BPlus

Een partnership met BP

®

Innovatieve workwear-kleding voor elke werkplek.

Het BPlus-concept bij Mireille.

www.bp-online.com

B I E R B A UM - PR O E N E N . S I N C E 1788.

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BPlus. Eindeloos combineren.

Jean kiest voor

BPlus Modern Stretch,
omdat deze werkkleding
bijzonder licht is en hij zich
vrij kan bewegen bij alles
wat hij doet.
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Laura kiest

voor BPlus vanwege
de vele verschillende
damesmodellen en
omdat ze voor elke
klus de juiste werkkleding vindt.

Anton kiest voor

BPlus Green, omdat
de duurzame productie hem een goed
gevoel geeft.

Salvatore

combineert zijn favoriete
kledingstukken uit alle
BPlus-collecties, zodat hij
qua uitstraling perfect in
het team past.
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

10
BPLUS

Veelzijdige werkkleding
voor vrouwen & mannen.
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BPLUS GREEN.

Met Fairtrade-katoen
en gerecycled PET.
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BPLUS MODERN STRETCH.

Met extra veel bewegingsvrijheid en bijzonder licht.
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Het BPlusconcept.
18

BPlus Green en BPlus Modern Stretch vormen de ideale en innovatieve aanvulling en bieden nog meer mogelijkheden.
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BPlus Green is de meest duurzame loot aan de workwear-stam van
BP . Bij geen enkele andere kledinglijn heeft BP haar eigen ambities
op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid zo consequent
doorgevoerd als bij deze. Met de innovatieve stretchmaterialen en
3D-ergonomie van BPlus Modern Stretch is BP voorloper als het gaat
om functionaliteit en comfort.
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®

®

®

Dankzij het uitgekiende kleurconcept heb je eindeloos veel combinatiemogelijkheden. Ideaal voor grote teams! Die kunnen niet alleen kiezen
uit alle BPlus-kledinglijnen, maar ook uit andere BP -collecties als de
PBM-collecties, BP Outdoor en BP Essentials.
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Extra highligts bij BP
Workerjeans, softshell broek
en nog veel meer.

BP LUS

®

BPlus Green
Met Fairtrade-katoen
en gerecycled PET.
BPlus Modern Stretch
Coole look met extra
veel comfort.
BP Essentials
Fleecejacks en softshell jacks.
®

BP Outdoor
Bescherming tegen wind,
regen en kou.
®

Vrijwel alle BP -artikelen zijn voorzien van het PRO-label. Producten
met dit label voldoen aan de eisen van ISO-norm 30023. Het
kledingstuk is dan volgens ISO-norm 15797 getest op geschiktheid
voor industrieel reinigen en is bestand tegen wasprogramma 1-8,
tegen drogen in een tunnelfinisher en tegen trommeldrogen. Het
PRO-label is echter geen wasvoorschrift. Het is belangrijk om elk
BP -artikel eerst in de praktijk te testen alvorens het industrieel te
laten reinigen.
®

®

Sommige BP -artikelen zijn niet voorzien van het PRO-label. Onder
bepaalde omstandigheden kunnen ze echter toch industrieel worden
gereinigd. Bij deze producten moeten vooraf uitgebreide wastests
worden uitgevoerd om te bepalen hoe ze het best gereinigd kunnen
worden. De volgende categorieën geven aan tegen welke vorm van
industrieel reinigen het BP -artikel bestand is:
®

®

Matig bestand tegen industrieel reinigen:
≤ 40 °C, drogen aan de lucht
Bestand tegen industrieel reinigen:
≤ 60 °C, droogtrommel instellen op 1 punt
Zeer goed bestand tegen industrieel reinigen:
≤ 75 °C, droogtrommel instellen op 2 punten

®

Bestand tegen industrieel reinigen

BP O U T D O OR

®

®

BPlus Veelzijdige kleding.
Voor vrouwen en mannen.

