
Werkkleding

It’s that easy.
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De GWT-collectie is ontworpen voor de moderne agrariër die 
wat betreft functionaliteit en design geen compromissen doet. 
De serie garandeert een uitstekend comfort, perfecte pasvorm 
en praktisch design tot in het kleinste detail. De kleding is 
vervaardigd met de nieuwste nanotechnologie in de beste 
kwaliteit en is met veel slimme details aangepast aan de 
modebewuste gebruiker. 
De serie is al door andere gebruikers getest - zowel op 
functionaliteit als op het praktische design.

         
De GWB-collectie is speciaal ontwikkeld voor hard en vuil 
werk. De serie bestaat uit robuuste, slijtvaste werkkleding 
van sterke stoffen die het hele jaar door bestand blijven 
tegen dagelijks gebruik. De materialen zijn getest op optimaal 
comfort en de hoogste duurzaamheid. Bovendien is de GWB-serie 
zodanig vormgegeven dat de ergonomische pasvorm volledige 
bewegingsvrijheid biedt. 
Het resultaat is een serie die voldoet aan de hoogste eisen voor 
functionele werkkleding.

}

}
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Overzicht collecties

Broeken

Tuinbroeken

Shorts

3/4-broeken

P . 22-23 P . 22-23 P . 22-23 P . 22-23 P . 44-45 P . 44-45 P . 44-45 P . 44-45 P . 44-45 P . 44-45 P . 44-45 P . 44-45
Zwart Olijfgroen Marine Wit/Marine Rood/Donkerblauw Groen/Marine Koningsblauw/Marine Marine/Koningsblauw Wit/Marine Zwart/Grijs Grijs/Zwart Donkerblauw/Grijs
GWT GWT GWT GWT GWB GWB GWB GWB GWB GWB GWB GWB

P . 48-49 P . 48-49 P . 48-49 P . 48-49 P . 48-49
Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs Grijs/Zwart Donkerblauw/Grijs

GWB GWB GWB GWB GWB

P . 26-27 P . 26-27 P . 26-27 P . 26-27
Zwart Olijfgroen Marine Wit/Marine
GWT GWT GWT GWT

P . 24-25 P . 24-25 P . 24-25 P . 46-47 P . 46-47 P . 46-47 P . 46-47 P . 46-47 P . 46-47 P . 46-47 P . 46-47
Zwart Olijfgroen Marine Rood/Donkerblauw Groen/Marine Koningsblauw/Marine Marine/Koningsblauw Wit/Marine Zwart/Grijs Grijs/Zwart Donkerblauw/Grijs
GWT GWT GWT GWB GWB GWB GWB GWB GWB GWB GWB
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Overzicht collecties

Werkjacks       

Overalls

P . 50-51 P . 50-51 P . 50-51 P . 50-51 P . 50-51 P . 50-51 P . 50-51
Rood/Donkerblauw Groen/Marine Koningsblauw/Marine Marine/Koningsblauw Zwart/Grijs Grijs/Zwart Donkerblauw/Grijs

GWB GWB GWB GWB GWB GWB GWB

P . 52-53 P . 52-53 P . 52-53
Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

GWB GWB GWB

Fleecejack     

Softshell-jacks

P . 28-29 P . 28-29 P . 28-29 P . 56-57 P . 56-57 P . 56-57
Zwart Olijfgroen Marine Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs
GWT GWT GWT GWB GWB GWB

P . 54-55
Zwart/Grijs

GWB
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Overzicht collecties

 Vest                  |         Thermojack

P . 30-31 P . 58-59
Zwart/Grijs Zwart

 Pilotenjacks                                                                             |            Jacks met capuchon

 Winteroveralls                                                          

P . 32-33 P . 32-33 P . 60-61 P . 60-61 P . 60-61 P . 34-35 P . 34-35
Zwart Marine Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs Zwart Marine
GWT GWT GWB GWB GWB GWT GWT

P . 36-37 P . 62-63 P . 62-63 P . 62-63
Zwart Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs
GWT GWB GWB GWB
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T-shirts                                                           |                             Sweatshirts                               

Overzicht collecties

P . 64-65 P . 64-65 P . 64-65
Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

GWB GWB GWB

Poloshirts                                                       |                          Polo-sweatshirts                            

Overhemden

P . 68-69 P . 68-69 P . 68-69
Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

GWB GWB GWB

P . 66-67 P . 66-67 P . 66-67 P . 70-71 P . 70-71 P . 70-71
Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

GWB GWB GWB GWB GWB GWB

P . 38-39 P . 72-73 P . 72-73 P . 72-73
Zwart Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs
GWT GWB GWB GWB

Werktruien        |       Sweatjack       |  

P . 74-75 P . 40-41
Zwart Zwart
GWB GWT
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Onderkleding

Overzicht collecties

P . 78-79 P . 78-79 P . 78-79 P . 80 P . 80 P . 80
Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart
GWT GWT GWT GWT GWT GWT

P . 84-85 P . 84-85 P . 82-83
Wit Zwart Zwart/Grijs

GWT GWT GWT

Accessoires

P . 88 P . 88 P . 88 P . 88
Zwart Marine Zwart
GWB GWB GWT

Sokken

P . 92 P . 93 P . 93 P . 93 P . 93
Zwart/Lichtgrijs Lichtgrijs/Zwart Zwart/Grijs Groen Zwart/Grijs

GWT GWT GWT Zwart/Grijs GWT
GWT



901/2016 Alle gegevens zonder garantie. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Overzicht collecties

Kindertuinbroeken            |                    Kinderoveralls

Kinderpilotenjacks             |   Kinderthermo-ondergoed    

P . 97 P . 97 P . 98 P . 98
Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs Koningsblauw/Marine Grijs/Zwart

GWB GWB GWB GWB

P . 99 P . 99 P . 101 P . 101
Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs Zwart Zwart

GWB GWB GWT GWT
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Groen/Marine

Kleurenoverzicht

P. 44-45 P. 46-47 P. 48-49

P. 50-51 P. 52-53

P. 56-57 P. 60-61

P. 62-63 P. 64-65 P. 66-67

P. 68-69 P. 70-71 P. 72-73
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Kleurenoverzicht

Blauw

P. 22-23 P. 44-45 P. 44-45 P. 24-25 P. 46-47 P. 46-47 P. 48-49 P. 26-27

P. 50-51 P. 50-51 P. 64-65 P. 66-67 P. 68-69 P. 70-71 P. 72-73

P. 52-53

P. 28-29 P. 56-57 P. 32-33 P. 60-61 P. 34-35 P. 62-63
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Kleurenoverzicht

Zwart/Grijs

P. 22-23 P. 44-45 P. 44-45 P. 24-25 P. 46-47 P. 46-47 P. 48-49 P. 48-49 P. 26-27 P. 52-53

P. 50-51 P. 50-51 P. 54-55 P. 28-29 P. 56-57 P. 30-31 P. 58-59

P. 36-37 P. 62-63

P. 32-33 P. 60-61 P. 34-35
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Zwart/Grijs 

Kleurenoverzicht

P. 38-39 P. 64-65 P. 66-67

P. 68-69 P. 70-71 P. 38-39

P. 72-73 P. 74-75 P. 40-41
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Olijfgroen/Zwart

Kleurenoverzicht

P. 22-23 P. 24-25 P. 26-27 P. 28-29

P. 54-55 P. 56-57 P. 58-59 P. 32-33 P. 34-35

P. 84-84 P. 38-39 P. 72-73 P. 74-75 P. 40-41
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{ }
Onafhankelijk van jaargetijde en werkplek  

- de GWT-collectie overtuigd door functionele 

details en een vlot design. Deze collectie is 

jarenlang getest, verder ontwikkeld en geop-

timaliseerd en biedt door de ergonomische 

pasvorm volledige bewegingsvrijheid. 

