanvulling.
Matig bestand tegen industrieel reinigen:
≤ 40 °C, drogen aan de lucht
Bestand tegen industrieel reinigen:
≤ 60 °C, gereduceerde droogtemperatuur

®
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Wij maken kleding voor mensen zoals jij, die zich met hun
beroep identificeren en elke dag hun uiterste best doen.
Voor situaties waarin het er hectisch aan toe gaat, maar
jij en je kleding cool moeten blijven. Voor die momenten
waarop alles tegelijk komt en je toch op je best voor de
dag wilt komen bij je gasten.

BP E SS E N T I A L S

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP Gourmet

®

Zeer goed bestand tegen industrieel reinigen:
≤ 75 °C, drogen in droogtrommel/tunnelfinisher
Volgens de ‘cirkel van Sinner’ zijn er bij het reinigingsproces vier factoren
die invloed uitoefenen op het resultaat en de mate waarin het kledingstuk wordt belast: chemie, mechanische kracht, temperatuur en tijd. In de
bovengenoemde categorieën hebben we om praktische redenen alleen
rekening gehouden met de temperatuur bij het wassen en drogen. Bij de
wastests moet in de praktijk natuurlijk ook rekening worden gehouden
met de andere factoren.
De classificering voor industrieel reinigen vind je bij de productafbeelding.

3

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Waarin maakt het
design van BP het verschil?
®

Uniek: Het design van BP is een uiting van kwaliteit, moderne
®

techniek en respect voor de drager.

Innovatief: Het design van BP maakt gebruik van de nieuwste
®

technieken en houdt rekening met de veranderende wensen van de
dragers.

Duurzaam: Het design van BP gaat zuinig om met grondstoffen.
®

De vormgeving blijft jarenlang actueel.

Functioneel: Bij het design van BP is het dagelijkse gebruik het
®

uitgangspunt en het doel van iedere productontwikkeling.

Duidelijk: Het design van BP spreekt voor zichzelf. De kleding is
®

niet alleen functioneel, maar ook mooi om te zien. Een onmisbaar
element in het dagelijkse werk.

Consequent: Het design van BP laat niets aan het toeval over en
®

wordt tot in het kleinste detail uitgedacht.

Het design van BP gaat altijd uit van de
behoeften van de drager van de kleding.
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BP biedt werkkleding voor situaties waarin je je
lichamelijk flink moet inspannen en jij op je kleding
wilt vertrouwen.
®

Gerenommeerde instituten controleren of wij onze
duurzame verantwoordelijkheid in de inkoop- en productieketen van de kledingindustrie nemen.

De kwalitatief hoogwaardige materialen ronden het
geheel af. Ons eigen BP kwaliteitslaboratorium in
Keulen staat garant voor een continu hoog niveau in
alles wat jij belangrijk vindt aan bedrijfskleding en
wat jou in je werk ondersteunt.
®

2. V

®

3.

Natuurlijk zijn alle door BP gebruikte personaliseringsmaterialen geschikt voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797.
®

De BP logoservice:
®

maak het persoonlijk!

BP neemt zijn verantwoordelijkheid:
®

al sinds 1788.

R EC YCLE N

®

®

®

®

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid:
BP heeft al acht keer achter elkaar de status ‘Fair Wear Leader’ toegekend gekregen.
Het doel van de FAIR WEAR FOUNDATION is het verbeteren van de werkomstandigheden
van mensen die in de internationale kledingindustrie werken.

Namen, logo’s, opschriften of opdrukken – met
BP is het personaliseren van je Gourmet-kleding
een fluitje van een cent.
De personaliseringsmogelijkheden zijn altijd
afgestemd op het BP Gourmet -product:
> borduren direct op het kledingstuk
> geborduurd embleem
> transferdruk.

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

DEREN

Wij bij BP® gaan op verantwoorde wijze met natuurlijke hulpbronnen om.

Stephan, BP kwaliteitslaboratorium
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EN

MIN

Wij maken het voelbare verschil. Daar kun je altijd
op vertrouwen.

