Ultimate Workwear

Catalogus

KAN LANGER MEE! | www.ultimate-workwear.nl

1

Inhoud

W

Welkom bij Ultimate Workwear

Wij zijn

Voor de professional

Ultimate Workwear staat voor een goede
kwaliteit/prijsverhouding en biedt u een collectie
werkkleding waarmee werknemers uit industrie,
bouw en logistiek gekleed kunnen worden.
En nog belangrijker, waarin ze prettig en optimaal kunnen werken. Want beroepskleding van
Ultimate Workwear is comfortabel, praktisch en
representatief.

In welke branche uw klant ook werkzaam is,
kleding van Ultimate Workwear sluit naadloos
aan op de wensen van de gebruiker.
Geen detail is over het hoofd gezien en met elke
denkbare werksituatie is rekening gehouden.
Functioneel design samen met de voordelen van
vele doordachte details maken dat werkkleding
van Ultimate Workwear juist voor de professional
de juiste keuze is!

Met werkkleding van Ultimate Workwear kunt u uw klanten perfect op maat bedienen met een
professionele garderobe. Maak uw keuze uit ons uitgebreide aanbod en ervaar het zelf, werkkleding
van Ultimate Workwear .... kan langer mee!
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Materialen en
Eigenschappen

Basic overall
..... met de juiste details om prettig in te werken.

Afsluitbare borstzakken

y

Uw werkkleding vraagt om de beste materialen.
Wij gebruiken zorgvuldig geselecteerde en
geteste stoffen zodat u verzekerd bent van
100% kwaliteit.

Borstzakje voor mobiele telefoon

1

2

Dubbele pennenzak

3

Verdekte drukknoopsluiting

4
5

100% Katoen

6

Katoen is de meest gebruikte textielvezel in de bedrijfskleding en ook de meest veelzijdig toegepaste
textielvezel. Katoen kent vele troeven:
• Het heeft een hoog vochtopnemend vermogen
• Katoen is, met vlas, de enige vezel die in de kookwas (90°C) gewassen mag worden
• Katoen heeft weinig of geen last van statische elektriciteit, dus weinig of geen aantrekking van stof en vuil
• Katoen heeft warmte isolerende eigenschappen
* Kwalitatieve bedrijfskleding bestaat uitsluitend uit ‘barely good middling’ katoen, dat wil zeggen langstapelige katoen, dus lange vezels
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Katoen/Polyester en
Polyester/Katoen:

Cordura®:

65% katoen/35% polyester of 65% polyester/35% katoen.
Deze hebben de volgende eigenschappen:
• Hoge mate van kreukherstellendheid
• Goed wasbaar
• Slijtvast, dus een lange levensduur
• Goede vochtabsorbtie
• Beperkte krimp
• Chemisch reinigen is toegestaan
• Minder warmte isolerende eigenschappen dan
100% katoen

Een stof gemaakt van de nylon 6,6 vezel die
vooral gebruikt wordt als versterking.
Dit materiaal biedt de volgende voordelen:
• Stijlvol, duurzaam en uitzonderlijke sterkte
gewicht verhouding
• Bestand tegen scheuren en slijtage
• Cordura® stoffen zijn van nature vlekbestendig
en makkelijk schoon te maken
• Cordura® biedt robuuste, duurzame prestaties
voor uw werkkleding

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl
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Verstelbaar elastiek in de taille

Zakdoortasten

8

Versterkte zijzakken

Extra versteviging in het kruis
9

Kniezakken

Ruime afsluitbare dijbeenzak

10

11

Extra zoom voor lengtematen
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Onze all-time favorite

Basic-Overall
Werkkleding die bescherming biedt bij diverse werkzaamheden. Waarbij vooral gelet is op de
functionele eisen; onze basis met een hoog draagcomfort en voldoende opbergmogelijkheden.