Voor meer informatie zie pagina 2.
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Productinformatie
60% polyester, 32% katoen, 8% lycra.
Zachte stretch-kwaliteit met Anti-Flame- 
Cordura-verstevigingen op de knie,  
pijpopeningen en zakopeningen.
Het oppervlak is behandeld met nanotech-
nologie om een sterk vuil- en waterafstotend 
effect te bereiken.

Een riem wordt standaard meegeleverd.
Met een zak voor een telefoon en een duim-
stok. Afneembare hangzakken.
De pijplengte kan door lostornen van een 
naad 6 cm verlengd worden.
De broek met extra beenlengte is gezoomd 
en klaar voor gebruik.

196025502

GWT stretchbroek

Zwart Olijfgroen Marine Wit/Marine

01 02 36 86

GWT stretchbroek 196025502xxxxx* 80-128 80-128 80-134 80-128

XS-4XL XS-4XL XS-5XL XS-4XL

Wasinstructies

Met gelijke kleuren binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen. 
Geen spoel- en wasmiddel met bleek-
middel gebruiken.

* De pijplengte kan door lostornen van een naad 6 cm verlengd worden
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Schuine zakken achter de hangzakken

Kniebeschermerzakken aan de binnenkant

De pijplengte kan door het lostornen 
van de naad 6 cm verlengd worden

Afneembare hangzakken met houder voor 
legitimatiebewijs

Duimstokzak met houder voor hamer

Riem meegeleverd

Achterzak met boxeffect

Bovenbeenzak met telefoonzakje

Anti-Flame-Cordura-versteviging bij de pijpopeningen

Anti-Flame-Cordura-versteviging op de knie

Vuil- en waterafstotend
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196034500

GWT stretchtuinbroek

Productinformatie
60% polyester, 32% katoen, 8% lycra.
Overal in zachte stretchkwaliteit met Anti-
Flame-Cordura-verstevigingen op de knie, 
pijpopeningen en zakopeningen.
Het oppervlak is behandeld met 
nanotechnologie om een sterk vuil- en 
waterafstotend effect te bereiken. 
Met zakje voor telefoon en duimstokzak. 
Afneembare hangzakken en elastisch 
materiaal aan de achterkant zorgen voor 
verbeterde bewegingsvrijheid. Slim en 
functioneel design.
De tuinbroek is voorzien van zakken voor 
kniebeschermers. De pijplengte kan door 
lostornen van een naad 6 cm verlengd 
worden. De tuinbroek met extra beenlengte 
is gezoomd en klaar voor gebruik.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Kniebeschermerzakken aan de binnenkant

De pijplengte dan door lostornen van een naad 6 
cm verlengd worden

Duimstokzak met houder voor hamer

Elastische banden

Achterpand van elastisch materiaal

Bovenbeenzak met telefoonzakje

Afneembare hangzakken met houder 
voor legitimatiebewijs

Anti-Flame-Cordura-versteviging bij de 
pijpopeningen

Anti-Flame-Cordura-versteviging op de knie

Borstzak met klittenband en twee zakjes voor een pen
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196098000

Zwart Olijfgroen Marine

01 02 36

GWT stretchtuinbroek 196034500xxxxx* 80-128 80-128 80-134

XS-4XL XS-4XL XS-5XL

* De pijplengte kan door lostornen van een naad 6 cm verlengd worden
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196026500

GWT 3/4-broek

Productinformatie
60% polyester, 32% katoen, 8% lycra.
Kan worden ingekort tot een short.
Zachte stretch-kwaliteit met Anti-Flame-
Cordura-verstevigingen op de knie en de 
zakopeningen.
Het oppervlak is behandeld met 
nanotechnologie om een sterk vuil- en 
waterafstotend effect te bereiken.

Een riem wordt standaard meegeleverd.
Met een zak voor een telefoon en een 
duimstok. Afneembare hangzakken.
Perfect, slim en functioneel design.

Zwart Olijfgroen Marine Wit/Marine

01 02 36 86

GWT 3/4-broek 196026500xxxxx 80-128 80-128 80-134 80-128

XS-4XL XS-4XL XS-5XL XS-4XL

Schuine zakken achter de hangzakken

Kniebeschermerzakken aan de binnenkant

Afneembare hangzakken met houder voor 
legitimatiebewijs

Duimstokzak met houder voor hamer

Riem meegeleverd

Achterzak met boxeffect

Bovenbeenzak met telefoonzakje

Kan worden ingekort tot een short

Anti-Flame-Cordura-versteviging op de knie

Vuil- en waterafstotend

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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196280012

GWT softshelljack

Productinformatie
100% polyester.
GWT softshelljack met reflecterende details.
Het materiaal is in alle richtingen rekbaar.
Het design is gericht op functionaliteit en 
comfort. Zo is het jack uitgevoerd met coole 
zippers in contrastkleuren aan de rits van 
de borstzakken. Zippers in neutrale kleuren 
worden ook meegeleverd. Het kleurenspel 
van het jack verloopt van licht naar donker 
– een modieus detail dat het jack zowel voor 
werk als vrije tijd geschikt maakt.

Het jack is winddicht, waterafstotend en 
ademend.
Druk: 5.000 mm waterkolom
Ademend vermogen: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Het kleurenspel van het jack  
verloopt van licht naar donker

Zippers in contrastkleuren
aan de ritsen van de borstzakken

Het materiaal is in alle richtingen rekbaar

Zwart Olijfgroen Marine

01 02 36

GWT softshelljack 196280012xxxxx 46-66 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL XS-4XL
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196289000

GWT vest

Zwart/grijs

89

GWT vest 19628900089xxx 46-66

XS-4XL

Productinformatie
Prachtig vest van wolmix, 70% polyester,  
30% wol met een softshell-boord van  
88% polyester,12% elastan met een wind- 
en waterdicht, ademend membraan. Zacht 
microfleece aan de binnenkant.
Softshell-verstevigingen bij de ellebogen en 
softshell-inzetten aan de zijkanten zorgen 
voor een optimale bewegingsvrijheid. 
 