BP LUS GR E E N

Lange levensduur. Draagcomfort. Duurzame productie. Bestand tegen
industrieel reinigen. Damesmodellen. De BPlus-artikelen voldoen al aan
veel eisen die tegenwoordig aan werkkleding worden gesteld.
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®

BPLUS MODERN
STRETCH

De kledinglijnen BPlus, BPlus Green en BPlus Modern Stretch vullen
elkaar perfect aan. Het resultaat: één kledingconcept met volop keus
uit kleuren, stoffen en toepassingen.

De verantwoordelijkheid van BP :
zo gaan wij met duurzaamheid om.

BP ESSENTIALS
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Het BPlus-concept biedt innovatieve workwear-kleding voor elke
werkplek.

Volgens de ‘cirkel van Sinner’ zijn er bij het reinigingsproces vier factoren
die invloed uitoefenen op het resultaat en de mate waarin het kledingstuk wordt belast: chemie, mechanische kracht, temperatuur en tijd. In de
bovengenoemde categorieën hebben we om praktische redenen alleen
rekening gehouden met de temperatuur bij het wassen en drogen. Bij de
wastests moet in de praktijk natuurlijk ook rekening worden gehouden
met de andere factoren.
De classificering voor industrieel reinigen vind je bij de productafbeelding.
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Blik
op de
wereld.
BP neemt zijn
verantwoordelijkheid.
En dat sinds 1788.
®

Wij creëren duurzame waarde
voor de mensen die met ons
samenwerken. Onze goede bedrijfsresultaten garanderen een
gezonde toekomst. Wij staan
voor faire werkomstandigheden
en gaan op verantwoorde wijze
met natuurlijke hulpbronnen om.
Punt 5 van 6 punten,
die onze BP -identiteit uitmaken.
®
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Duurzaamheid door transparantie.
Gerenommeerde instituten controleren of we onze duurzame verantwoordelijkheid in de inkoopen productieketen van de kledingindustrie nemen. Hiermee creëren we transparentie en in
ons Duurzaamheidsverslag vermelden wij bovendien onze activiteiten, onze successen en onze
verbeterpunten (www.bp-online.com/nl/de-verantwoordelijkheid-van-bp).
Bij BP zien we openheid en transparantie als voorwaarde voor een continu verbeterproces.
®

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.
Het doel van de FAIR WEAR FOUNDATION is het verbeteren van de werkomstandigheden van mensen die in
de internationale kledingindustrie werken. BP is al vijf
keer achter elkaar aangemerkt als ‘Fair Wear Leader’.
®

EERLIJKE KATOEN.
De katoen voor de BPlus Green-collectie kopen we zoveel mogelijk in tegen Fairtrade-handelsvoorwaarden. In
enkele gevallen verwerken we Fairtrade-gecertificeerde
katoen in combinatie met niet-gecertificeerde katoen.
Boeren die deelnemen aan het Fairtrade Sourcing Program kunnen grotere hoeveelheden katoen verkopen.
Hierdoor profiteren ze niet alleen van faire handelsvoorwaarden, maar kunnen ze ook investeren in aanvullende
ondersteuningsprogramma’s en een milieuvriendelijkere
productie. Ga voor meer informatie naar
www.info.fairtrade.net/sourcing
DUURZAME LEVERKETEN.
De textielalliantie ‘Bündnis für nachhaltige Textilien’, een
initiatief van het Duitse ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling, heeft als doel sociale, ecologische en economische normen vast te leggen voor de
hele productie- en handelsketen in de kledingindustrie.
BP levert een actieve bijdrage aan dit Bündnis.

