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Alle onderdelen binnen een collectie zijn los verkrijgbaar en kunnen naar eigen inzicht worden gecombineerd.
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zakenkleding, een range van functionele bedrijfskleding met uniforme uitstraling, of een individuele huisstijl:

woolblend zakenkleding

stretch-katoen
shirts en blouses
custom made
hoe bepaal ik mijn confectiemaat?

Er worden hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke stofkwaliteiten toegepast in diverse kleuren en dessins.

In onze collecties treft u uitsluitend Europese stoffen aan die voldoen aan de hoogste normen, kwalitatief en
naar milieumaatstaven.
Onze kleding wordt geproduceerd in de Europese Unie, dus met inachtneming van arbeidsnormen die voldoen
aan de internationaal erkende standaard van de International Labour Organization.
Levering geschiedt uitsluitend via de vakhandel.

COLOFON
Productie: Topline Kledingproducties b.v.
Fotografie en beeldbewerking: fotostudio Rob Maartense
Vormgeving: Wim van der Vloet
Drukwerk: Lai Graphics
Modellen: Marloes Stoltz, Anita Tittse - Stoltz, Rosalie Peters, Tom Peters,
Pim Meeuwsen, Marc Cousin, Fred Hofstede
Visagie: Sascha Koninkx
Accessoires: Van Os tassen en koffers, Nijmegen
Arte d’Oro sieraden, Nijmegen
By Bas optiek, Nijmegen
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BI-STRETCH
ZAKENKLEDING
Een moderne en up-to-date collectie bestaande uit dames- en herenkleding, uitgevoerd in een lichtgewicht
stofkwaliteit met bi-stretch.
Deze comfortabele en duurzame collectie is voorzien van een zgn. nano protection factor, met water-, olie- en
vuilafstotende eigenschappen. De kleding is in hoge mate kreukherstellend. Luxe uitstraling en gemakkelijk
in onderhoud.
De bi-stretch stofkwaliteit heeft een hoge slijtweerstand en hoge pilling-waarden, waarmee een lange
levensduur is gewaarborgd. Voor representatieve kleding het beste jongetje van de klas.
Deze collectie voor hem en voor haar bestaat uit colberts en blazers, gilets, pantalons en rokken.
Leverbaar in uni in 3 kleuren en in een dessin in 2 kleuren: zwart, antraciet, marine, antraciet krijtstreep en
marine krijtstreep.
De diverse modellen zijn los verkrijgbaar en kunnen naar eigen inzicht worden gecombineerd.

4478-999

4478.300

Samenstelling : 55% polyester (Trevira)
		
43% scheerwol
		
2% elasthan
Gewicht :		

310 gram

Uit voorraad leverbaar in onderstaande maten:
heren : 		
		
		

44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60. 62
45 . 47 . 49 . 51 . 53 . 55 . 57
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31

dames :		

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

4479.300

4478.139

model

omschrijving

Casper

4479.139

artikelnummer

1-rij 2-knoops herencolbert
met klepzakken en borstzak
			
			
			

4478.990.270
4478.300.270
4478.139.270
4479.300.270
4479.139.270

Gerwin

4478.300.402 (antraciet)

herengilet met stoffen rug
en stelgesp (alleen in antraciet)

(zwart)
(antraciet)
(marine)
(antraciet krijtstreep)
(marine krijtstreep)

Arend

flatfront herenpantalon met
verlegde naadzakken en twee
gepaspeleerde achterzakken
			

4478.990.090
4478.300.090
4478.139.090
4479.300.090
4479.139.090

(zwart)
(antraciet)
(marine)
(antraciet krijtstreep)
(marine krijtstreep)

Dagmar

getailleerde damesblazer
1-rij, 2-knoops
			

4478.990.335
4478.300.335
4478.139.335
4479.300.335
4479.139.335

(zwart)
(antraciet)
(marine)
(antraciet krijtstreep)
(marine krijtstreep)

Dagmar L getailleerde damesblazer,
1-rij 3-knoops
			
			

4478.990.336
4478.300.336
4478.139.336
4479.300.336
4479.139.336

(zwart)
(antraciet)
(marine)
(antraciet krijtstreep)
(marine krijtstreep)