Afneembare capuchon met ritssluiting en 
drukknopen.  
Robuuste ritssluitingen.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Reflecterende details op schouders 
en achterpand

Water- en winddicht,  
ademend membraan

Softshell-verstevigingen op de ellebogen

Verstelbare tailleomvang

Afneembare capuchon  
met ritssluiting en drukknopen



32 01/2016Alle gegevens zonder garantie. Fouten en wijzigingen voorbehouden.



3301/2016 Alle gegevens zonder garantie. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

196115601

GWT canvas pilotenjack

Zwart Marine

01 36

GWT canvas pilotenjack 196115601xxxxx 46-68 46-68

XS-5XL XS-5XL

Productinformatie
100% polyester canvas.
Het nieuwe GWT pilotenjack combineert 
slimme designelementen met de beproefde 
functionele telefoonzak en een aantal 
reflecterende details voor en achter. Geribde 
stof aan de mouwen en elastiek in de taille 
geven dit jack een chique look.  
De stormklep ontlast de ritssluiting aan de 
voorkant en beschermt deze tegen vuil en 
beschadiging.

Een heerlijk zachte voering van imitatiebont 
in de kraag en warme fleecevoering 
in de zakken maken dit jack bijzonder 
comfortabel. Aan de binnenkant is het jack 
uitgerust met een zak met ritssluiting, een 
zak voor handschoenen en een zakje voor 
uw telefoon.
Druk: 5.000 mm waterkolom
Ademend vermogen: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Elastiek in de taille

Gladde gewatteerde voering in de mouwen 
en bij de romp

Telefoonzakje

Winddicht en waterafstotend

Zachte bontvoering in de kraag

Elastische boord aan de mouwen

Windvanger
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196116601

Zwart Marine

01 36

GWT canvas jack met capuchon 196116601xxxxx 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL

GWT canvas jack met capuchon

Verlengd achterpand alsmede 
verstelbare taille

Gladde gewatteerde voering in de mouwen 
en bij de romp

Telefoonzakje

Winddicht en waterafstotend

Zachte bontvoering in de kraag

Capuchon

Windvanger

Productinformatie
100% polyester canvas.
Het jack is voorzien van slimme 
designelementen zoals de beproefde 
telefoonzak en is voor en achter uitgerust 
met reflecterende details.
Bovendien heeft het jack een verlengd 
achterpand en is het mogelijk de 
tailleomvang te verstellen. 
De stormklep ontlast de ritssluiting aan de 
voorkant en beschermt deze tegen vuil en 
beschadiging.

Een heerlijk zachte bontvoering in de kraag 
en de capuchon en warme fleecevoering 
in de zakken maken dit jack bijzonder 
comfortabel.
 
Aan de binnenkant is het jack uitgerust 
met een zak met ritssluiting, een zak 
voor handschoenen en een zakje voor uw 
telefoon.
Druk: 5.000 mm waterkolom
Waterdampdoorlaatbaarheid: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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196146601

GWT winteroverall

Zwart

01

Winterwerkpak 19614660101xxx 46-66

XS-4XL

Productinformatie
100% polyester canvas.
Comfortabel winteroverall dat de kou 
gegarandeerd op afstand houdt. Het werkpak 
van grof Cordura-canvas is voorzien van 
verstevigingen op de schouders, mouwen, pijpen 
en rug. Het heeft veel slimme functies zoals 
bijvoorbeeld het "cap-effect“ waardoor de klep 
aan de capuchon naar wens in model gebracht 
kan worden. Dankzij zijn functionaliteit kan 
dit werkpak op ontelbare manieren gebruikt 
worden.
Druk: 5.000 mm waterkolom
Ademend vermogen: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Telefoonzakje

Elastiek in het achterpand voor meer comfort

Reflecterende details voor en achter

Lange ritssluitingen in de pijpen

Kan omgeslagen worden

Afneembare capuchon met vele verstelmogelijkheden

Vorm zelf de klep van de capuchon

Ventilatieopening onder de armen

Zak voor kniebeschermer

Gladde gewatteerde voering in de  
mouwen, pijpen en bij de romp

2 zakken met ritssluiting
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196350000

GWT overhemd met ventilatie

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen.
Superlicht overhemd in een nieuw, slim 
design.
Dit overhemd heeft ventilatiekanalen 
aan de zijkanten en de mouwen kunnen 
opgestroopt worden. Kan ook als licht jack 
gedragen worden.

Zwart

01

GWT overhemd 19635000001xxx 36-50

XS-4XL

De mouwen kunnen worden opgestroopt 
met een trensje en een knoop

Ventilatie boven de borstzakken

Superlichte kwaliteit

Ventilatie met ritssluitingen 
in de zijnaden onder de 
mouwen

Wasinstructies

Met gelijke kleuren en binnenstebuiten 
wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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196276000

GWT sweatjack

Zwart

01

GWT sweatjack 19627600001xxx 36-50

XS-4XL

Productinformatie
50% katoen, 50% polyester.
Slim sweatjack met capuchon in 
bijpassende netvoering. De voorkant 
heeft royale kangoeroezakken en op de 
rechter mouw is een reflecterende print 
aangebracht. 
Ideaal voor werk en vrije tijd.

Reflecterende print op 
de rechter mouw

Capuchon met bijpassende netvoering

Royale kangoeroezakken

Wasinstructies

Met gelijke kleuren en binnenstebuiten 
wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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{ }Deze collectie is specifiek ontworpen 
voor vuile werkzaamheden en bestaat uit 
robuuste, slijtvaste werkkleding met stevige 
materialen die zijn getest op optimaal 
comfort en de hoogste duurzaamheid. 
Voor meer informatie zie pagina 2.
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GWB broeken – beschikbaar in 2 kwaliteiten

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen 
280 g/m2

Prachtige, comfortabele kwaliteit in een nieuw en slim 
design.  
Dit model heeft een voorgevormde knie en een 
variabele tailleomvang voor optimale bewegingsvrijheid. 
Een riem wordt standaard meegeleverd.
De broek heeft aan de binnenkant vakken voor 
kniebeschermers en naden die verlengen van de pijpen 
(6 cm) door lostornen van een naad mogelijk maken.
De broek met extra beenlengte is gezoomd en klaar voor 
gebruik.  
Zeer slijtvast.  
Krimpt minder dan 5%.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Rood/
Donkerblauw

Groen/
Marine

Konings-
blauw/
Marine

Marine/
Konings-

blauw

Wit/
Marine

Zwart/
Grijs

Grijs/
Zwart

Donker-
blauw/
Grijs

80 82 83 85 86 89 90 91

GWB polyester/katoen 196020300xxxxx 80-128 80-134 80-134 80-134 80-134 80-134 80-134 80-128

XS-4XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-4XL

GWB katoen 196020350xxxxxx 80-128 80-128

XS-4XL XS-4XL

Voorgevormde knie

Dubbele meetstokzak

Verstevigde achterzakken waarvan één met een klep

2 zijzakken

De pijplengte kan door lostornen van de naad 
6 cm verlengd worden

Hamerlus

Riem meegeleverd

Ingewerkte zakken voor kniebeschermers

Bovenbeenzak met telefoonzakje
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100% katoen 
300 g/m2  
Broeken van zuiver katoen zijn  
geschikt voor laswerkzaamheden. 
Ademend. Kan tot 5% krimpen. 