I JD

https://www.bp-online.com/nl/over-bp/verantwoordelijkheid/

ER

daar kun je
van op aan.

Dit alles is het resultaat van jarenlange productontwikkeling, tal van persoonlijke gesprekken met
onze klanten, veel kennis en ervaring en een flinke
portie passie en creativiteit.

M

®

In ons jaarlijkse Duurzaamheidsverslag berichten wij
over onze activiteiten, onze successen en onze verbeterpunten:

1. VER

BP kwaliteit:

Hiermee creëren we transparantie.

Het ‘Supporting Fairtrade Cotton’-grondstoffenprogramma ondersteunt voornamelijk mensen die
helemaal aan het begin van de textielwaardeketen
staan: de boeren die katoen verbouwen en oogsten.

Katoenplukker Kotnaka Lakshmi,
foto: Christoph Köstling, Fairtrade

®

Dankzij het Fair Trade Cotton Program kunnen zij
grotere hoeveelheden katoen verkopen tegen
eerlijkere prijzen en dat opent voor hen nieuwe
perspectieven.
Niet alleen voor eerlijkere handelsvoorwaarden, maar
ook voor sociale verandering.
Een van de vele duurzame
BP partnerschappen.
®

Samen voor meer duurzaamheid.
7

Gewoon professioneel
en comfortabel.

blinde drukknopenlijst met 3 zichtbare
drukknopen

Met je BP koksbuis onderstreep je je passie en je plezier in het werk.
Een koksbuis met een innovatief design en aantrekkelijke kleuren, die
lekker draagt en boordevol praktische, slimme details zit. Gemaakt
van nieuwe functionele materialen – ademend, licht en met STRETCH –
zodat jij prettig kunt werken.

mouw met
2 opgezette
pennenzakken

®

®

BP KO K S B U I Z E N

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP koksbuizen.
®

BP koksbuizen voor jou, je team en je gasten.
®

ventilatie-inzet
van BP mesh
achter op de
mouwen
®

Modern Fit

8

ingezette
okselstukken
voor meer
bewegingsvrijheid

BP Lichte koksbuis voor heren
1533-435-3580
zie pagina 10
®
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ultralichte stof

blinde drukknopenlijst
met 3 zichtbare drukknopen

BP Lichte koksbuis voor dames 1535
Lange mouwen met manchetten, opstaande kraag, blinde drukknopenlijst met 3 zichtbare drukknopen, ventilatie-inzetten van
BP mesh, ergonomisch gevormde mouwen, waarvan éen met
2 opgezette pennenzakken, ingezette okselstukken voor meer
bewegingsvrijheid, vormgevende deelnaden
Bestelnr. 1535-435-0021 Wit

mouw met 2 opgezette
pennenzakken

®

®

BP KO K S B U I Z E N

®

Maten XS-2XL
Alle artikelen op deze dubbele pagina:

50% katoen/50% gerecycled polyester,
ca. 180 g/m
2

K!rc)
1535-435-0021 Wit

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

*
* Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen
vind je op pagina 3.

ventilatie-inzet van BP mesh
®

ultralichte stof

Alle artikelen op
deze dubbele pagina:

BP Lichte koksbuis voor heren 1533
®

Lange mouwen met manchetten, opstaande kraag, blinde drukknopenlijst met 3 zichtbare drukknopen, ventilatie-inzetten van
BP mesh, ergonomisch gevormde mouwen, waarvan éen met
2 opgezette pennenzakken, ingezette okselstukken voor meer
bewegingsvrijheid, vormgevende deelnaden
Bestelnr. 1533-435-0021 Wit
Bestelnr. 1533-435-0032 Zwart
Bestelnr. 1533-435-0825 Barolo
Bestelnr. 1533-435-3580 Multicolor
®
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1533-435-0825 Barolo

0021 Wit

0032 Zwart

0825 Barolo

3580 Multicolor

®

®

Dankzij het Fairtade-grondstoffenprogramma voor katoen kunnen
boeren grotere hoeveelheden
katoen verkopen tegen Fairtradevoorwarden. Meer informatie op
www.info.fairtrade.net/sourcing
Alle artikelen op
deze dubbele pagina:

Maten XS-3XL

BP Lichte koksbuis
voor heren
1533-435-0825
BP Cargojeans
voor haar & hem
1759-400-0032

BP Lichte koksbuis
voor dames
1535-435-0021
BP Slim fit jeans
voor dames
1755-698-0032
®

®

Polyester

Gemaakt met
gerecycled polyester

11
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BP Stretch-koksbuis
voor heren
1597-684-0032
BP Herenjeans
1769-684-0032
®

®

®

®

BP KO K S B U I Z E N

®

BP Stretch-koksbuis
voor dames
1596-684-0021
BP Damesjeans
1768-684-0032

1596-684-0021 Wit

1597-684-0032 Zwart
Alle artikelen op deze dubbele pagina:

Dankzij het Fairtade-grondstoffenprogramma voor katoen kunnen boeren
grotere hoeveelheden katoen verkopen
tegen Fairtrade-voorwarden.
Meer informatie op
www.info.fairtrade.net/sourcing

BP Stretch-koksbuis voor dames 1596

BP Stretch-koksbuis voor heren 1597

Lange mouw, maximale bewegingsvrijheid door stretchstof en ingezette
okselstukken, opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, ergonomisch
gevormde mouwen, waarvan éen met 2 opgezette pennenzakken,
vormgevende deelnaden
Bestelnr. 1596-684-0021 Wit
Bestelnr. 1596-684-0032 Zwart

Lange mouw, maximale bewegingsvrijheid door stretchstof en ingezette
okselstukken, opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, ergonomisch
gevormde mouwen, waarvan éen met 2 opgezette pennenzakken,
vormgevende deelnaden
Bestelnr. 1597-684-0021 Wit
Bestelnr. 1597-684-0032 Zwart

®

®

Maten XS-2XL

Maten XS-3XL

48% katoen/48% polyester/4% elastolefine,
ca. 200 g/m

48% katoen/48% polyester/4% elastolefine,
ca. 200 g/m

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

2

K!rc)

2

K!rc)

*

0021 Wit

12

mouw met 2 opgezette
pennenzakken

*

0032 Zwart

* Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen
vind je op pagina 3.

0021 Wit

0032 Zwart
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goed ademend en maximale
bewegingsvrijheid door
piqué-inzetstukken in zij- en
rugpand

BP Comfort-koksbuis voor dames 1594
Lange mouw, maximale bewegingsvrijheid door piqué-inzetstukken
en ingezette okselstukken, opstaande kraag, drukknopen in used
look, ergonomisch gevormde mouwen, waarvan éen met 2 opgezette pennenzakken, vormgevende deelnaden
Bestelnr. 1594-485-21 Wit
Bestelnr. 1594-485-32 Zwart

®

Maten XS-2XL

BP KO K S B U I Z E N

®

21 Wit

ingezette okselstukken voor
meer bewegingsvrijheid

1594-485-32 Zwart

32 Zwart

Alle artikelen op deze dubbele pagina:

50% katoen/50% polyester,
ca. 215 g/m
2

K!rc)

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

*
* Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen
vind je op pagina 3.

mouw met 2 opgezette
pennenzakken

BP Comfort-koksbuis
voor dames
1594-485-21
®

14

Alle artikelen op
deze dubbele pagina:

Dankzij het Fairtade-grondstoffenprogramma voor katoen kunnen
boeren grotere hoeveelheden
katoen verkopen tegen Fairtradevoorwarden. Meer informatie op
www.info.fairtrade.net/sourcing

BP Comfort-koksbuis voor heren 1595
®

Lange mouw, maximale bewegingsvrijheid door piqué-inzetstukken
en ingezette okselstukken, opstaande kraag, drukknopen in used
look, ergonomisch gevormde mouwen, waarvan éen met 2 opgezette pennenzakken, vormgevende deelnaden
Bestelnr. 1595-485-21 Wit
Bestelnr. 1595-485-32 Zwart

Maten XS-3XL
1595-485-21 Wit

21 Wit

32 Zwart
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Innovatieve oplossingen voor elke situatie:

onze BP koksbuizen in een oogopslag.