ZONDER MILIEUBELASTENDE STOFFEN.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook
dat onze artikelen niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom zijn alle BP producten getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en voor een groot
deel gecertificeerd volgens Oeko-Tex Standard 100.
®

®

DUURZAAM PRODUCEREN.
Enkele leveranciers en producenten zijn gecertificeerd
door STeP. STeP analyseert uitgebreid alle relevante
bedrijfsactiviteiten, zoals het gebruik van chemicaliën,
belasting van het milieu, veilige arbeidsomstandigheden,
het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
en kwaliteitsmanagement.
ZONDER MILIEUBELASTENDE STOFFEN.
Enkele leveranciers passen de bluesign standaard toe,
waarbij het gebruik van milieubelastende stoffen vanaf
de start van de productie uitgesloten wordt. Verder legt
bluesign richtlijnen vast en controleert het de naleving
hiervan met als doel milieuvriendelijke en veilige producten.
®

®

®
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Sirine, naaister bij VETRA
(BP -productielocatie in Tunesië)

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

®

Jaren van partnerschap

Laatste update: 2019
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25 jaar

Pakistan
Tunesië

24 jaar

BP -productiebedrijf
(Vetra)
®

Macedonië

Tunesië

6 jaar

Macedonië

6 jaar

China

6 jaar

Partnerbedrijf 3

Partnerbedrijf 1

®

14 jaar

Turkije

Partnerbedrijf 2

Wij zijn er dan ook trots op dat de meeste kledingstukken van BP gemaakt
worden door productiepartners
met wie we al meer dan tien jaar
samenwerken. Vrijwel al deze
partners zijn familiebedrijven, net
als wij.

15 jaar

Vietnam

Boven: bij het op maat snijden van
de stof worden altijd veiligheidshandschoenen gedragen.

NIEUW GEVORMDE PARTNERSCHAPPEN
China

Partnerbedrijf 2

2 jaar
3 jaar

Armenië
Bangladesh
Partnerbedrijf 1
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2 jaar

In de loop der tijd hebben wij als familiebedrijf – met inmiddels de zevende
generatie aan het roer – één ding geleerd: voor faire werkomstandigheden
en topkwaliteit zijn langdurige relaties met onze leveranciers essentieel.
De vele jaren van goede en vertrouwelijke samenwerking hebben geleid
tot een een continu verbeterproces bij onszelf en onze partners.

17 jaar

Partnerbedrijf 1

Duurzaamheid door lange levensduur

Rechts: brandveiligheidsoefeningen
en speciaal opgeleide medewerkers
brandpreventie zijn een belangrijk
onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Duurzaamheid door BP -kwaliteit met
een lange levensduur.
®

Op het gebied van duurzaamheid hanteren
we drie principes: vermijden, verminderen
en recyclen. Vooral het vermijden, dus
het spaarzame gebruik van waardevolle
grondstoffen, is voor ons erg belangrijk.
Wij zijn ervan overtuigd dat we door de
lange levensduur van BP -producten een
grote bijdrage leveren aan duurzaamheid.
Want hierdoor besparen we op waardevolle grondstoffen en dat is beter voor
het milieu.
®

3 materialen
3 vezeltypes
318 g gerecycled polyester
172 g katoen
528 m garen
53 stukken stof
22 accessoires
en 1 BP -logo,
ons kwaliteitskeurmerk.
®

Neem nu bijvoorbeeld de BP -werkbroek met kniezakken 1820
uit onze kledinglijn BPlus Green. Voor de productie zijn katoen en
gerecycled polyester nodig. De broek bestaat uit 53 stukken stof,
528 meter garen en het BP -logo – ons kwaliteitskeurmerk. Onze
naaiers verwerken dit materiaal met veel zorg tot een broek.
®

®

Als we er met ons uitgekiende kwaliteitsmanagement en al onze
kennis en passie in slagen om de levensduur van deze broek te
verdubbelen, besparen we waardevolle grondstoffen – en dat bij
een broek die duizenden keren wordt verkocht. Tellen we alle

BP -producten bij elkaar op, dan hebben we het al snel over een
paar miljoen kledingstukken per jaar.
®

