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Werkkleding
Zorgkleding

Promotiekleding
Schoonmaakkleding

Schilderskleding
Horecakleding

Zakelijke kleding
Veiligheidskleding

Beveiliging
Werkschoenen
Zorgschoenen

Relatiegeschenken
Persoonlijke Bescherming

High Visibility Kleding



Uw partner in bedrijfskleding

Alles begint met de eerste indruk
Eerlijk en betrokken luisteren wij naar uw wensen en 
behoeftes. Wij snappen uw vragen en adviseren u graag, 
vrijblijvend, duidelijk en op een no-nonsense manier. 
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uw partner in noord nederland

Passessies & Advies
Vrijwel altijd op lokatie. Wij nemen de maat op van alle 
betrokken medewerkers. We nemen volledige passeries mee 
en adviseren elke medewerker persoonlijk. Van elk 
kledingstuk kan een digitale proefdruk gemaakt worden zodat 
u die kunt beoordelen. Eventueel komt onze kleermaker mee 
indien iemand zeer sterk afwijkende maten heeft. 

Levering op naam
Levering is altijd op individuele naam. Elke klant kan zijn 
medewerkers of kledingmanager desgewenst gebruik laten 
maken van ons moderne online bestelsysteem. Op die manier 
is er altijd controle op de jaarlijkse kosten en uw budget voor 
werkkleding. De meest gangbare modellen werkschoenen 
hebben wij altijd in voorraad voor onze klanten.  

Wie zijn wij? 
Vanuit onze nieuwe showroom van ruim 400 vierkante meter in Assen 
bedienen wij al ruim 16 jaar vele klanten in Noord-Nederland. Van kleine 
zelfstandigen tot grote en middelgrote bedrijven en instellingen. 

In deze folder nemen wij u als klant mee in elke stap van onze eenvoudige 
maar effectieve werkwijze. 

Wist u dat?
Wij veel ervaring hebben met promotionele items? Dat wij 
vanaf bepaalde oplages speciaal voor uw bedrijf kleding 
kunnen ontwerpen? Dat wij u zonder kosten ondersteunen 
indien uw logo aangepast moet worden? Onze medewerkers 
uitermate betrokken zijn bij u als klant?  Dat wij 
duurzaamheid hoog in onze prioriteit hebben. Dat onze 
showroom volledig vernieuwd is? Kom gerust eens langs. 

U bepaalt ...  
Wij vertegenwoordigen vrijwel alle bekende merken kleding. 
Voor elk type zorg, techniek, bouw, schilders, koks, hotels, 
receptie, beveiliging of restaurants. Ruim 35 merken. Bezoek 
onze showroom voor een vrijblijvende kennismaking met onze 
medewerkers en ons bedrijf.  

De kleding wordt besteld
Wij gaan alle kleding bestellen. Proefdrukken van logo’s of 
tekst worden besproken met de borduurfirma of overlegd met 
de firma die transfers voor bedrukking produceert. Levertijd 
van de kleding wordt besproken met u als klant. In elke stap 
van het proces houden wij u steeds op de hoogte. Soms is er 
spoed bij een order, dan proberen wij zo spoedig mogelijk te 
leveren.     

Na het eerste gesprek ...
Hierna brengen wij de mogelijkheden in kaart. We gaan 
bepaalde producten uitkiezen. We bestellen samples en maken 
desgewenst digitale proefdrukken. We bespreken de overige 
wensen qua levering, timing en het beschikbare budget.

Het kledingpakket krijgt vorm
Samples worden getoond. Alternatieve mogelijkheden worden 
besproken. Kleuren van kleding en logo’s worden in dit 
stadium overlegd. Evenals positie van logo’s, bedrukking 
en/of borduring. Werkschoenen of andere producten worden 
eventueel toegevoegd aan het wensenpakket. Aantallen en 
maatvoering worden vastgesteld. Passessies worden 
besproken. Een vrijblijvende offerte volgt.  