Polyester-katoen 196020300 / katoen 196020350
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Polyester-katoen 196030300 / katoen 196030350

GWB tuinbroek – beschikbaar in 2 kwaliteiten

Voorgevormde knie

De pijplengte kan door lostornen van de naad 
6 cm verlengd worden

Dubbele meetstokzak

Verstelbaar in taille met 
dubbele knoopsluiting

Hamerlus

Bovenbeenzak met telefoonzakje

Ingewerkte zakken voor kniebeschermers

Elastische banden

Fixlock-gespen van slagvast kunststof

Dubbele borstzak met klep en 
klittenbandsluiting
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Productinformatie
65% polyester, 35% katoen 
280 g/m2.
Tuinbroek in comfortabele kwaliteit in nieuw en slim design en
met verbeterde ergonomische pasvorm.  
Biedt bewegingsvrijheid bij alle soorten werkzaamheden. 
Het model heeft een voorgevormde knie, elastische banden  
en een variabele tailleomvang. Bovendien aan de binnenkant  
zakken voor kniebeschermers.
De pijplengte kan door lostornen van de naad 6 cm 
verlengd worden.
De tuinbroek met extra beenlengte is gezoomd  
en klaar voor gebruik.
Zeer slijtvast. Krimpt minder dan 5%.

100% katoen
300 g/m2

Tuinbroeken van zuiver katoen zijn geschikt voor laswerkzaamheden.
Ademend. Kan tot 5% krimpen.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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Rood/
Donker-
blauw

Groen/
Marine

Konings-
blauw/
Marine

Marine/
Konings-

blauw

Wit/
Marine

Zwart/
Grijs

Grijs/
Zwart

Donker-
blauw/

Grijs

80 82 83 85 86 89 90 91

GWB polyester/katoen 196030300xxxxx 80-128 80-134 80-134 80-134 80-134 80-134 80-134 80-128

XS-4XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-5XL XS-4XL

GWB katoen 196030350xxxxx 80-128 80-128

XS-4XL XS-4XL
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196022300

GWB shorts

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen, 280 g/m2.
Werkshort in prachtige kwaliteit met veel 
details. Deze short heeft een variabele 
tailleomvang en veel praktische zakken.  
Contrastsiernaden zorgen voor een moderne 
look. Zeer robuust.
Krimpt minder dan 5%.
Een riem wordt standaard meegeleverd.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs Grijs/Zwart Donkerblauw/Grijs

82 83 89 90 91

GWB short 196022300xxxxx 80-128 80-128 80-128 80-128 80-128

XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL

Dubbele meetstokzak

Contrasterende stiksels

Verstevigde achterzakken, 
waarvan één met een klep

Riem meegeleverd

2 zijzakken

Hamerlus

Bovenbeenzak met telefoonzakje
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GWB jack – beschikbaar in 2 kwaliteiten

Rood/
Donkerblauw

Groen/
Marine

Koningsblauw/
Marine

Marine/
Koningsblauw

Zwart/
Grijs

Grijs/
Zwart

Donkerblauw/
Grijs

80 82 83 85 89 90 91

GWB polyester/katoen 196010300xxxxx 46-66 46-66 46-66 46-66 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL

GWB katoen 196010350xxxxx 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen  
280 g/m2 

Traditioneel werkjack met moderne pit.  
Prachtige, comfortabele kwaliteit in een nieuw en slim 
design.  
Het model heeft een zakje voor een telefoon en diepe 
voorzakken.  
Het jack kan in de taille versteld worden en heeft op 
de rug figuurnaden die een prima bewegingsvrijheid 
garanderen. 
Zeer slijtvast. Krimpt minder dan 5%.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Zak voor pen of potlood 
aan de buitenzijde

Verstelbare taille

2 borstzakken waarvan één
voor een telefoon

Klittenbandsluiting aan de borstzak

Blinde ritssluiting

Ventilatie in de oksel

2 figuurnaden aan de achterkant 
voor meer comfort

Polyester-katoen 196010300/katoen 196010350

100% katoen 
300 g/m2 

Jacks van zuiver katoen zijn geschikt 
voor laswerkzaamheden. 
Ademend. 
Kan tot 5% krimpen.
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Rood/
Donkerblauw

Groen/
Marine

Koningsblauw/
Marine

Marine/
Koningsblauw

Zwart/
Grijs

Grijs/
Zwart

Donkerblauw/
Grijs

80 82 83 85 89 90 91

GWB polyester/katoen 196010300xxxxx 46-66 46-66 46-66 46-66 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL XS-4XL

GWB katoen 196010350xxxxx 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL
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196040300

GWB overall

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen, 280 g/m2.
Overall met nieuwe, verbeterde ergonomische
pasvorm in een fris design.
Bijzonder comfortabel dankzij het achterpand van 
stretch, verstelbare tailleomvang, de voorgevormde 
knie en de bewegingsplooien voor meer 
bewegingsvrijheid aan de achterkant. 
Deze overall heeft veel slimme en functionele details, 
zoals een 2-wegritssluiting aan de voorkant en 
ventilatie onder de armen.
Bovendien zijn nieuwe telefoonzakjes aangebracht in 
de borst- en bovenbeenzakken.
De zakken voor kniebeschermers aan de binnenkant 
en de naden maken een verlenging van de pijpen met 
6 cm mogelijk. De overall met extra beenlengte is al 
gezoomd en dus meteen klaar voor gebruik.
Zeer robuust. Krimpt minder dan 5%.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB polyester/katoen 196040300xxxx 46-68 46-68 46-68

XS-5XL XS-5XL XS-5XL

Hamerlus

Achterpand met stretch

Blinde ritssluiting/ 
2-wegritssluiting

Binnenzak

Zakje voor een pen op de mouw

2 borstzakken waarvan één voor een telefoon

Dubbele duimstokzak

Ingewerkte zakken voor kniebeschermers

Voorgevormde knie

De pijplengte kan door lostornen van de naad 
6 cm verlengd worden
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196264800

GWB fleecejack met membraan

Zwart/Grijs

89

GWB fleecejack 196264800xxxxx 46-66

XS-4XL

Productinformatie
100% polyester – Tech Fleece.
Het jack is zacht en behaaglijk, maar wel 
vervaardigd van een waterdicht, 3-laags 
materiaal en dus 100% winddicht en 
ademend.
Dat maakt het uitstekend geschikt voor 
werkzaamheden binnen en buiten.
De stof bestaat uit 3 delen: van buiten en 
van binnen zachte, geborstelde microfleece 
van 100% polyester en in het midden 
een ultradunne TPU-folie, die de lagen 
bijeenhoudt en ervoor zorgt dat de stof 
waterafstotend en winddicht is, maar ook 
ademend en zeer geschikt voor actieve 
gebruikers.
Het fleecejack combineert functionaliteit en 
een modern design.