Gianna

getailleerde damesgilet
met stoffen rug
			

4478.990.501
4478.300.501
4478.139.501
4479.300.501
4479.139.501

(zwart)
(antraciet)
(marine)
(antraciet krijtstreep)
(marine krijtstreep

Imke

korte rok met loopsplit,
zakje met rits

4478.990.640
4478.300.640
4478.139.640
4479.300.640
4479.139.640

(zwart)
(antraciet) 		
(marine)
(antraciet krijtstreep)
(marine krijtstreep

Kristel

damespantalon met voorsluiting
4478.990.150 (zwart)
en taiileband in vorm, zakje met rits 4478.300.150 (antraciet)
4478.139.150 (marine)
4479.300.150 (antraciet krijtstreep)
4479.139.150 (marine krijtstreep

Kirsten

(zwart)
(antraciet)
(marine)
(antraciet krijtstreep)
(marine krijtstreep)

Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.

damespantalon met voorsluiting
4478.990.158
en tailleband in vorm, gepaspeleerde 4478.300.158
schuine steekzakken, slanke pijpen 4478.139.158
			
4479.300.158
4479.139.158
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PINPOINT
ZAKENKLEDING
Een elegante, zeer eigentijdse collectie van gedessineerde kleding voor dames en heren.
Voor hem een slank colbert en flatfront pantalon, met een bijpassend gilet.
Voor haar de keuze uit getailleerde damesblazers in twee lengtes en gilets, pantalons in
verschillende pasvormen, en rokken.
Alles van een lichtgewicht scheerwolrijke stofkwaliteit in een verfijnde pinpoint. Superieure
afwerking van de binnenzijde van de kleding, met luxe voering in colberts en blazers,
contrastelementen en sierstiksels. Hoog draagcomfort door materialenkeuze en pasvorm.
Uit voorraad leverbaar in een uitgebreide matenreeks.
Te combineren met bijpassende overhemden en blouses in diverse kleuren, welke uit voorraad
kunnen worden geleverd. Ook in combinatie met te produceren overhemden en blouses in
speciale dessins en kleuren.

0470.000
Samenstelling :
56% scheerwol
		44% polyester				
Gewicht :		

280 gram

Leverbaar in onderstaande maten:
heren :		
46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60
		
47 . 49 . 51 . 53 . 55 . 57
		
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30
				
dames :		
34 . 36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50
				
Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.
																
model		omschrijving					artikelnummer

		

Casper		
1-rij 2-knoops herencolbert met klepzakken en borstzak
0470.000.270
													
Gerwin		
herengilet met stoffen rug en stelgesp (alleen in antraciet)
0470.000.402
Arend		
flatfront herenpantalon met verlegde naadzakken en twee
		gepaspeleerde achterzakken

0470.000.090

Dagmar		getailleerde damesblazer,1-rij 2-knoops			0470.000.335			
									
Dagmar L
getailleerde damesblazer,1-rij 3-knoops			
0470.000.336
									
Gianna
getailleerde damesgilet met stoffen rug			
0470.000.501
													
Imke		
korte rok met loopsplit, zakje met rits			
0470.000.640
									
Kristel		
damespantalon met voorsluiting en band in vorm, 		
0470.000.150
		zakje met rits						
Kirsten		
		

damespantalon met voorsluiting en band in vorm, 		
0470.000.158
gepaspeleerde schuine steekzakken, slanke pijpen				
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WOOLBLEND ZAKENKLEDING
Stijlvolle zakenkleding voor dames en heren, tijdloos èn up-to-date. Individualiteit en herkenbaarheid
verenigd in één veelzijdige collectie. Deze hoogwaardige kleding met comfortabele pasvorm is uitgevoerd in
een kreukherstellende stofkwaliteit met overwegend scheerwol en is afgewerkt met oog voor detail.
De uitgebreide modellenlijn is opgebouwd volgens het principe van mix & match; leverbaar in een zeer
uitgebreide reeks van confectiematen.
Door de eigenschappen van de stof (goede slijtweerstand en kreukherstellend vermogen) inzetbaar voor
diverse beroepsgroepen. Representatief èn kan tegen een stootje.
Door de keuze voor een comfortabele pasvorm geschikt voor een brede doelgroep en voor alle leeftijden.
Verkrijgbaar in uni in 3 kleuren en in een dessin in 2 kleuren: zwart, antraciet, marine, antraciet krijtstreep
en marine krijtstreep.
Ter completering een collectie bijpassende overhemden en blouses in verschillende katoen-polyester
kwaliteiten. Professionele uitstraling, gemakkelijk in onderhoud.