OD 1000 10 (Basel)
Overall met 2 borstzakken, extra borstzak
voor telefoon, 2 zijzakken, 2 achterzakken,
dijbeenzak. Deze zakken zijn afsluitbaar d.m.v.
klittenband. Duimstokzak, pennenzak, rugplooien voor optimale bewegingsvrijheid en
verdekte drukknoopsluiting, zakdoortasten,
kniezakken. Verdekt en verstelbaar elastiek
in de rug.
Maten: 44* t/m 66
Kleuren:

NA
*

RB

BK

KH

WH

GR

Maat 44 alleen in navy, maat 66 alleen in green.

y

100% katoen, ca. 320 gr/m2

OD 1000 30 (Oscar)
Overall met 2 borstzakken, 2 zijzakken,
2 achterzakken, dijbeenzak. Deze zakken
zijn afsluitbaar d.m.v. drukknopen. Duimstokzak, rugplooien voor optimale
bewegingsvrijheid en verdekte drukknoopsluiting, zakdoortasten, kniezakken.
Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug

Overall met 2 borstzakken, 2 zijzakken, 2 achterzakken, dijbeenzak. Deze zakken zijn afsluitbaar
d.m.v. drukknopen. Duimstokzak, rugplooien voor optimale bewegingsvrijheid en verdekte drukknoopsluiting, zakdoortasten, kniezakken. Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug.

Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

6

OD 1000 60 (Imst)

BK

Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

NA

RB

DG

y

65% katoen, 35% polyester, ca. 300 gr/m2

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl

NA

RB

BK

65% polyester, 35% katoen ca. 245 gr/m2

DG

KH

WH

GR
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Rally overall

W

Basic Amerikaanse overall

Werkkleding die bescherming biedt bij diverse werkzaamheden. Waarbij vooral gelet is op de
functionele eisen; onze basis met een hoog draagcomfort en voldoende opbergmogelijkheden.

Stretch schouderbanden

2

Fix-lock gesp
Rits met
dubbele
slider

Afsluitbare
borstzakken

1
2

Ruime dubbele borstzak

3

Verstelbaar
elastiek in de rug

6

1

5

Dubbele
duimstokzak

4

3

4

Pennenzak

5

Drukknoopsluiting
Zakdoortasten

Versterkte zijzakken

Verstelbaar elastiek in de taille

6

7

Extra versteviging in het kruis
8

Kniezakken

OR 1100 11 (Callum)

Ruime afsluitbare dijbeenzak

9

Rally overall met 2 borstzakken, 2 zij-zakken, 2 achterzakken, dubbele duimstokzak, 2 zakdoortasten,
verdekt en verstelbaar elastiek in de rug, sluiting voor met dubbele slider, 2 rug plooien, mouwen
en pijpen verstelbaar met drukknopen
Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

RB

8

y
C

100% katoen, ca. 245 gr/m2

10

Extra zoom voor lengtematen

Overige kleuren op aanvraag

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl
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Basic Amerikaanse Overalls

Basic Amerikaanse Overalls

AO 2000 10 (Wenen)
Amerikaanse overall met stretch schouderbanden voorzien van ﬁx-lock gesp,
dubbele borstzak, 2 zijzakken, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak en
kniezakken. Borstzak, achterzakken en dijbeenzak zijn afsluitbaar d.m.v. klittenband.
Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug.
Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

NA

RB

KH

WH

GR

y

100% katoen, ca. 320 gr/m2

AO 2000 30 (Corey)
Amerikaanse overall met stretch schouderbanden voorzien van ﬁx-lock gesp,
dubbele borstzak, 2 zijzakken, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak en
kniezakken. Borstzak, achterzakken en dijbeenzak zijn afsluitbaar d.m.v. drukknopen.
Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug.

Amerikaanse overall met stretch schouderbanden met ﬁx-lock gesp, dubbele borstzak, 2 zijzakken,
2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak en kniezakken. Borstzak, achterzakken en dijbeenzak
afsluitbaar d.m.v. drukknopen. Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug.

Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

NA

y

10

RB

AO 2000 60 (Wangen)

BK

Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

DG

65% katoen, 35% polyester, ca. 300 gr/m2

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl

NA

RB

BK

65% polyester, 35% katoen, ca. 245 gr/m2

DG

KH

WH

GR

C

Overige kleuren op aanvraag
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Basic worker
Basic jacks (Battledress)

Basic Broeken

1. Vast elastiek in de taille

De ultieme keus voor degenen die werken in de industrie.
Deze veelzijdige werkjassen met veel opbergmogelijkheden van Ultimate Workwear.

2. D-ring

WJ 4000 10 (Krems)
Jack met 2 borstzakken met klittenbandsluiting, 1 binnenzak, 2 zijzakken,
optimale bewegingsvrijheid, verdekte
drukknoopsluiting, manchetten met drukknoopsluiting.

3. Afsluitbare dijbeenzak

Vast elastiek in de taille

4. Kniestukken

1

D-Ring

5. Extra zoom voor lengt

2

Maten: S t/m XXL
Kleuren:

NA

y

RB

Afsluitbare dijbeenzak

Overige kleuren op aanvraag.

3

100% katoen, ca. 320 gr/m2

WJ 4000 60 (Kaprun)
Jack met 2 borstzakken met drukknoopsluiting, 1 binnenzak, 2 zijzakken,
optimale bewegingsvrijheid, verdekte
drukknoopsluiting, manchetten met
drukknoopsluiting.

4

Kniestukken

Maten: S t/m XXXL
Kleuren:

NA

y

12

RB

Overige kleuren op aanvraag.

65% polyester, 35% katoen, ca. 245 gr/m2

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl
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Extra zoom voor lengtematen
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Basic broeken

Basic broeken
Voor werkbroeken uit elke branche geldt: een werkbroek moet comfortabel en praktisch zijn zodat
er op een prettige manier gewerkt kan worden. Om deze reden vindt u in ons assortiment altijd de
juiste werkbroek die voldoet aan uw wensen en eisen.

WB 3000 10 (Davos)
Werkbroek met één bandplooi, 2 zijzakken, D-ring, 2 achterzakken, dijbeenzak met zak voor mobiele telefoon, duimstokzak, kniezakken. Gulp met ritssluiting,
vast elastiek in rugband. Achterzakken en
dijbeenzak sluiten met klittenband.
Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

NA

y

RB

KH

WH

BK

100% katoen, ca. 320 gr/m2

WB 3000 30 (Roger)
Werkbroek met één bandplooi, 2 zijzakken,
D-ring, 2 achterzakken, dijbeenzak met
zak voor mobiele telefoon, duimstokzak,
kniezakken. Gulp met ritssluiting, vast
elastiek in rugband. Achterzakken en
dijbeenzak sluiten met drukknopen.
Maten: 44* t/m 64

Werkbroek met één bandplooi, 2 zij-zakken, D-ring, 2 achterzakken, dijbeenzak met zak voor
mobiele telefoon, duimstokzak, kniezakken. Gulp met ritssluiting, vast elastiek in rugband.
Achterzakken en dijbeenzak sluiten met drukknopen.

Kleuren:

NA

RB

BK

WB 3000 60 (Stans)

Maten: 44* t/m 64
Kleuren:

DG

* Maat 44 alleen in black.

y

14

65% katoen, 35% polyester, ca. 300 gr/m2

NA

RB

BK

DG

KH

WH

GR

y
C

65% polyester, 35% katoen, ca. 245 gr/m2

Overige kleuren op aanvraag

* Maat 44 alleen in black, dark grey, white en green.

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl
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Light weight - two tone

Light weight - two tone

Onze light collectie industriële werkkleding in polyester/katoen met Cordura®.
De kleding is comfortabel in gebruik en de afwerking is perfekt.