Het heeft een comfortabele pasvorm 
met een verlengd rugpand en nieuwe, 
aansprekende contrastkleuren. Het beschikt 
bovendien over vele kleine details zoals 
bijvoorbeeld verstelbare mouwen en de 
verstelbare boord met elastisch koord in de 
taille. 
Druk: 5.000 mm waterkolom
Ademend vermogen: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Verstelbaar bij de pols

Contrasterende stiksels

Van buiten en van binnen  
geborstelde microfleece

Winddicht en waterafstotend

Zacht en behaaglijk

Elastiek in de taille
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196280030

GWB softshelljack

Productinformatie
94% polyester, 6% elastan.
Modieus softshelljack voor werk en vrije tijd.
Het design is klassiek en voorzien van 
functionaliteiten die van praktische 
bovenkleding verwacht worden - zoals een 
TPU-membraan dat het jack waterafstotend 
maakt. Het softshelljack is bovendien 
winddicht en tegelijkertijd zeer behaaglijk. 
Het achterpand is van binnen van zacht 
fleece gemaakt. Het jack heeft veel kleine 
details – een bijzondere blikvanger zijn de 
contrasterende stiksels.
Druk: 5.000 mm waterkolom
Ademend vermogen: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB softshelljack 196280030xxxxx 46-66 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

Zacht elastiek bij de pols

Coole contrastsiernaden

Aan de binnenkant een stormklep met 
een prachtig contrast

Binnenzijde van het achter-
pand van zacht fleece

Winddicht en waterafstotend

Taillerand met elastiek
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196150031

GWB Lux thermojack

Productinformatie
100% polyester 130 g/m2.
Het klassieke Lux thermojack heeft
een nieuw design gekregen en is nu verkrijg-
baar in zwart met slimme details zoals bijv. 
de softshell-zak op de borst.

Het jack heeft geribbelde armboorden en 
kraag, nierbescherming en zakken
aan de buiten en binnenkant.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Zwart

45

GWB thermojack 19615003145xxx 46-68

XS-5XL

Softshell-zak op de borst

Buiten- en binnenzakken

Nierbescherming
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196115300

GWB pilotenjack

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB pilotenjack 196115301xxxxx 46-66 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

Productinformatie
100% polyester, 240 g/m2.
Het klassieke pilotenjack in een nieuw, modern 
design.  
Met slimme en praktische zakken voor 
telefoon, gereedschap en andere zaken.  
Dankzij de stormklep wordt de ritssluiting 
beschermd tegen beschadiging en vuil. 
Het jack is zeer robuust en is geschikt voor 
werkzaamheden bij elk weertype omdat het 
winddicht en waterafstotend is.
Het heeft een voering van imitatiebont in 
de kraag en bij de romp en gewatteerde 
mouwen.
Druk: 5.000 mm waterkolom
Ademend vermogen: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Mouwzak met ritssluiting en 
vakje voor een pen

Stormklep als bescherming
tegen vuil, weer en wind

2 binnenzakken, 
waarvan één met ritssluiting

2 zijzakken

Voering van imitatiebont in de kraag en 
bij de romp

Winddicht en waterafstotend

Ademende coating op de achterkant
met getapete naden

Sterke geribbelde randen aan de boord  
en bij de polsen

Gewatteerde mouwen

2 borstzakken, waarvan één 
voor een telefoon
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196145300

GWB winteroverall

Productinformatie
100% polyester, 240 g/m2.
De klassieke winteroverall is opnieuw 
vormgegeven en heeft nu slimme 
en praktische zakken voor telefoon, 
gereedschap enz.
Het achterpand met stretch maakt dit 
werkpak erg comfortabel.
Met geïntegreerde zakken voor 
kniebeschermers, 2-wegritssluiting aan 
de voorkant en sterke ritssluitingen 
aan de buitenzijde van de pijpen. Het 
werkpak is zeer geschikt voor allerlei 
soorten werkzaamheden in de buitenlucht 
bij elk weertype. Het is winddicht en 
waterafstotend.

Bovendien is er onder de armen een 
ventilatie aangebracht en de ritssluiting 
aan de voorkant wordt beschermd tegen 
beschadiging en vuil.
Bij felle kou kan de meegeleverde capuchon 
gebruikt worden. Dit werkpak is een echt 
werkpaard. Ondanks de robuuste buitenzijde 
heeft het zacht imitatiebont in de kraag en is 
het gewatteerd bij de romp en de mouwen.
Druk: 5.000 mm waterkolom
Ademend vermogen: 3.000 MPV

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB winteroverall 196145301xxxxx 46-66 46-66 46-66

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

Mouwzak met ritssluiting en vakje voor een pen

Windvanger als bescherming tegen vuil,  
weer en wind

2-wegritssluiting aan de zijkanten en aan de voorkant

2 zijzakken met klep en klittenbandsluiting

Ingewerkte zakken voor kniebeschermers

Imitatiebont in de kraag

Afneembare gewatteerde capuchon met 
afgewerkte rand

Winddicht en waterafstotend

Ademende coating op de achterkant
met getapete naden

Robuuste ritssluiting aan de buitenkant van de pijpen

2 borstzakken, waarvan één voor een telefoon
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GWB 196268300

GWB T-shirt

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB T-shirt 196268300xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

Contrasterende stiksels

Verstevigingen bij de hals en schoudernaden

GWB
100% katoen, 180 g/m2.
Prachtig T-shirt voor werk en vrije tijd 
in behaaglijke katoenkwaliteit en met 
verstevigingen bij de hals en schoudernaden.
Kleurige contrastsiernaden zorgen voor een 
moderne look.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren en binnenstebuiten 
wassen. 
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB T-shirt 196268300xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL
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GWB poloshirt

Knoopsluiting

Borstzak

Polokraag

Contrasterende stiksels

GWB
50% polyester, 50% katoen, 180 g/m2.
Fraai poloshirt voor werk en vrije tijd.
Het shirt heeft contrasterende stiksels aan de 
zijkanten.

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB poloshirt 196267300xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

Wasinstructies

Met gelijke kleuren en binnenstebuiten 
wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

 GWB 196267300
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Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB poloshirt 196267300xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL
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GWB 196266300

GWB sweatshirt

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB sweatshirt 196266300xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

GWB
50% polyester, 50% katoen, 300 g/m2.
Sweatshirt in prachtige kwaliteit.  
Door de geborstelde achterzijde is het zeer 
zacht en aangenaam om te dragen.
Coole contrastnaden zijn een blikvanger.