6106.008

6106-775

Samenstelling : 60% scheerwol
40% polyester (Trevira)
Gewicht :

model

340 gram

Leverbaar in onderstaande maten:
heren :

dames :

6106.777

44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60 . 62
45 . 47 . 49 . 51 . 53 . 55 . 57
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31
32 . 34 . 36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54

6107.775

omschrijving

6107.777

artikelnummer

Demi

1-rij 3-knoops damesblazer
met gepaspeleerde zijzakken
		
		
		

6106.008.301 (zwart)
6106.775.301 (antraciet)
6106.777.301 (marine)
6107.775.301 (antraciet krijtstreep)
6107.777.301 (marine krijtstreep)

Gianna

getailleerde damesgilet met
stoffen rug
		
		
		

6106.008.501 (zwart)
6106.775.501 (antraciet)
6106.777.501 (marine)
6107.775.501 (antraciet krijtstreep)
6107.777.501 (marine krijtstreep)

Ingrid

rok met loopsplit en elastiek
in tailleband
		
		
		

6106.008.600 (zwart)
6106.775.600 (antraciet)
6106.777.600 (marine)
6107.775.600 (antraciet krijtstreep)
6107.777.600 (marine krijtstreep)

Katja

6106.008.110 (zwart)
6106.775.110 (antraciet)
6106.777.110 (marine)
6107.775.110 (antraciet krijtstreep)
6107.777.110 (marine krijtstreep)

Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.
model

omschrijving

Casper

artikelnummer

1-rij 2-knoops herencolbert
met klepzakken en borstzak
		
		
		

6106.008.270 (zwart)
6106.775.270 (antraciet)
6106.777.270 (marine)
6107.775.270 (antraciet krijtstreep)
6107.777.270 (marine krijtstreep)

Gerwin

herengilet met stoffen rug
en stelgesp
		
		
		

6106.008.402 (zwart)
6106.775.402 (antraciet)
6106.777.402 (marine)
6107.775.402 (antraciet krijtstreep)
6107.777.402 (marine krijtstreep)

Alex

6106.008.015 (zwart)
6106.775.015 (antraciet)
6106.777.015 (marine)
6107.775.015 (antraciet krijtstreep)
6107.777.015 (marine krijtstreep)

flatfront herenpantalon met
verlegde naadzakken en twee
achterzakken
		
		

damespantalon met voorsluiting
en schuine steekzakken elastiek
in tailleband
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OVERJASSEN
VOOR DAMES
EN HEREN
Stijlvolle en tijdloze overjassen in een waterafstotende all-season kwaliteit.
Zomer en winter in te zetten, want met afritsbare, gewatteerde voering.
Op colbertlengte, dus ook uitstekend te combineren met onze zakenkostuums.
In dames- en herenmodel.

Samenstelling : 95% polyester
5% elasthan
Gewicht :

380 gram/m²

Leverbaar in onderstaande maten:
heren :

44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60 . 62 . 64

dames :
32 . 34 . 36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54
				
Overige confectiematen worden op bestelling weken.
model

1920.139

omschrijving

artikelnummer

Maikel herenoverjas op colbertlengte,
1920.139.972
in luxe stretchkwaliteit.
Waterafstotend en met
uitneembare gewatteerde voering		
					