Met een goede pasvorm en lange levensduur door de Cordura® is deze tweekleurige kleding zeer
geschikt voor de industrie of dienstverlening. Een goed alternatief!

MET

WB 3300 60 (Shawn)

AO 2200 60 (Aiden)

Broek met 2 zijzakken, 2 dijbeenzakken waarvan1 inclusief duimstokzak, verstelbaar en voorgevormde Cordura® kniezakken, gulp met ritssluiting, vast elastiek in de rug. Achter- en dijbeenzakken
voorzien van een klep met drukknoopsluiting.

Amerikaanse overall met ruime borstzak, 2 zijzakken, 2 achterzakken, voorgevormde en verstelbare
®
Cordura kniezakken, 2 dijbeenzakken waarvan 1 met duimstokzak, gulp met ritssluiting.

Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

BK DG

16

MET

DG BK

NARB

RB NA

y
C

65% polyester, 35% katoen, ca. 245 gr/m2
versterkt met Cordura® ca. 220 gr/m2

Overige kleuren op aanvraag

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl

BK DG

DG BK

NARB

RB NA

y
C

65% polyester, 35% katoen, ca. 245 gr/m2
versterkt met Cordura® ca. 220 gr/m2

Overige kleuren op aanvraag
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Canvas worker

Canvas worker

Door het gebruik van duurzame en slijtvaste materialen is de canvas worker
van Ultimate Workwear de juiste broek voor echte professionals, zoals u.

De Ultimate Workwear canvas worker is ons topmodel. Ieder onderdeel van de worker
is zorgvuldig doordacht. De tailleband met elastiek zorgt ervoor dat deze goed aansluit,
ongeacht de positie waarin je werkt. De knie van een Ultimate Workwear worker is
"voorgevormd', hierdoor ontstaan er geen plooien in de knieholtes die irriteren bij
knielende werkzaamheden. De zakken voor al uw gereedschap zijn geplaatst op goed
bereikbare plekken.

Vast elastiek in de taille
1

D-ring
2

4

3

Extra versteviging in het kruis

Verstelbare en voorgevormde
kniezakken van Cordura®

MET

Afsluitbare dijbeenzak

WB 3200 31 (Devon)

5

Stoere worker voorzien van 2 zijzakken, D-ring, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak, verstel®
baar en voorgevormde kniezakken van Cordura . Gulp met ritssluiting, vast elastiek in rugband.
Achterzakken en dijbeenzak afsluitbaar.
Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

6

18

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl

Extra zoom voor lengtematen

BK DG

DG BK

60% katoen, 40% polyester ca. 245 gr/m2
versterkt met Cordura® ca. 220 gr/m2

KHBK

NA BK
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Painter

Painter

Schilders en stucadoors stellen hoge eisen aan hun werkkleding. Met de Painter artikelen bieden
wij precies die functionaliteiten waarmee we uw werk eenvoudiger en praktischer maken.

1

Strectch schouderbanden

2

Fix-lock gesp

AO 2100 10 (Koron)
Amerikaanse overall met stretch schouderbanden voorzien van ﬁx-lock gesp, dubbele borstzak, 2 zijzakken, 2 achterzakken,
dijbeenzak, duimstokzak en kniezakken.
Borstzak, achterzakken en dijbeenzak zijn
afsluitbaar d.m.v. drukknoop. Verdekt en
verstelbaar elastiek in de rug.
Maten: 46 t/m 64
Kleuren:

Ruime dubbele borstzak
3

Pennenzak

WH DG

MET

4
5

y
Verstelbaar elastiek in de taille

6

100% katoen, ca. 320 gr/m2
versterkt met Cordura® 220 gr/m2

WB 3200 10 (Paxos)

Versterkte zijzakken
7

Extra versteviging
in het kruis

8

Ruime afsluitbare dijbeenzak

Stoere werkbroek voorzien van 2 zijzakken,
D-ring, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak, verstelbaar en voorgevormde
kniezakken van Cordura®. Gulp met
ritssluiting, vast elastiek in rugband.
Achterzakken en dijbeenzak afsluitbaar.