EasyCare

De innovatieve stretch-stoffen zorgen voor
nog meer bewegingsvrijheid en comfort.

®

ultralichte stof

makkelijk wassen

uitstekend ademend

met drukknopen

BP bolknopen en BP knopenlijst moeten apart besteld worden, zie pagina 28.
®

Dankzij het Fairtade-grondstoffenprogramma
voor katoen kunnen boeren grotere hoeveelheden
katoen verkopen tegen Fairtrade-voorwarden.
Meer informatie op
www.info.fairtrade.net/sourcing

®

®

voor bolknopen

Over alle BP koksbuizen
van deze pagina vind je
informatie in de
BP webshop.

®

REGULAR FIT

REGULAR FIT

REGULAR FIT

REGULAR FIT

REGULAR FIT

REGULAR FIT

REGULAR FIT

REGULAR FIT

MODERN FIT

MODERN FIT

MODERN FIT

100% katoen

100% katoen

65% polyester
35% katoen

65% polyester
35% katoen

65% polyester
35% katoen

65% polyester
35% katoen

65% polyester
35% katoen

50% katoen
50% gerecycled polyester

ca. 205 g/m

ca. 215 g/m

ca. 215 g/m

ca. 215 g/m

ca. 215 g/m

ca. 215 g/m

ca. 180 g/m

48% katoen
48% polyester
4% elastolefine

50% katoen
50% polyester

ca. 205 g/m

48% katoen
48% polyester
4% elastolefine

2

2

2

2

2

ca. 200 g/m

2

2

2

1500

1516

1517

BP Koksbuis voor heren

BP Koksbuis voor heren

BP Koksbuis voor heren

1500-130-21 Wit

1516-130-21 Wit

1517-401-21 Wit

®

®

1503

BP Koksbuis voor heren
®

1504

BP Stretch-koksbuis voor heren
®

2

2

1547

BP Koksbuis voor heren
®

1548

BP Koksbuis 1/2 mouw voor heren
®

1538

BP Koksbuis voor heren
®

1533

BP Lichte koksbuis voor heren
®

1597

BP Stretch-koksbuis voor heren
®

1595

BP Comfort-koksbuis voor heren
®

voor heren

®

®

ca. 215 g/m

ca. 200 g/m

2

BP KO K S B U I Z E N
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Klik en
bekijk:

1503-400-21
Wit

1503-400-32
Zwart

1542

BP Koksbuis voor dames

voor dames

®

Jouw
persoonlijke
bies in zeven
kleuren!

1547-400-21
Wit

1547-400-32
Zwart

1548-400-21
Wit

1548-400-32
Zwart

1538-400-2132
Wit/Zwart

1538-400-3281
Zwart/Rood

1544

BP Koksbuis voor dames
®

1533-435-0021
Wit

1533-435-0032
Zwart

1533-435-0825
Barolo

1535

BP Lichte koksbuis voor dames
®

1533-435-3580
Multicolor

1597-684-0021
Wit

1597-684-0032
Zwart

1596

BP Stretch-koksbuis voor dames
®

1595-485-21
Wit

1595-485-32
Zwart

1594

BP Comfort-koksbuis voor dames
®

Kies voor kleur. Laat je koksbuis afwerken met een
kleurige bies. Meer informatie
op pagina 28.

1542-400-21
Wit

Onderhoud

1504-684-21
Wit

K!rd)

K!rd)

K!rc)

1542-400-32
Zwart

K!rc)

1544-400-21
Wit

K!rc)

1544-400-32
Zwart

K!rc)

1535-435-0021
Wit

K!rc)

K!rc)

K!rc)

1596-684-0021
Wit

1596-684-0032
Zwart

K!rc)

1594-485-21
Wit

1594-485-32
Zwart

K!rc)

Industrieel
reinigen
Borstzak
Mouwzak

16

heren

dames

los bijgevoegd

heren

dames

heren

dames
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five-pocket-model
met klinknagels

BP koksen servicebroeken.