Maiken damesoverjas op colbertlengte,
1920.139.973
in luxe stretchkwaliteit.
Waterafstotend en met uitneembare
gewatteerde voering
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Verborgen
kwaliteiten
Onze kleding moet ten allen tijde voldoen aan de
vaak zware eisen die aan bedrijfskleding worden
gesteld. Een mooie buitenkant is niet voldoende,
schoonheid zit vaak ook van binnen.
We spreken van verborgen kwaliteiten, die zich
pas ver na de aankoop openbaren, als de kleding
al lange tijd gedragen is.
Bedrijfskleding moet lange tijd meegaan en moet
er altijd representatief uitzien. De materiaalkeuze
is allesbepalend: duurzame stoffen van net
iets fijnere garens, met die speciale finish die
de kleding vuil- en waterafstotend maakt en
de slijtweerstand verhoogt, vlieselines en
vormvaste tussenvoeringen, die ook na lange tijd
hun werk blijven doen, door en door geverfde
knopen die tegen een krasje kunnen.
Allemaal eigenschappen waardoor de
oorspronkelijke schoonheid langer behouden
blijft. Kwaliteit is soms onzichtbaar.

Kwaliteit
is soms
onzichtbaar.
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UNIVERSELE
BEDRIJFSKLEDING
Universele en multifunctionele kledinglijn voor dames en heren, vervaardigd van duurzame en onderhoudsvriendelijke
materialen, in twee gewichtsklassen: de eerste een zogenaamde doordraagkwaliteit, de tweede een zomerkwaliteit.
Uniform en representatief, in diverse modellen en kleuren welke onderling uitstekend kunnen worden gecombineerd.
IJzersterke kwaliteit die het gehele jaar gedragen kan worden, ook bij nacht en ontij. Comfortabele pasvorm en afwerking
van de kleding afgestemd op de doelgroep.
Uit voorraad leverbaar in een zeer uitgebreide matenreeks.
Bijpassende overhemden en blouses in een duurzame en gemakkelijk te onderhouden stofkwaliteit (55% katoen /
45% polyester). Leverbaar in wit, ecru en lichtblauw.

1500.001

1500.009.

1500.099

1505.001

1505.099

Samenstelling 1500 : 55% polyester
45% scheerwol

Gewicht : 450 gram			

model 		omschrijving

artikelnummer

Gewicht : 320 gram

Carlo 		1-rij 3-knoops herencolbert
met klepzakken en borstzak

1500.099.200 (marine)

Samenstelling 1505 : 55% polyester
45% scheerwol

Alex

Leverbaar in onderstaande maten:
heren : 44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60 . 62 . 64
45 . 47 . 49 . 51 . 53 . 55 . 57 . 59
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32

flatfront herenpantalon
1500.001.015 (zwart)
met verlegde naadzakken en
1500.009.015 (antraciet)
twee achterzakken 		
1500.099.015 (marine)			
					1505.001.015 (zwart)
					1505.099.015 (marine)
Demi

1-rij 3-knoops damesblazer
met gepaspeleerde zijzakken

1500.099.301 (marine)

Ingrid

rok met loopsplit en elastiek
in tailleband

1500.099.600 (marine)

Katja

damespantalon met voorsluiting 1500.009.110 (antraciet)
en schuine steekzakken,
1500.099.110 (marine)
elastiek in tailleband

dames : 32 . 34 . 36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54
Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.
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MULTIFUNCTIONELE
JACKS EN
BOA-PANTALONS
Onderdeel van de universele en multifunctionele kledinglijn, een multifunctioneel jack in een hoogwaardige
kwaliteit polyester / katoen. Comfortabel in weer en wind door afritsbare gewatteerde voering en afneembare
bontkraag. Waterafstotende Teflon finish. Uiterst praktisch door overvloed aan zakken, aan buiten- en
binnenzijde. Voor hem en voor haar en voor groot en klein.
Samenstelling : 65% polyester
35% katoen
Gewicht :

245 gram/m²

Leverbaar in onderstaande maten:
heren :

36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60 . 62 . 64 . 66

Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.
model

omschrijving

artikelnummer 		

MF-jack

Multifunctioneel jack met uitneembare
gewatteerde voering en bontkraag.

0308.608.971

Waterafstotend en voorzien van borstzakken met klepsluiting en schuin geplaatste zijzakken.
Drie afsluitbare binnenzakken.

