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Clothing



60°C

40°C

232-feloranje

900-wit

331-rood 530-koningsblauw
540-donker 

marineblauw 740-legergroen

900-wit

910-lichtgrijs

930-grijs 940-zwart

131-felgeel

131-felgeel

232-feloranje 331-rood

331-rood

510-lichtblauw 521-turquoise 530-koningsblauw
540-donker 

marineblauw

540-donker 
marineblauw

720-lichtgroen 740-legergroen 900-wit 904-asgrijs 910-lichtgrijs

910-lichtgrijs

930-grijs 940-zwart

940-zwart
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•   Rondgebreid zonder zijnaden
•   Ronde kraag, tweelaags verstevigd met Elasthan
•   Voorgekrompen en ringgesponnen katoen
•   Single jersey
•   OEKO-TEX® gecertificeerd

440-violet

T-SHIRT zware kwaliteit   1010526

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100240 100% katoen / grijs gemeleerd 85% katoen, 15% visocose / geel 35% katoen, 65% polyester 190 g/m² S →4XL

60°C

•   Rondgebreid zonder zijnaden
•   Ronde kraag, tweelaags verstevigd met Elasthan
•   Voorgekrompen en ringgesponnen katoen
•   Single jersey
•   OEKO-TEX® gecertificeerd

•   V-hals, geen zijnaden
•   Voorgekrompen en ringgesponnen katoen
•   OEKO-TEX® gecertificeerd

140-goudkleurig

530-koningsblauw

T-SHIRT   1013685

T-SHIRT met V-hals   1010527

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100239 100% katoen / grijs gemeleerd 85% katoen, 15% visocose / geel 35% katoen, 65% polyester 150 g/m² S →4XL

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100241 100% single jersey / grijs gemêleerd 85% katoen, 15% viscose 150 g/m² S →2XL



•   Platgebreide kraag en manchetten
•   Drieknoopsluiting in bijpassende kleur
•   Zijsplitten
•   Voorgekrompen, ringgesponnen en gekamd katoen
•   OEKO-TEX® gecertificeerd

3

331-rood 510-lichtblauw 521 turquoise 740-legergroen 900-wit 910-lichtgrijs

331 rood

331-rood 510-lichtblauw 530-koningsblauw

930-grijs

900-wit 910-lichtgrijs

940-zwart

540-donker 
marineblauw

540-donker 
marineblauw

540-donker 
marineblauw

•   Plat gebreide kraag en manchetten
•   3-bijpassende kleur knoopsluiting
•   Borstzak aan de linkerkant
•   Voorgekrompen, ringgesponnen en gekamd katoen
•   Zijsplitten
•   OEKO-TEX® gecertificeerd

530-koningsblauw

•   CoolPass-vezel, geleidt transpiratie weg van het lichaam
•   Kleurvast
•   Drieknoopsluiting
•   Raglanmouwen
•   Kraag in dezelfde stof als poloshirt

531-denim blue

pistache groen

POLOSHIRT Coolpass heren   1018684

POLOSHIRT zware kwaliteit   1022054

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100215 100% polyester 150 g/m² S →2XL

900-wit 940-zwart

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100222 100% katoen / grijs gemeleerd 90% katoen, 10% viscose 230 g/m²  XS →4XL 

540-donker marineblauw, 930-grijs, 940-zwart: XS →6XL

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100219 100% katoen / grijs gemeleerd: 90% katoen, 10% viscose 230 g/m² XS →4XL

940-zwart930-grijs

POLO PIQUÉ zware kwaliteit met borstzak   1027621

40°C

40°C

40°C



543-midnight blue

586 
marineblauw/grijs 910-lichtgrijs 940-zwart

331-rood

596
koningsblauw/zwart

530-koningsblauw 941-donkergrijs

•   Double face sweater materiaal
•   Rode contrastkleur bij kraag en trekker van rits
•   Twee steekzakken
•   Borstzak met rits
•   Manchetten en tailleboord met elasthan

941-donkergrijs

DAMESSWEATER met ritssluiting   1027734

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
110170 66% katoen, 34% polyester 320 g/m² S →2XL

•   Double face sweaterkwaliteit
•   Korte ritssluiting
•   Contrastkleur aan binnenzijde kraag en langs beide zijden
•   Grote zak
•   Elastische manchetten en boorden.

•   Verstelbare capuchon met trekkoord
•   Rits over de hele lengte aan de voorzijde
•   Zakken aan voorzijde
•   Ribgebreide elastische manchetten en boord
•   Soft feel binnenzijde

331-rood

910-lichtgrijs

SWEATER met rits   1027618

SWEATER met capuchon en rits   1030020

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100209 66% katoen, 34% polyester 320 g/m² XS →3XL

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
111843 80% katoen, 20% polyester 280 g/m² XS →3XL

540-donker 
marineblauw 940-zwart

940-zwart

40°C

60°C

40°C
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540-donker 
marineblauw 930-grijs 940-zwart

840-olijfgroen

940-zwart

940-zwart

•   Contraststiksels
•   Steekzakken met rits
•   Licht getailleerd
•   Elastische boorden bij de hals en manchetten in ton sur ton
•   Elleboogstukken in ton sur ton fleece
•   Verlengd rugpand
•   Koord in de taille