Dan is het dus de moeite waard om duurzaam te produceren.
Producten met een lange levensduur zijn duurzaam. Voor
iedereen die bij de productie betrokken is, voor het milieu en
natuurlijk voor de mensen die onze kleding dragen, maakt dit
een essentieel verschil.
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Teamwork.
BPlus. Veelzijdige werkkleding.
Voor vrouwen & mannen.
BPlus is de kern van de BP Workwear -collectie. De kledinglijn
voldoet aan alle eisen op het gebied van draagcomfort, functionaliteit en lange levensduur. BPlus biedt bovendien veel artikelen
met een speciale pasvorm voor vrouwen.
®

De nieuwe kledinglijnen BPlus Green en BPlus Modern Stretch
vullen de bestaande workwear-collectie van BP perfect aan.
®

Alle BP -artikelen uit de BPlus-kledinglijn zijn qua kleur en design
volledig op elkaar afgestemd. Ideaal voor de uniforme uitstraling
van teams met verschillende typen werkzaamheden. Verder zijn
de artikelen uitstekend combineerbaar met andere collecties,
waaronder de collectie persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM), die bij BP verkrijgbaar is onder de naam BProtected .
®

®
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®

BPlus biedt:
ruime keus aan pasvormen en modellen
üü

voor vrouwen en mannen
lichte, sneldrogende, ademende en elastische
üü
materialen
veel bewegingsvrijheid dankzij een ergonomische
üü
pasvorm
robuuste kleding met een lange levensduur
üü
geschiktheid voor industrieel reinigen volgens
üü
ISO 15797
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BP LUS

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Gewatteerd gilet voor heren ook verkrijgbaar in deze kleuren:
BP Gewatteerd gilet voor heren 1986
®

Slank silhouet, warm door gewatteerde
thermische voering, gevoerde opstaande
kraag, blinde 2-way-ritssluiting aan voorkant
met fleece-kinbescherming, 1 borstzak met
ritssluiting, 2 ruime zijzakken, reflecterende
elementen, stretch-inzetstukken aan zijkanten
voor meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand
Koningsblauw, bruin, walnoot, olijf en new green

Maten S-3XL

Zwart, antraciet en nachtblauw

Maten XS-3XL

Stof buitenkant:
65% polyester/35% katoen
Voering en wattering: 100% polyester
ca. 250 g/m

1986-570-13
Koningsblauw

1986-570-32
Zwart

1986-570-50
Walnoot

1986-570-73
Olijf

1986-570-110
Nachtblauw

1986-570-178
New green

1986-570-56
Antraciet

1986-570-48 Bruin

2

I#rc)

1

®

BP Ergofit

Geschiktheid voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797

BP Gewatteerd gilet voor dames 1994

ü sterke stof
ü stretch-inzetstukken aan zijkanten voor meer bewegingsvrijheid
ü gewatteerd

Gewatteerd gilet voor dames ook verkrijgbaar in deze kleuren:

®

Slank silhouet, warm door gewatteerde
thermische voering, opstaande kraag, blinde
2-way-ritssluiting aan voorkant, borstzak met
klittenband-sluiting, 2 ruime zijzakken met
ritssluiting, reflecterende elementen, stretchinzetstukken aan zijkanten voor meer bewegingsvrijheid, verlengd rugpand

Maten XS-2XL
Stof buitenkant:
65 % polyester/35 % katoen
Voering en wattering:
100% polyester
ca. 250 g/m

1994-570-13
Koningsblauw

1994-570-32
Zwart

1994-570-50
Walnoot

1994-570-73
Olijf

1994-570-110
Nachtblauw

1994-570-178
New green

2

I#rc)

Geschiktheid voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797

1

1994-570-48 Bruin

12

1

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

1994-570-56
Antraciet

Functionele werkjacks:
Fleece: 100% polyester
Weefsel: 65% polyester/35% katoen,
ca. 270 g/m
2

G#re)

Geschiktheid voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797
1

60 °C

BP LUS

Functioneel werkjack voor heren ook
verkrijgbaar in deze kleuren:

1992-570-48

Bruin

1992-570-13
Koningsblauw

1992-570-32
Zwart

1992-570-50
Walnoot

1992-570-56
Antraciet

1992-570-73
Olijf

1992-570-110
Nachtblauw

BP Functioneel werkjack voor heren 1992
®

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan voorkant met fleece-kinbescherming,
1 borstzak met ritssluiting, 2 ruime zijzakken, versterkte stukken aan romp en
mouwen, ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer
bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, reflecterende elementen
Koningsblauw, bruin, walnoot en olijf

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l
Zwart, antraciet en nachtblauw

Maten 40/42n-64/66n, 44/46l-56/58l

®

BP Ergofit

ü optimale bewegingsvrijheid en hoog

draagcomfort dankzij materiaalmix met fleece

ü robuust door versterkte stukken
aan de romp en mouwen

ü slank silhouet

1995-570-48

1995-570-13
Koningsblauw

1995-570-32
Zwart

1995-570-50
Walnoot

1995-570-56
Antraciet

1995-570-73
Olijf

1995-570-110
Nachtblauw

Bruin

BP Functioneel werkjack voor dames 1995
®

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan voorkant met fleece-kinbescherming,
2 ruime zijzakken met ritssluiting, versterkte stukken aan romp en mouwen,
ergonomisch gevormde mouwen, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming, reflecterende elementen

Maten XS-2XL

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Functioneel werkjack voor dames ook verkrijgbaar
in deze kleuren:
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP Werkbroek voor heren 1960
®

Slank silhouet, verhoogde elastische tailleband aan
achterkant voor optimale pasvorm, D-ring voor
bevestigen van accessoires, 2 zijzakken met stretchinzetstukken voor betere toegang, 2 achterzakken,
1 ruime beenzak met geïntegreerde smartphonezak,
loshangende dubbele duimstokzak, ergonomische
snit, reflecterende elementen op broekspijpen
Koningsblauw, bruin, walnoot en olijf

Werkbroek voor heren ook verkrijgbaar
in deze kleuren:

Maten 44n-64n, 46l-56l, 48s-56s
Zwart, antraciet en nachtblauw

Maten 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s
65% polyester/35% katoen
ca. 250 g/m
2

I#rc)

Geschiktheid voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797
1

1960-570-0032
Zwart

1960-570-0110
Nachtblauw

1960-570-0048
Bruin

1960-570-0050
Walnoot

1960-570-0056
Antraciet

1960-570-0073
Olijf

1960-570-0013
Koningsblauw

®

BP Ergofit

ü slank silhouet
ü stretchkwaliteit voor meer bewegingsvrijheid
ü functionele zakken

Werkbroek voor dames ook
verkrijgbaar in deze kleuren:
BP Werkbroek voor dames 1961
®

Slank silhouet, damesmodel, elastische
tailleband voor perfecte pasvorm,
ergonomische snit, D-ring, 2 zijzakken
met stretch-inzetstukken voor betere
toegang, 2 achterzakken, reflecterende
elementen op broekspijpen, 1 ruime
beenzak met geïntegreerde smartphonezak, loshangende dubbele
duimstokzak
Koningsblauw, bruin, walnoot en olijf

Maten 34n-50n, 38l-44l

Zwart, antraciet en nachtblauw

Maten 34n-54n, 38l-44l

1961-570-0032
Zwart

1961-570-0110
Nachtblauw

1961-570-0048
Bruin

1961-570-0050
Walnoot

1961-570-0056
Antraciet

1961-570-0073
Olijf

65% polyester/35% katoen
ca. 250 g/m
2

I#rc)

Geschiktheid voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797
1

14
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Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

1961-570-0013
Koningsblauw

BP Werkbroek voor heren 1998
®

Slank silhouet, ergonomische snit,
verhoogde elastische tailleband
voor perfecte pasvorm, D-ring
voor bevestigen van accessoires,
2 zijzakken met stretch-inzetstukken
voor betere toegang, 2 achterzakken,
1 ruime beenzak met geïntegreerde
zak met ritssluiting en opgezette
smartphonezak, loshangende
dubbele duimstokzak, reflecterende
elementen op broekspijpen, Cordura zakken voor kniekussens 1839
(moeten apart besteld worden)
Koningsblauw, bruin, walnoot en olijf
®