0308.608

Bijzondere pantalons voor een bijzondere functie: BOA-pantalons in die speciale indigoblauwe kleur, met
alles erop en eraan: zwarte biezen in de zijnaden, koppellussen, met daaronder normale riemlussen.
In twee bijzondere stofkwaliteiten, een onverwoestbare Duitse doordraagkwaliteit en een lichtere zomerstof.
Samenstelling 1500 : 55% polyester
45% scheerwol
Gewicht :

450 gram

Samenstelling 1505 : 55% polyester
45% scheerwol
Gewicht :

320 gram

Leverbaar in onderstaande maten:
heren :

44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60 . 62
49 . 51 . 53 . 55 . 57
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31

Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd

1500.228

1505.228

model

omschrijving

artikelnummer

Alex

flatfront herenpantalon in doordraagkwaliteit
1500.228.015.1
met verlegde naadzakken en twee achterzakken,
1505.228.015.1
uitgevoerd in de officiële kleur 19-4025 TPX Mood Indigo.
Met 15 mm. brede bies in de zijnaden, koppellussen en
standaard riemlussen daaronder geplaatst.
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STRETCHKATOEN

0153-289

0380.001

0380.093

0380649

Over de uitstraling van een mooie kwaliteit stretch-katoenen broeken:
sportief èn representatief, comfortabel èn stijlvol, uniform maar géén uniform.
Noem ze vooral geen “chino”, want daarmee zou je deze broeken tekort doen; casual chic veeleer.
Let op de mooie stretch-katoenen stoffen, de luxe uitstraling en de nauwgezetheid waarmee de kleding is
geassembleerd.
Geleverd met een uitgebreid pakket aan opties: comfortabele stretch, vuil- en waterstotend, ademend,
maximaal kleurbehoud, kreukherstellend en gemakkelijk in onderhoud.
Voor hem en voor haar, voor elk een eigen model, en voor alle gangbare maten.

Samenstelling art. 0153 : 63% katoen
35% polyester
2% DOR
Gewicht :

365 gram

Samenstelling art. 0380 : 98% katoen
2% DOR
Gewicht :

450 gram

Leverbaar in onderstaande maten:
heren :

44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54 . 56 . 58 . 60 . 62
47 . 49 . 51 . 53 . 55 . 57
24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30

dames :

34 . 36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50 . 52

Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.

model

omschrijving 			

artikelnummer

Alan

Sportieve stretch-katoenen herenbroek. 0153.289.095 (jeans look)
Water- en vuilafstotend, ademend, snel
0380.001.095 (zwart)
drogend en gemakkelijk in onderhoud.
0380.093.095 (camel)
					0380.649.095 (navy)
Kate

Sportieve stretch-katoenen damesbroek. 0153.289.118 (jeans look)
Water- en vuilafstotend, ademend, snel
0380.001.118 (zwart)
drogend en gemakkelijk in onderhoud.
0380.093.118 (camel)
					0380.649.118 (navy)
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SHIRTS EN
BLOUSES
Onze standaard overhemden en blouses mogen er wezen…
Van binnen en van buiten mooi: niet alleen goed geconfectioneerd, maar tevens
voorzien van een goede kwaliteit, weliswaar onzichtbaar, “binnenwerk”. Zorgt ervoor
dat de overhemden en blouses er ook na langere tijd en vele malen reinigen nog
onberispelijk uitzien. Dit aspect van kwaliteit openbaart zich pas na verloop van tijd:
schoonheid zit vaak ook van binnen. Leverbaar in slanke en iets ruimere modellen, in
vier kleuren en voor hem en voor haar.