Contrasterende stiksels

Verstevigingen bij de hals en schoudernaden

Geborstelde binnenzijde

Wasinstructies

Met gelijke kleuren en binnenstebuiten 
wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met bleek-
middel gebruiken.
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Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB sweatshirt 196266300xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL



70 01/2016Alle gegevens zonder garantie. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

GWB polo-sweatshirt

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB polo-sweatshirt 196266310xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

GWB
50% polyester, 50% katoen, 300 g/m2.
Een zeer geliefd polo-sweatshirt
in zachte en fraaie katoenmixkwaliteit.
Het heeft een slimme borstzak en 
verstevigingen bij de hals en schoudernaden.
De geborstelde binnenzijde maakt de stof 
zacht en zeer aangenaam om te dragen.
Aan de zijkanten en op de mouwen 
bevinden zich coole contrastnaden. 

GWB 196266310

Polokraag

Borstzak

Geborstelde binnenzijde

Knoopsluiting

Contrasterende stiksels

Wasinstructies

Met gelijke kleuren en binnenstebuiten 
wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.



7101/2016 Alle gegevens zonder garantie. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB polo-sweatshirt 196266310xxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL
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GWB overhemd

Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB overhemd 196370300xxxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen, 190 g/m2.
Dit overhemd is geschikt voor allerlei soorten 
werkzaamheden. 
Het heeft twee borstzakken met een klep en 
de polswijdte kan versteld worden.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren en binnenstebuiten 
wassen. 
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Verstelbare polswijdte

196370300

2 borstzakken met een klep
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Groen/Marine Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

82 83 89

GWB overhemd 196370300xxxxx 36-50 36-50 36-50

XS-4XL XS-4XL XS-4XL
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GWB werktrui

196265300

Zwart

45

GWB werktrui19626530045xxx 36-50

XS-4XL

Productinformatie
100% polyester - microfleece, 180 g/m2

Een zeer zachte en slimme trui van 
microfleece voor werk en vrije tijd die u 
gegarandeerd warm houdt.
Door de eigenschappen van het microfleece  
ademt deze trui en voert transpiratie af.  
De trui heeft duimopeningen en een hoge 
kraag met kinbescherming.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

1/4 ritssluiting

Duimopeningen

Goede ademende en transpiratie 
afvoerende eigenschappen

Hoge hals met kinbescherming

Behaaglijk zachte microfleece
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GWT
ONDERKLEDING

{ }
Een droge huid is een must -  

vooral als u bij koud weer  

buiten gaat werken of joggen. 

Onze onderkleding voert 

transpiratie uitstekend af.  

Kies uw favoriete onderkleding uit.
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Hemd met korte mouwen 196152001 / Hemd met lange mouwen 196152000 / Thermo-onderbroek 196152005

GWT overall thermo-onderkleding

Zwart Zwart

01 01

19615200101xxx GWT Naadloos thermohemd met korte mouw S/M-L/XL-2XL/3XL

19615200001xxx GWT Naadloos thermohemd met lange mouw S/M-L/XL-2XL/3XL

19615200501xxx GWT Naadloos thermo-onderbroek S/M-L/XL-2XL/3XL

19615400001xxx GWT Naadloos set thermo-ondergoed voor kinderen 5/6 jaar-7/8 jaar-9/10 jaar-11/12 jaar

19615400101xxx GWT Naadloos Thermohemd met korte mouw voor kinderen 5/6 jaar-7/8 jaar-9/10 jaar-11/12 jaar

Productinformatie
65% polyamide, 27% polyester, 8% elastan. 
Hydrofiel-behandeling.  
Het naadloze GWT ondergoed houdt warm 
en ademt, voert transpiratie af, droogt snel, 
is zeer rekbaar en past zich optimaal aan de 
lichaamsvormen aan.   

 

Dankzij het hydrofiele oppervlak van 
deze serie is deze onderkleding bijzonder 
ademend en voert transpiratie prima af. Te 
gebruiken voor werk, vrije tijd en sport.  
Zowel voor vrouwen als voor mannen is er 
ondergoed in een passende maat.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

OOK VOOR 
KINDEREN

Past zich aan de vorm van het 
lichaam aan

Ademt en voert transpiratie af

Slimme details

Zachte en comfortabele 
tailleband met  

maataanduiding
Naadloos

Smalle boord

Smalle rib met 
maataanduiding

Zeer rekbaar materiaal
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Hemd met korte mouwen 196153001 / Hemd met lange mouwen 196153000 / Thermo-onderbroek 196153005

GWT Thermo Cool® naadloos thermo-onderkleding

Productinformatie
75% Thermo Cool, 17% polyamide, 8% elastan.
De GWT Thermocool onderkleding behoort 
tot de topklasse van de naadloze thermo-
onderkleding. De ademende eigenschappen 
houden de warmte vast en absorberen vocht 
ook bij hard werken en sporten. 

De GWT-serie met het Thermo Cool® garen is 
optimaal geschikt voor veeleisende gebruikers. 

Zwart

01

19615300101xxx GWT Thermo Cool® naadloos thermohemd met korte mouw S/M-L/XL-2XL/3XL

19615300001xxx GWT Thermo Cool® naadloos thermohemd met lange mouw S/M-L/XL-2XL/3XL

19615300501xxx GWT Thermo Cool® naadloos thermo-onderbroek S/M-L/XL-2XL/3XL

Wasinstructies

Met gelijke kleuren wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Past zich aan de vorm van het 
lichaam aan

Naadloos

Smalle contrasterende 
stiksels

Smalle boord

Zeer rekbaar materiaal

Slimme details

Zachte en comfortabele 
tailleband

Smalle boord

Ademt en voert 
transpiratie af
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GWT Tights/Boxershorts - per 3 stuks

19621046

Zwart/Grijs

GWT Tights/Boxershorts - per 3 stuks 19621046xxx XS-4XL

Productinformatie
95% halfgekamde katoen, 5% elastan
Prachtige GWT tights met vlotte pasvorm 
van zacht halfgekamd katoen met stretch. 
Verpakt per 3 stuks met 2 zwarte en 1 grijze 
tight met slimme details.

Wasinstructies

Met gelijke kleuren wassen. 
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Kleurige flatlock-stiksels

Zachte en comfortabele tailleband

Superzacht elastisch materiaal
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19621047

GWT T-shirt per 2 stuks

Productinformatie
95% katoen, 5% elastan.
Prachtig T-shirt van halfgekamde katoen  
met stretch en kleine V-hals.  
Zeer geschikt als onderhemd.