Maten: 44 t/m 64

9

Kleuren:

Kniezakken van Cordura®

WH DG

Extra zoom voor lengtematen

y

MET

65% katoen, 35% polyester, ca. 300 gr/m2

10

20

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl
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Food

Food
Hygiëne en veiligheid is waar het om draait binnen uw bedrijf. Uw medewerkers voldoen aan de
juiste hygiënenormen en werken in de juiste kleding dankzij de Foodlijn van Ultimate Workwear.

Verdekte drukkknoopsluiting

Schuine binnenzak
1
2

Verstelbaar elastiek
in de taille

WB 3400 60 (Fabian)
Broek, unisex model, met 2 insteekzakken, pijpen verstelbaar d.m.v drukknopen, drukknoopgulpsluiting, elas-tiek
in de band, extra verstelmogelijkheden in
de band d.m.v drukknopen.
Maten: XS t/m XXXL

5
4

3

6

Mouwen verstelbaar
met drukknopen

Zakdoortasten
met drukknoopsluiting

y

65% polyester, 35% katoen, ca. 245 gr/m2

WJ 4500 60 (Irving)

WJ 4400 60 (Ivan)

OD 1400 60 (Boris)

Insteekzak met
drukknoop

Pijpen verstelbaar
met drukknopen

7

Neem contact met ons op over de verkrijgbaarheid van deze artikelen.

22

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl
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Goed
voor uw voeten

y

Sokken
Naast het kiezen van de juiste kleding is het zeker zo belangrijk om de juiste sokken te dragen voor
een complete werkuitrusting. Hierin hebben wij meerdere varianten beschikbaar.

FOTO

De beste materialen en technieken hebben we
ingezet, in een uitgebalanceerde mix, om de
Ultimate Workwear werksokken te maken.

Dry-Cotton

Koele en droge voeten, ook met katoenen sokken
De Dry-Cotton techologie combineert de comfortabele eigenschappen
van de natuurlijke, zachte katoen met vochttransport en houdt zo de
voeten koel en droog (normaal gesproken alleen te bereiken door het
toevoegen van kunstmatige vezels).

Scheenbescherming

Comfort UW00775

Thermo UW00763

Climawork UW00776

Comfortabele werksok met
extra elastisch, rib-gebreid
beengedeelte, voorkomt
knellen.

Thermosok voor de koude
winterdagen; bestaat voor
het grootste deel uit wol.

Comfortabele Climayarn®
werksok. Climayarn® is een
blend van 60% merinowol en
40% polypropyleen. Het geeft
een warm en ademend gevoel.

Paar per pack: 1
Maten: M/39-42, L/43-46

Paar per pack: 1
Maten: M/39-42, L/43-46

Paar per pack: 1
Maten: M/39-42, L/43-46

52% wol, 18% polyamide, 15% polyester
(COOLMAX®), 10% aramide (Kevlar®),
3% polyester, 2% elastaan (LYCRA®)

75% katoen, 23% polyamide,
2% elastaan

75% katoen, 23% polyamide,
2% elastaan

Climayarn®

Warm in cool weather, cool in warm weather
Climayarn combines the advantages of natural wool with the strength of
Polypropylene high-performance bre. Wool’s thermoregulatory effects
conserve heat in cold weather, while Polypropylene rapidly wicks excess
moisture away from the body and largely prevents heat accumulation at
high temperatures. (NOG NEDERLANDSE VERTALING NODIG)

Bescherming van achillespees

Work UW00319

Y-hiel voor hoog draagcomfort

Kevlar®

Robuuste werksok in melange kleuren met
versterkte hiel en teen. Éen pack bestaat
uit twee paar sokken in dezelfde kleur.