7251.001

725.1061

7251.017

7251.990

7251.058

Samenstelling : 55% katoen
45% polyester
Gewicht :

115 gram/m²

Leverbaar in onderstaande maten:

Samenstelling : 75% katoen
25% polyester
Gewicht :

118 gram/m²

Leverbaar in onderstaande maten:

3112.001

model

omschrijving

3112.324

heren :
38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50				
			
dames :
32 . 34 . 36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54
				
Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.

artikelnummer

Sorrento LM
overhemd met lange mouwen, frontlijst, borstzak links
3112.001.740 (wit)
		
3112.324.740 (lichtblauw)
										
Sorrento KM
overhemd met korte mouwen, frontlijst, borstzak links.
3112.001.741 (wit)
		
3112.324.741 (lichtblauw)
										
Latina LM
getailleerde damesblouse met lange mouwen, reverskraag, splitjes
3112.001.730 (wit)
		
3112.324.730 (lichtblauw)
								
Latina KM
getailleerde damesblouse met korte mouwen, reverskraag, splitjes
3112.001.731 (wit)
		
3112.324.731 (lichtblauw)
				

heren :
38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50								
				
dames :
32 . 34 . 36 . 38 . 40 . 42 . 44 . 46 . 48 . 50 . 52 . 54
				
Overige confectiematen en forçés worden op bestelling vervaardigd.
model

omschrijving

artikelnummer

Noto LM
slank overhemd met lange mouwen, geen frontlijst, geen borstzak
		

7251.001.746 (wit)
7251.990.746 (zwart)

Ravenna LM
getailleerde damesblouse met lange mouwen, kraag met staander
		
		

7251.001.780 (wit)
7251.058.780 (lichtblauw)
7251.990.780 (zwart)

Ravenna KM
getailleerde damesblouse met korte mouwen, kraag met staander
		
		

7251.001.781 (wit)
7251.058.781 (lichtblauw)
7251.990.781 (zwart)

Sorrento LM
overhemd met lange mouwen, frontlijst, borstzak links
		
		

7251.001.740 (wit)
7251.061.740 (lichtblauw)
7251.017.740 (ecru)

Sorrento KM
overhemd met korte mouwen, frontlijst, borstzak links
		
		

7251.001.741 (wit)
7251.061.741 (lichtblauw)
7251.017.741 (ecru)

Roma LM

7251.001.710 (wit)
7251.061.710 (lichtblauw)
7251.017.710 (ecru)

damesblouse met lange mouwen, niet getailleerd, kraag met
staander, frontlijst, borstzakje, zijsplitten
		
Roma KM

damesblouse met korte mouwen, niet getailleerd, kraag met
7251.001.715 (wit)
Staander, frontlijst, borstzakje, zijsplitten						
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CUSTOM

MADE

Over
uitstraling
gesproken…
Soms is standaard kleding niet genoeg. Dan leiden visie en missie van een
onderneming tot een geheel eigen, unieke kledingkeuze. Waarvoor eigen
weefsels, dessins of kleuren gewenst zijn, of eigen modellen, passend bij
de identiteit en bij de mensen die de kleding gaan dragen.
Staff Only biedt tevens maatwerk: uw eigen identiteit in een exclusieve
kledinglijn. Een individueel programma met grote mogelijkheden: uw
eigen kledingontwerp en een grote diversiteit in materialen, dessins en
uitvoeringen.
Custom-made kleding die samen met u wordt ontwikkeld. Leverbaar
in alle confectiematen, óók voor de collega met een maatje meer, of
minder. Ook kleinere series zijn mogelijk en kleding kan zo nodig worden
nageleverd.
Laat u zich inspireren door de foto’s op de volgende pagina’s, en laat
vervolgens uw fantasie de vrije loop, want er is heel veel mogelijk.

25

30

CUSTOM

MADE

Soms is
standaard
kleding niet
genoeg
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CUSTOM

MADE

Uw eigen
identiteit
in een
exclusieve
kledinglijn

25
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MADE

Functionele
bedrijfskleding
met uniforme
uitstraling

25
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CUSTOM

MADE

Laat u zich
inspireren
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Hoe bepaal ik mijn confectiemaat?
Meten is weten: U kunt uw confectiemaat
eenvoudig vaststellen door enkele
lichaamsmaten op te (laten) nemen.
In onderstaand schema vindt u
diverse lichaamsmaten, met daarbij de
corresponderende confectiemaat.