®

Voor elk figuur
de juiste
pasvorm.

Modern fit

BP KOKS- E N
SERVICEBROEKEN

®

smartphonezak
met klittenband

aangenaam licht
voor perfect
draagcomfort

BP biedt een uitgebreide collectie koks- en servicebroeken voor jouw dagelijkse werk. Restaurant, café,
kantine of hotel – voor welke uitdaging je ook staat,
deze koks- en servicebroeken helpen je er doorheen
met maximale functionaliteit en draagcomfort. Je
BP broek maakt het verschil. Daar kun je altijd op
vertrouwen.
®

®

BP Damesjeans
1768-684-0032
zie pagina 20
®
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®

BP KOKS- E N
SERVICEBROEKEN

achterzakken met sierstiksel

1768-684-0032 Zwart

1769-684-0032 Zwart

BP Damesjeans 1768

BP Herenjeans 1769

Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, five-pocket-jeans, 2 zijzakken,
2 achterzakken met sierstiksel, 1 horlogezakje, 1 smartphonezak,
lengtes 30 inch = 75 cm, 32 inch = 80 cm, 34 inch = 85 cm
Bestelnr. 1768-684-0032 Zwart

Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, five-pocket-jeans, 2 zijzakken,
2 achterzakken met sierstiksel, 1 horlogezakje, 1 smartphonezak,
lengtes 32 inch = 81 cm, 34 inch = 86 cm
Bestelnr. 1768-684-0032 Zwart

Maten in 3 lengtes:

Maten in 2 lengtes:

Lengte 30 (inch): 28/30-33/30

Lengte 32 (inch): 29/32-40/32

Lengte 32 (inch): 26/32-38/32

Lengte 34 (inch): 31/34-38/34

Lengte 34 (inch): 28/34-34/34

48% katoen/48% polyester/4% elastolefine,
ca. 200 g/m

®

48% katoen/48% polyester/4% elastolefine,
ca. 200 g/m
2

K!rc)

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

®

20

* Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen
vind je op pagina 3.

BP Poloshirt
voor haar & hem
1612-181-21
BP Herenjeans
1769-684-0032
®

®

2

K!rc)

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

*

*

ultralichte stof

smartphonezak
met klittenband

Alle artikelen op
deze dubbele pagina:

ultralichte stof
Dankzij het Fairtade-grondstoffenprogramma voor katoen kunnen
boeren grotere hoeveelheden
katoen verkopen tegen Fairtradevoorwarden. Meer informatie op
www.info.fairtrade.net/sourcing
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BP Slim fit jeans voor dames 1755
®

Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, five-pocketjeans, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 horlogezak
lengtes 30 inch = 75 cm, 32 inch = 80 cm, 34 inch = 85 cm
Bestelnr. 1755-311-0021 Wit
Bestelnr. 1755-698-0032 Zwart

Maten in 3 lengtes:
Lengte 30 (inch): 28/30-33/30
Lengte 32 (inch): 26/32-38/32
Lengte 34 (inch): 28/34-34/34

BP Damesblouse
1560-682-21
BP Slim fit jeans
voor dames
1755-698-0032
®

Zwart:
47% katoen/47% polyester/6% elastolefine, ca. 270 gm²
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

®

*
Wit:
65% katoen/30% polyester/5% elastaan, ca. 260 gm²
Bestand tegen industrieel reinigen

*

BP KOKS- E N
SERVICEBROEKEN

K#rc)
opvallende riemlus
0021 Wit

0032 Zwart

®

1755-698-0032 Zwart

BP Slim fit jeans voor heren 1756
®

Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, five-pocketjeans, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 1 horlogezak
lengtes 32 inch = 83 cm, 34 inch = 88 cm
Bestelnr. 1756-311-0021 Wit
Bestelnr. 1756-698-0032 Zwart

Maten in 2 lengtes:

modieuze achterzakken

Lengte 32 (inch): 29/32-40/32
Lengte 34 (inch): 31/34-38/34
Zwart:
47% katoen/47% polyester/6% elastolefine, ca. 270 gm²
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Wit:
65% katoen/30% polyester/5% elastaan, ca. 260 gm²
Bestand tegen industrieel reinigen

*

K#rc)

0021 Wit
1756-698-0032 Zwart
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0032 Zwart

* Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen
vind je op pagina 3.