•   Winddicht, waterafstotend, ademend en sneldrogend
•   Twee steekzakken met rits
•   Borstzak met rits. Ribstof in de oksels en aan manchetten
•   Verstelkoord in taille
•   Getailleerde pasvorm
•   Gemaakt van anti-pilling polyester, jersey materiaal, ademend met microfleece 

aan binnenzijde

•   Zijzakken met knoopsluiting
•   Discrete borstzak en rits over de hele lengte met lederen ritstrekker
•   Elastische manchetten en tailleband
•   Binnenzak met opening voor headset en discrete oranje details
•   Plaats voor aanbrengen van logo boven de binnenzak
•   Voering met ruitpatroon
•   Lichtgewicht polyestervoering die aanvoelt als dons, 300 g/m²

331-rood

941-donkergrijs

FLEECEJACK dames   1033339

WINDBREAKER dames   1027736

JACK gevoerd   1028555

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
119011 100% polyester fleece 280 g/m² S →2XL

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
110171 100% polyester. N/A S →2XL

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
111826 100% nylon oxford taslan 300 g/m² XS →3XL

543-midnight blue

543-midnight blue

40°C

40°C

40°C
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331-rood

331-rood

•   Shell stof: Lichtgewicht wind- en waterdicht polyester stretch met ademend PU laminaat
•   Waterdichtheid: 5000 mm
•   Ademend vermogen: 3000 g/m² / 24 uur
•   Voering: Polyester gaas en taffeta
•   Volledig getapete naden
•   Gelamineerd (waterbestendig) rits aan de voorkant
•   Laser cut borstzak met gelamineerde rits
•   Mouwzak met rits
•   Zijzakken met rits
•   Napoleonzak aan de binnenkant met rits en uitgang voor headset mobiele telefoon
•   Ventilatie-openingen onder de oksels met gelamineerde ritsen
•   Binnenzak van gaasmateriaal voor bijv. brillen
•   Volledig verstelbare, afneembare capuchon
•   Microfleece aan de binnenkant van de kraag
•   Verstelbare trekkoord in de taille
•   Verstelbare manchetten
•   Verlengd rugpand
•   Bedrukkersrits
•   Alle ritsen in contrasterende kleur

•   Shell stof: Lichtgewicht wind- en waterdicht polyester stretch met ademend PU laminaat
•   Waterdichtheid: 5000 mm
•   Ademend vermogen: 3000 g/m² / 24 uur
•   Voering: Polyester gaas en taffeta
•   Volledig getapete naden
•   Gelamineerd (waterbestendig) rits aan de voorkant
•   Laser cut borstzak met gelamineerde rits
•   Mouwzak met rits
•   Zijzakken met rits
•   Napoleonzak aan de binnenkant met rits en uitgang voor headset mobiele telefoon
•   Ventilatie-openingen onder de oksels met gelamineerde ritsen
•   Binnenzak van gaasmateriaal voor bijv. brillen
•   Volledig verstelbare, afneembare capuchon
•   Microfleece aan de binnenkant van de kraag
•   Verstelbare trekkoord in de taille
•   Verstelbare manchetten
•   Verlengd rugpand
•   Bedrukkersrits
•   Alle ritsen in contrasterende kleur

531 denim blue

531 denim blue

SHELLJACK dames   1027613

SHELLJACK heren   1027612

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100182 100% polyester met PU laminaat N/A S →2XL

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
100181 100% polyester met PU laminaat N/A S →2XL

30°C

30°C

940-zwart

940-zwart
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941-dondergrijs 940-zwart

•   Wind- en waterdicht soft touch material met ademend vermogen
•   Volledig getapete naden
•   Discrete reflectie details
•   Rode mesh voering. Gelamineerde YKK ritsen en ritstrekkers van zwart rubber
•   Twee steekzakken met rits
•   Binnenzak met rits en opening voor headset mobiele telefoon
•   Grote binnenzak van mesh
•   Mouwzak met rits
•   Ventilatie openingen onder oksels met rits
•   Afneembare sneeuwvanger aan binnenzijde
•   Verstelbare en afneembare capuchon
•   Microfleece aan binnenzijde kraag
•   Verstelbaar koord in taille
•   Verstelbare manchetten
•   Waterdicht10.000 mm
•   Ademend vermogen 5000 g/m² per 24 u

531 denim blue

940-zwart

WINTERJACK sportief heren   1027650

REGENJAS heren   1028265

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
110148 100% polyester N/A S →3XL

ART. NR. MATERIAAL GEWICHT MATEN
111830 100% oxford nylon taslan N/A S →3XL

543-midnight blue
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40°C

40°C

•   Klassieke regenjas
•   2 steekzakken
•   Verborgen ritssluiting met grote, zwarte knopen
•   Antracietkleurig aan de binnenzijde
•   Waterdicht tot 10.000 mm met getapete naden, ademend tot 5.000 mm per 24 u
•   Discrete oranje details aan de binnenzijde



AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tel: 00 32 3 820 79 79  •  Fax: 00 32 3 828 53 68  •  info@ab-safety.eu  •  www.ab-safety.eu
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WASVOORSCHRIFTEN

40°C

P

40°C

MAX 25X

MAX 20X

P

aanbevolen wastemperatuur

delicaat programma; maximaal 25 maal wassen

geen bleekmiddelen

droogkuis maar gebruik geen chemicaliën 
sterker dan perchloroethylene

droogkuis maar gebruik geen chemicaliën 
sterker dan perchloroethylene 
maximaal 20 maal

geen droogkuis

mag niet in de droogkast

strijken op lage temperatuur (max. 110°C) 
programma geschikt voor nylon

strijken op lage temperatuur (max. 150°C) 
programma geschikt voor polyester/katoen

strijken op temperatuur max. 200°C 
programma geschikt voor katoen

niet strijken