Hoe te meten:
Boord:
Meet de omtrek van de basis van uw nek, waar de kraag hoort te
zitten. Zorgt u voor voldoende ruimte, zodat u nog kunt slikken.
Bovenwijdte:
Meet onder de oksels op het volste gedeelte van uw borst de maat
rond uw romp. Houdt u rekening met enige bewegingsvrijheid. Dus
meet niet te strak, ook niet als u van slim-fit houdt.
Taillewijdte:
U meet uw taille boven de heupen, onder de buik. Meet niet te strak,
maar zorgt u voor enige speling door bij de meting een vinger achter
het meetlint te houden.

mouwlengte
boordmaat
bovenwijdte

Heupwijdte:
Meet het dikste gedeelte van de billen. Houdt u rekening met enige
bewegingsvrijheid, dus meet niet te strak.

taillewijdte
heupwijdte
zijlengte

Mouwlengte:
Meet vanuit de kop van de schouder tot aan het begin van de hand,
waar de muis van de duim begint. De arm bij het meten licht gebogen
houden.
Zijlengte buitenkant been:
Meet vanaf onder de broekband tot aan de bovenkant van de
schoenhak.
Hieronder vindt u de corresponderende confectiematen:

Heren

standaardmaten		

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

bovenwijdte		
taillewijdte			
heupwijdte		
zijlengte			

80
68
88
99

84
72
92
100

88
76
96
101

92
80
100
103

96
84
104
104

100
88
108
106

104
93
112
107

108
98
116
109

112
104
120
110

116
110
124
111

120
114
128
111

124
118
132
112

128
122
136
112

lengtematen			

43

45

47

49

51

53

55

57

59

bovenwijdte		
taillewijdte		 		
heupwijdte		
zijlengte			

84
72
92
106

88
76
96
107

92
80
100
109

96
84
104
110

100
88
108
112

104
93
112
113

108
98
116
115

112
104
120
116

116
110
124
117

gezette maten		

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

bovenwijdte
taillewijdte			
heupwijdte		
zijlengte			

96
88
104
96

100
92
108
97

104
96
112
99

108
100
116
100

112
104
120
102

116
108
124
103

120
112
128
105

124
116
132
106

128
120
136
107

132
124
140
107

35/36

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50

51/52

53/54

92
80
100

96
84
104

100
88
108

104
93
112

108
86
116

112
104
120

116
110
124

120
114
128

124
118
132

Overhemden
boordmaten

bovenwijdte
88
taillewijdte			 76
heupwijdte		 96

Dames

standaardmaten		

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

bovenwijdte		
taillewijdte			
heupwijdte		
zijlengte			

84
64
90
104

88
68
94
104,5

92
72
98
105

96
76
102
105,5

100
80
106
106

104
84
110
06,5

108
88
114
107

112
92
118
107,5

116
96
122
108

120
100
126
108,5

124
104
130
109

24

BUSINESS LINE 1
Benieuwd naar de slechtste openingszinnen ever? Lees ze dan snel want hier komen de 7 slechtste openingszinnen ever! De 7 slechtste openingszinnen1. De aller aller aller slechtste die echt niet meer kan en
die ik dan ook echt nooit meer wil horen: deed het pijn toen je uit de hemel viel.

Mannen, zucht wat moet ik over deze openingszin nog kwijt behalve dat hij heeeeel fout is? Als jij
soep was zou ik jou met een vork eten, zodat ik langer van je kon genieten. Niet zelf bedacht, Niet
leuk, vergelijk ons niet met eten ook gewoon heel slecht.
Geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Nee, dan loop ik nog wel eens langs. Vragen naar de bekende
weg en als het de eerste keer niet klikte klikt het een tweede keer ook hoogstwaarschijnlijk niet. Ken
ik jou niet ergens van?

FIN

Ook hier vragen naar de bekende weg. Ik moet jou arresteren, want je bent een hartendief en hebt
mijn hart gestolen.

Er is iets mis met mijn telefoon want jouw nummer staat er niet in. De 7 slechtste openingszinnen
Is er iets mis is met jou telefoon raad ik aan om contact op nemen met de fabrikant misschien kunnen
hun het oplossen. Mijn telefoonnummer krijg je niet naar zo n slappe openingszin.