Zwart Wit

01 75

GWT T-shirt - set van 2 19621047xxxxx XS-4XL XS-4XL

Superzacht elastisch materiaal

Kleine V-hals

Nauwsluitend model 

Wasinstructies

Met gelijke kleuren wassen. 
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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Accessoires

{ }
Onze accessoires bestaan 

uit verschillende mutsen, 

riemen en handschoenen 

voor elke toepassing en 

nog veel meer. Hier vindt 

u alles wat uw outfit 

helemaal afmaakt. 
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Broekriem
Broekriem voor GWT-serie.  
Kunststofgesp met logo. 135 cm
19609930045135

Kniebeschermers
100% polyethyleen.
Ademend, kunnen worden aangebracht in de kniezakken.
Verpakt per twee stuks.
196098000

Accessoires

Blauw Zwart

36 45

GWB riem - blauw 19609940036120 One Size

GWB riem - zwart 19609940045120 One Size

GWT riem 19609930045135 One Size

Kniebeschermers 196098000

Broekriem voor GWB-serie
Chique riem met gesp van geoxideerd messing  
met "Basic"-logo. Kan bij de gesp worden ingekort. 120 cm. 
196099400xxxxx
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{ }
Een sok is al lang niet meer alleen 
maar een sok. Transpiratieafvoer, 
antibacterieel, optimale pasvorm 
en aangenaam draagcomfort 
zijn sleutelbegrippen voor ons 
assortiment. Vind uw favoriete sok 
- uw voeten zullen u dankbaar zijn!

Sokken



Sokken

GWT Trekking-sokken           
Zwart/lichtgrijs. 
35% merinowol, 35% polyacryl, 15% Coolmax, 13% Prolen Siltex 
en 2% Lycra. 
Comfortabele sok met gebreide ventilatiekanalen om overtollige 
warmte beter af te voeren.  
De merinowol zorgt voor uitstekende warmte-isolatie, ademt 
en houdt lang droog.  Prolen Siltex is gebaseerd op biogene 
zilverionen (Ag+) en remt de groei van bacteriën en schimmels.  
Coolmax leidt het vocht naar buiten en zorgt voor droge voeten. 
De sok is voorzien van ingebreid elastiek bij de rug van de voet 
waardoor hij goed tegen de voet aanligt en niet verdraait.
Maten: 39-42, 43-46.
19648894089xxx
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GWT Coolmax-sokken            
Zwart/grijs. 
78% Coolmax, 12% polyamide, 10% katoen.
Aangename, ademende sok, gebreid met een extra 
steundeel voor optimale pasvorm en comfort.
Maten: 39-43, 44-48.
19647000045xxx

Sokken

GWT Sokken
Groen of zwart/grijs. 
52% Coolmax, 18% wol, 20% polyester,   
6% Cordura, 4% Lycra.
Maten: 40-42, 43-45.
196480075xxxxx

 02 89
 Groen Zwart/
  grijs

GWT Outdoor-sokken          
Lichtgrijs/zwart. 
8% Amicor, 15% Coolmax, 14% polyamide,  
11% katoen en 2% Lycra.  
Prachtige sok met gebreide 
ventilatiekanalen om overtollige warmte 
beter af te voeren.  
Amicor is een acrylgaren
dat antibacteriële en schimmeldodende 
eigenschappen heeft.  
Coolmax leidt het vocht naar buiten en 
zorgt voor droge voeten. De sok is voorzien 
van ingebreid elastiek bij de rug van de 
voet waardoor hij goed tegen de voet 
aanligt en niet verdraait.
Maten: 39-42, 43-46.
19648893089xxx

GWT Coolmax Active      
Zwart/grijs.
88% Coolmax, 10% polyamide, 2% Lycra.
Actieve Coolmax leidt het vocht naar 
buiten en zorgt voor droge voeten.  
De sok heeft een hoge UV-bescherming 
en een antibacterieel oppervlak dat 
geurtjes absorbeert.  
Een comfortabele kwaliteitssok voor elke 
dag en voor lichamelijke activiteiten. 
Maten: 39-43, 44-48.
1964888600xxx
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Kinderkleding

{ }
Het is cool om rond te lopen in 
dezelfde werkkleding als je papa 
– en dezelfde regels gelden. De 
kleding is ideaal voor alle spelletjes 
en alle weersomstandigheden – 
bewegingsvrijheid en speelvrijheid. 
De kleding ademt en zorgt ervoor 
dat het lichaam altijd droog blijft – 
of je nou buiten of binnen speelt.
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Dubbele duimstokzak

Dubbele borstzak met klep en klittenbandsluiting

Fixlock-gespen van slagvast kunststof

De taille kan worden versteld met een dubbele 
knoopsluiting

Bovenbeenzak

Voorgevormde knie

Elastische banden

196032300

GWB kindertuinbroek

Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

83 89

GWB kindertuinbroek196032300xxxxx 2-16 jaar 2-16 jaar

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen, 280 g/m2.
Een populaire kindertuinbroek in 
comfortabele kwaliteit en een nieuw, 
slim design met verbeterde ergonomische 
pasvorm. 
biedt bewegingsvrijheid 
voor allerlei soorten "werk" en spelletjes. 

Het model heeft een voorgevormde knie, 
elastische banden en een variabele 
tailleomvang.
Zeer slijtvast. 
Krimpt minder dan 5%. 

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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196042300

GWB kinderoverall

Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

83 89

GWB kinderoverall 196042300xxxxx 2-16 jaar 2-16 jaar

Binnenzak

Zakje voor een pen op de mouw

2 borstzakken, waarvan één voor een 
telefoon

Blinde ritssluiting

Productinformatie
65% polyester, 35% katoen, 280 g/m2.
De kinderoverall is zeer populair en doet 
denken aan de werkkleren van papa of 
mama.
Het nieuwe design heeft een voorgevormde 
knie en veel praktische zakken.

Zeer slijtvast.
Krimpt minder dan 5%.

Voorgevormde knie

Dubbele duimstokzak

Hamerlus

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.
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Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

83 89

GWB kinderoverall 196042300xxxxx 2-16 jaar 2-16 jaar

196115311

GWB kinderpilotenjack

Productinformatie
100% polyester, 240 g/m2.  
Het klassieke kinderpilotenjack is, net als het 
model voor volwassenen, nieuw en modern 
vormgegeven.  
Het jack heeft veel praktische zakken en is 
winddicht en waterafstotend.  
De ritssluiting aan de voorkant is beschermd 
tegen vuil, weer en wind.  