NA

BK

DG

Paar per pack: 2
Maten: M/39-42, L/43-46

Kevlar-Sterker dan Staal
Kevlar® heeft een uitzonderlijk hoge treksterkte die zelfs hoger ligt dan
staal. Vanwege deze eigenschap is dit materiaal verwerkt in de hiel en
teen waar normaal gesproken de meeste slijtage plaatsvind.

85% katoen, 12% polyester, 2% polyamide,
1% Elasthaan (LYCRA®)

COOLMAX®

Optimaal vochttransport

Extra versterkte hiel en teen

COOLMAX® vezel zorgt voor een droog en comfortabel gevoel.

24

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl

LYCRA® en COOLMAX® zijn merken van INVISTA
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Specials

Maat tabellen

uw eigen kledinglijn?

Alle mensen verschillen. Onderstaande maattabellen zijn daarom een indicatie voor het bepalen van de juiste
kledingmaat. Voor een optimale pasvorm geldt: ‘meten is weten’. Daarom kunt u het beste de maat (laten)
nemen ‘op de huid’, in ondergoed. Het meetlint mag daarbij niet te strak worden aangetrokken en het meetlint
moet bij omvangsmaten steeds horizontaal blijven.

Wanneer u een kledinglijn in uw eigen huisstijlkleuren wenst of kleding wilt voorzien van
specifieke wensen, dan kunnen wij samen
met u een special traject ingaan.

Wassymbolen

en hun betekenissen

Drogen

Voor duurzame stoffen.
Het getal geeft de maximale temperatuur weer.
60

85

95

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

BOVENWIJDTE

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

TAILLEWIJDTE

78

82

86

90

94

98

102

106

110

114

118

HEUPWIJDTE

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

BINNENBEENLENGTE

81

82

83

84

85

86

87

88

89

89,5

90

INCHMATEN

36’’

38’’

40’’

42’’

44’’

46’’

48’’

50’’

52’’

54’’

HERENMAAT

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

UNISEXMATEN

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

42-44

46-48

50-52

54-56

58-60

62-64

66-68

HERENMAAT

Uw professionele kleding vraagt om het juiste onderhoud.
Daarom vindt u altijd een label met symbolen aan de binnenkant van onze werkkleding.

Machine was

HERENMATEN

Droogtrommel bij lage temperatuur

..

Droogtrommel bij normale temperatuur

Hoe te meten?

W

Bedrijfskleding moet, net
als andere kleding, goed
passen. In de tabel vindt u
daarom een indicatie voor
het bepalen van de juiste
maat. Zo kiest u goede
kleding in de juiste maat.

BOVENWIJDTE
METEN OVER DE GROOTSTE OMVANG VAN DE BORST, NET ONDER DE OKSELS

TAILLEWIJDTE
DE KLEINSTE OMTREK TUSSEN BORST EN HEUPEN
HEUPWIJDTE
METEN OVER HET BREEDSTE DEEL VAN DE HEUPEN

Bleken

Strijken

Chloorbleek niet mogelijk
CL

Chloorbleek alleen bij witte stoffen

WHITE ONLY

Chemisch reinigen

.
..
...
EMBLEM

Warm strijken, max. 110°C.
Matig heet strijken, max. 150°C
Heet strijken, max. 200°C
Embleemzijde niet strijken

Chemisch reinigen op lage temperatuur
met perchloorethyleen

26

BINNENBEENLENGTE
DIT IS DE BEENLENGTE GEMETEN VANUIT HET KRUIS TOT AAN DE HAK

Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl

Wijzigingen en/of afwijkingen in modellen en/of kleuren voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Copyright: Ultimate Workwear by Millipede Fashion Group B.V., Holten, Nederland.
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Ultimate Workwear
Constructieweg 1
NL - 7451 PS Holten
T +31 (0)548 530406
E info@ultimate-workwear.nl
W www.ultimate-workwear.nl

KAN LANGER MEE!
www.ultimate-workwear.nl
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Kijk ook op www.ultimate-workwear.nl