BP Poloshirt
voor haar & hem
1612-181-82
BP Slim fit jeans
voor heren
1756-698-0032
®

*

®

Alle artikelen op
deze dubbele pagina:

Dankzij het Fairtade-grondstoffenprogramma voor katoen kunnen
boeren grotere hoeveelheden
katoen verkopen tegen Fairtradevoorwarden. Meer informatie op
www.info.fairtrade.net/sourcing
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BP Poloshirt
voor haar & hem
1612-181-82
BP Cargojeans
voor haar & hem
1759-400-0032
®

®

BP KOKS- E N
SERVICEBROEKEN

®

BP Cargojeans voor haar & hem 1759
®

Jeansmodel, verstelbare elastische tailleband aan de achterkant voor optimale pasvorm, 1 horlogezak, 2 zijzakken,
2 achterzakken, 1 beenzak met klepsluiting en 1 opgezette
smartphonezak, lengtes n = 82 cm, l = 87 cm
Bestelnr. 1759-400-0032 Zwart
Bestelnr. 1759-558-0021 Wit

Maten XSn-3XLn, Sl-2XLl
65% polyester/35% katoen
Zwart: ca. 215 g/m , wit: ca. 245 g/m
2

2

K!rc)

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

*

0021 Wit

24

1759-400-0032 Zwart

0032 Zwart

* Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen
vind je op pagina 3.
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Over alle BP broeken
van deze pagina vind je
informatie in de
BP webshop.

onze BP broeken in een oogopslag.
®

RELAXED FIT

RELAXED FIT

100% katoen

65% polyester
35% katoen
ca. 215 g/m

ca. 220 g/m

2

2

MODERN FIT
Antraciet, wit (334):
40% katoen
35% polyester
25% elastomultiester
ca. 240 g/m
2

1353

BP Pantalon cuisinier/pâtissier
voor heren

BP Pantalon cuisinier/
pâtissier voor heren
®

1737

Wit (311):
65% katoen
30% polyester
5% elastaan
ca. 260 g/m

®

REGULAR FIT

MODERN FIT

REGULAR FIT

48% katoen
48% polyester
4% elastolefine
ca. 230 g/m

48% katoen
48% polyester
4% elastolefine
ca. 230 g/m

48% katoen
48% polyester
4% elastolefine
ca. 230 g/m

1368

1735

1669

2

2

2

2

BP Comfortabele broek voor heren

EasyCare

De innovatieve stretch-stoffen zorgen voor
nog meer bewegingsvrijheid en comfort.

®

SLIM FIT
Zwart:
47% katoen
47% polyester
6% elastolefine
ca. 270 g/m
2

BP Herenpantalon
®

BP Chinobroek voor heren
®

BP Herenjeans
®

makkelijk wassen

ultralichte stof

Wit:
65% katoen
30% polyester
5% elastaan
ca. 260 g/m

RELAXED FIT

REGULAR FIT

REGULAR FIT

48% katoen
48% polyester
4% elastolefine
ca. 200 g/m

65% polyester
35% katoen

65% polyester
35% katoen

65% polyester
35% katoen

ca. 215 g/m

Kleuren en patroon: ca. 215 g/m
Wit: ca. 245 g/m

2

2

Zwart: ca. 210 g/m
Wit: ca. 245 g/m

2

2

2

2

2

1756

BP Slim fit jeans voor heren
®

MODERN FIT

1769

BP Herenjeans
®

1645

BP Pantalon voor haar & hem
®

1643

BP Jeans voor haar & hem
®

1759

BP Cargojeans voor haar & hem
®

®

voor heren

®

1650

Dankzij het Fairtade-grondstoffenprogramma
voor katoen kunnen boeren grotere hoeveelheden
katoen verkopen tegen Fairtrade-voorwarden.
Meer informatie op
www.info.fairtrade.net/sourcing