Bovendien heeft het jack een voering van 
imitatiebont in de kraag en bij de romp en 
gewatteerde mouwen. 
Druk: 5.000 mm waterkolom.
Ademend vermogen: 3.000 MVP

Wasinstructies

Met gelijke kleuren , binnenstebuiten 
en met gesloten ritssluitingen wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Koningsblauw/Marine Zwart/Grijs

83 89

GWB kinderpilotenjack 196115311xxxxx 6-16 jaar 6-16 jaar

Mouwzak met ritssluiting en vakje 
voor een pen

Voering van imitatiebont in de kraag en bij de romp

2 borstzakken, waarvan 
één voor een telefoon

2 binnenzakken waarvan één met een 
ritssluiting

Winddicht en waterafstotend

2 zijzakken

Windvanger als bescherming tegen 
vuil, weer en wind

Robuuste boord in de taille en 
aan de polsen

Gewatteerde mouwen
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Thermohemd met korte mouw 196154001 / Set thermo-ondergoed 196154000

GWT Naadloos thermo-onderkleding voor kinderen

Productinformatie
65% polyamide, 27% polyester, 8% elastan. 
Hydrofiel-behandeling.  
Het naadloze GWT ondergoed houdt warm 
en ademt, voert transpiratie af, droogt snel, 
is zeer rekbaar en past zich ideaal aan de 
lichaamsvormen aan.   

Dankzij het hydrofiele oppervlak is deze 
kleding bijzonder ademend. 

Zwart

01

19615400001xxx GWT Naadloos set thermo-ondergoed voor kinderen 5/6 jaar-7/8 jaar-9/10 jaar-11/12 jaar

19615400101xxx GWT Naadloos Thermohemd met korte mouw voor kinderen 5/6 jaar-7/8 jaar-9/10 jaar-11/12 jaar

Wasinstructies

Met gelijke kleuren wassen.  
Geen spoel- en wasmiddel met 
bleekmiddel gebruiken.

Naadloos

Ademt en voert transpiratie af 

Smalle boord

Zeer rekbaar materiaal Slimme details

Zacht en comfortabel 
elastiek in de taille

Smalle boord

Past zich aan de 
lichaamsvormen aan
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{ }
Onze kleding is van een kwaliteit 
waar u gegarandeerd tevreden over 
zult zijn. Het assortiment is zo breed, 
dat ieder precies vindt wat hij zoekt. 
Het matensysteem is eenvoudig en 
gemakkelijk en de kleding kan naar 
wens gecombineerd worden zodat u 
precies de gewenste look kunt bereiken. 

Perfect 
gekleed voor 
de werkdag
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Maattabel

C ½ borstomvang

D Taillewijdte

E Binnenbeenlengte

MAATTABELLEN VOOR GWB EN GWT (RICHTLIJNEN)
Jack

Overall
Winterkleding

Thermo-onderkleding
Regenkleding
Softshell/fleece

T-shirt
Poloshirt
Sweater

Overhemd
Werktrui

Broek
Tuinbroek

Lange broek
3/4-broek

Shorts

Jeans Kinderkleding

Maattabel
Mt. = 

½ borstomvang
Mt. =  

Kraagwijdte
Mt. = 

 Taillewijdte
Beenlengte 
(binnen)*

Mt.= taillewijdte  
gedeeld door  
2,52 cm (inch)

Jaar/  
Lichaamslengte

C B D E D

XS 46 36 70-80 78 28-32 2 jaar/92

S 48 38 75-85 81 30-34 4 jaar/104

M 50 40 82-92 84 32-36 6 jaar/116

L 52-54 42 88-98 84 35-39 8 jaar/128

XL 56 44 96-106 85 38-42 10 jaar/140

2XL 58-60 46 104-114 85 41-45 12 jaar/152

3XL 62 48 112-122 86 44-48 14 jaar/164

4XL 64-66 50 118-128 86 47-51 16 jaar/176

5XL 68 124-134 86 49-53

*Extra beenlengte = beenlengte (binnen) + 6 cm.

Alle maten in de tabel zijn in cm aangegeven met uitzondering van de jeans (inch)

GWB en GWT

B Kraagwijdte
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VEILIGHEIDSKLEDING - JACKS
Maat Lengte Borst - C

XS 164-172 78-86

S 164-172 86-94

M 172-180 94-102

L 172-180 102-110

XL 180-188 110-118

2XL 180-188 118-129

3XL 188-196 129-141

4XL 188-196 141-153

VEILIGHEIDSKLEDING - BROEKEN
Maat Taille - A Lengte Beenlengte (binnen) - B

XS 66-74 172-180 80

S 74-82 172-180 80

M 82-90 172-180 82

L 90-98 180-188 84

XL 98-106 180-188 86

2XL 106-117 188-196 88

3XL 117-129 188-196 88

4XL 129-141 188-196 88

A Taillewijdte

B Beenlengte (binnen)

Veiligheidskleding

Maattabel

C Borstomvang
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De eerste vier cijfers vormen
de artikelgroep:

1960 Werkkleding

1961 Winterkleding

1962 T-shirts, sweatshirts enz.

1963 Overhemden

1964 Sokken

De volgende twee cijfers geven aan 
om welk kledingstuk het gaat:

10 Jacks

20 Broeken

22 Shorts

28 Softshelljacks

26 3/4 broek

30 Tuinbroek

32 Kinderoveralls

40 Overalls

42 Kinderwerkpakken

De volgende 3 geven de kwaliteit 
aan:

300 Polyester/katoen

350 Katoen

De volgende 2 geven de kleur aan:

01 Zwart (GWT)

02 Olijfgroen (GWT)

07 EN 471 (geel)

25 Groen

32 Koningsblauw

35 Indigoblauw

36 Marine

40 Antracietgrijs

45 Zwart

75 Wit

80 Rood/donkerblauw

82 Groen/marine

83 Koningsblauw/marine

84 EN 471 (oranje) 

85 Marine/koningsblauw

86 Wit/marine

89 Zwart/grijs

90 Grijs/zwart 

91 Donkerblauw/grijs

De laatste 3 cijfers geven de maat 
aan:

Zet voor maten van twee cijfers 
een 0

 Grp.-nr.  Artikel-nr.  Kleur-nr.  Mt. 

1960l20300l89l098 
(bijv. broek van polyester/katoen in zwart/grijs, mt. 98)

7540 453525 32 36

8382 85 9089

GWB

86

WitAntracietgrijs

Zwart/Grijs

Zwart

Grijs/Zwart

Groen

Groen/
Marine

Konings-
blauw

Konings-
blauw/
marine

Indigo-
blauw

Marine/ 
Konings-

blauw

Marine

Wit/Marine

EN 471

De weergegeven kleuren vormen een indicatie - de kleur 

van de kleding kan afwijken van de afgedrukte kleur.

Geel Oranje

07 840201 36

GWT

Zwart NavyOlijfgroen

86

Wit/Marine

De kleuren van de GWB-kinderkleding zijn 

hetzelfde als die van de GWB-volwassenenkleding.

Bereid u goed voor

Zoek uw artikelnummer

Rood/
Donker-
blauw

80

Donker-
blauw/
Grijs

91
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Notities



DE VOLGENDE 
GENERATIE 

KRAMP 
WERKKLEDING