®

BP KOKS- E N
SERVICEBROEKEN

Pasvormen die als gegoten zitten:

voor haar & hem

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Klik en
bekijk:

1353-910-33
Zwart/wit
pepita

1353-910-18
Blauw/wit
pied-de-poule

1650-801-33
Zwart/wit
pepita

1737-334-0056
Antraciet

1737-311-0021
1737-334-0021
Wit

1736

BP Comfortabele broek voor dames

1368-686-21
Wit

1644

BP Damespantalon
®

1735-686-32
Zwart

1735-686-56
Antraciet

1735-686-21
Wit

1734

BP Chinobroek voor dames
®

1669-686-32
Zwart

1662

BP Damesjeans
®

1756-698-0032
Zwart

1756-311-0021
Wit

1755

BP Slim fit jeans voor dames
®

1769-684-0032
Zwart

1645-400-32 1645-400-0056 1645-400-21
Zwart
Antraciet
Wit

1645-801-33
Zwart/wit
pepita

1643-400-32
Zwart

1643-558-21
Wit

1643-801-33
Zwart/wit
pepita

1643-801-36
Zwart/wit
streepdessin

1759-400-0032 1759-558-0021
Zwart
Wit

1768

BP Damesjeans
®

voor dames

®

1368-686-32
Zwart

1736-334-0056
Antraciet

Onderhoud
Industrieel
reinigen
Elastische
tailleband
Smartphonezak
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I#rd)

1736-334-0021
Wit

K#rc) K#rc) I# xc)

1644-686-32
Zwart

1644-686-21
Wit

K!rc)
heren

dames

1734-686-32
Zwart

1734-686-56
Antraciet

1734-686-21
Wit

K!rc)
heren

1662-686-32
Zwart

1662-686-21
Wit

K!rc)

1755-698-0032
Zwart

1755-311-0021
Wit

K#rc) I#xc)

1768-684-0032
Zwart

K!rc)

K!rc)

K# xc)

K!rc)

K#rc)

K!rc)

dames (vanaf maat 48)
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BP Voorbindschort 1901, kort

BP Bistroschort 1911, kort

ca. 75 cm breed x 100 cm lang, met
drukknopen verstelbare band in de nek,
1 zijzak
Bestelnr. 1900-400-21 Wit
Bestelnr. 1900-400-32 Zwart

ca. 75 cm breed x 45 cm lang
Bestelnr. 1901-400-21 Wit
Bestelnr. 1901-400-32 Zwart

ca. 100 cm breed x 75 cm lang
Bestelnr. 1911-400-21 Wit
Bestelnr. 1911-400-32 Zwart

BP Voorbindschort 1902, lang

BP Bistroschort 1912, lang

ca. 75 cm breed x 60 cm lang
Bestelnr. 1902-400-21 Wit
Bestelnr. 1902-400-32 Zwart

ca. 100 cm breed x 90 cm lang
Bestelnr. 1912-400-21 Wit
Bestelnr. 1912-400-32 Zwart

®

®

®

3 stuks

3 stuks

3 stuks

®

®

3 stuks

3 stuks

BP Bistroschort 1922, lang
®

3 stuks

ca. 125 cm breed x 90 cm lang
Bestelnr. 1922-400-21 Wit
Bestelnr. 1922-400-32 Zwart

Maat 75/60 cm

lang

BP schorten & accessoires.
®

rt

ko
Maat 100/75 cm

Maat 75/100 cm

Maak je BP koksbuis persoonlijk. Met kleurige bolknopen.
®

lang

Maat 125/90 cm

breed/lang

BP Zonneklep 1582
®

Jouw persoonlijke bies
in 7 kleuren!
13

Onze koksbuizen
worden zonder
bolknopen en
knopenlijst
geleverd.

Maat 100/90 cm

32

51

57

81

82

BP Halsdoek 1588
®

2 stuks

3 stuks

Hoofdomtrek met drukknopen instelbaar
Bestelnr. 1582-400-32 Zwart

ca. 100 cm breed x 75 cm lang
Bestelnr. 1588-400-21 Wit
Bestelnr. 1588-400-32 Zwart

Maat: one size

Maat: one size

®

kort

®

Maat 75/45 cm

174

Geef behalve het artikelnummer van de BP Koksbuis
1504-684-21 ook het nummer van de gewenste bieskleur aan:
®

Voorpand + borstzak ombiezen,
borstzak opnaaien
Bestelnr. 1000-222-13 Koningsblauw
Bestelnr. 1000-222-32 Zwart
Bestelnr. 1000-222-51 Lichtgrijs
Bestelnr. 1000-222-57 Grijs
Bestelnr. 1000-222-81 Rood
Bestelnr. 1000-222-82 Bordeaux
Bestelnr. 1000-222-174 Middelgroen

BP Bolknopen 1031
®

3 stuks
12 stucks per verpakking
Bestelnr. 1031-003-13 Koningsblauw
Bestelnr. 1031-003-21 Wit
Bestelnr. 1031-003-32 Zwart
Bestelnr. 1031-003-81 Rood
Bestelnr. 1031-003-82 Bordeaux
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BP S C H O RT E N
BP ACC E SS O I R E S

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP Keukenschort 1900

BP Knopenlijst 1389
®

Met 6 knoopsgaten (BP Bolknopen 1031
moeten apart besteld worden)
Bestelnr. 1389-130-21 Wit
®

Maat: one size
10 paar = 20 stuks per verpakking
100% katoen, ca. 205 g/m²

Alleen voorpand ombiezen
Bestelnr. 1000-333-13 Koningsblauw
Bestelnr. 1000-333-32 Zwart
Bestelnr. 1000-333-51 Lichtgrijs
Bestelnr. 1000-333-57 Grijs
Bestelnr. 1000-333-81 Rood
Bestelnr. 1000-333-82 Bordeaux
Bestelnr. 1000-333-174 Middelgroen

Alle artikelen op deze dubbele pagina
(zonder BP bolknopen en BP knopenlijst):
®

®

65% polyester/35% katoen,
ca. 215 g/m
2

BP Bandana 1590
®

BP Slagersmuts 1585
®

2 stuks

2 stuks

Op verschillende manieren te strikken
Bestelnr. 1590-400-21 Wit
Bestelnr. 1590-400-32 Zwart

Hoofdomtrek met drukknopen instelbaar
Bestelnr. 1585-400-32 Zwart

Maat: one size

Maat: one size

K!rc)

Geschikt voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797

*
* Meer informatie over bestendigheid tegen
industrieel reinigen vind je op pagina 3.
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De ideale aanvulling.
BP Shirts.
Veelzijdig en
aangenaam
op de huid.
®

Polo’s, sweaters en T-shirts – voor vrouwen en mannen
of in uniseks. Gemaakt van stoffen en in productielocaties die voldoen aan onze strenge BP richtlijnen
op het gebied van duurzaamheid.
Een BP shirt voelt gewoon goed.
®

®

Klik en
bekijk:

Bijpassende BP overhemden
en blouses vind je in onze
webshop.
®

Over alle BP producten
van deze pagina vind je
informatie in de
BP webshop.
®

®

BP Jacks.
warm en functioneel –
precies wat je nodig hebt.
®

®

BP E SS E N T I A L S

Of het nu fris is, of je op pad bent of gewoon
een beetje warmte nodig hebt – onze jacks
doen wat ze moeten doen. Ze zijn praktisch,
functioneel, modern en verkrijgbaar in veel
kleuren. Zo ben je altijd goed en smaakvol
gekleed.

Bijpassende artikelen uit
onze collectie BP Shirts
vind je in onze webshop.
®

Bijpassende artikelen uit onze collectie
BP Essentials vind je in onze webshop.
®
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Enthousiasme voor kwaliteit:
BP Gourmet .

Meer van BP : www.bp-online.com
®

Abonneer je op de nieuwsbrief
om op de hoogte te blijven
van BP en van onze nieuwe
producten, acties en onlineaanbiedingen.
®

Volg ons op
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