+

Werkbroek voor heren ook
verkrijgbaar in deze kleuren:

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

Maten 44n-64n, 46l-56l, 48s-56s
Zwart, antraciet en nachtblauw

BP LUS

Maten 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s
65% polyester/35% katoen
ca. 250 g/m
2

I#rc)

Geschiktheid voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797
1

1998-570-0032
Zwart

1998-570-1432
Nachtblauw/zwart

1998-570-4832
Bruin/zwart

1998-570-5032
Walnoot/zwart

1998-570-5632
Antraciet/zwart

1998-570-7332
Olijf/zwart

1998-570-1332
Koningsblauw/zwart

Werkbroek voor dames ook
verkrijgbaar in deze kleuren:

BP Werkbroek voor dames 1999
®

Slank silhouet, ergonomische snit,
damesmodel, elastische tailleband
voor perfecte pasvorm, D-ring voor
bevestigen van accessoires, 2 zijzakken met stretch-inzetstukken
voor betere toegang, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met
geïntegreerde zak met ritssluiting
en opgezette smartphonezak,
loshangende dubbele duimstokzak, reflecterende elementen op
broekspijpen, Cordura -zakken voor
kniekussens 1839 (moeten apart
besteld worden)
Koningsblauw, bruin, walnoot en olijf

+

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

®

Maten 34n-50n, 38l-44l

1999-570-0032
Zwart

1999-570-1432
Nachtblauw/zwart

1999-570-4832
Bruin/zwart

1999-570-5032
Walnoot/zwart

1999-570-5632
Antraciet/zwart

1999-570-7332
Olijf/zwart

Zwart, antraciet en nachtblauw

Maten 34n-54n, 38l-44l

65% polyester/35% katoen
ca. 250 g/m
2

I#rc)

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

®

BP Ergofit

ü slank silhouet
ü met kniezakken
ü reflecterende elementen op broekspijpen

Geschiktheid voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797
1

1999-570-1332
Koningsblauw/zwart

15
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BP Tuinbroek 1979

ü hoog rugpand met stretch-inzetstuk voor

®

Slank silhouet, elastische schouderbanden met kunststof klikgespen,
grote dubbele borstzak met ritssluiting en klep, 2 pennenzakken, hoog
rugpand met stretch-inzetstuk voor
meer bewegingsvrijheid, stretchinzetstukken aan zijkanten, D-ring
voor bevestigen van accessoires, 2
zijzakken met stretch-inzetstukken
voor betere toegang, 2 achterzakken,
1 ruime beenzak met geïntegreerde
zak met ritssluiting en opgezette
smartphonezak, loshangende dubbele
duimstokzak, ergonomische snit,
reflecterende elementen op broekspijpen, Cordura -zakken voor kniekussens
1839 (moeten apart besteld worden)
Zwart, antraciet en nachtblauw

meer bewegingsvrijheid

ü Cordura -zakken voor kniekussens
ü met reflecterende elementen
®

Tuinbroek voor heren ook verkrijgbaar
in deze kleuren:

®

Maten 42n-64n, 44l-58l,
44s-60n

Koningsblauw, bruin, walnoot en olijf

Maten 44n-64n, 46l-58l,
48s-56n

65% polyester/35% katoen
ca. 250 g/m
2

I#rc)
1

+

1979-570-4832
Bruin/zwart

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

®

BP Ergofit

Geschiktheid voor
industrieel reinigen
volgens ISO 15797

1979-570-1332
1979-570-1432
Koningsblauw/zwart Nachtblauw/zwart

1979-570-0032 Zwart

1979-570-5032
Walnoot/zwart

1979-570-5632
Antraciet/zwart

1979-570-7332
Olijf/zwart

BP Shorts 1993
®

Slank silhouet, elastische tailleband aan
achterkant voor perfecte pasvorm, ergonomische snit, D-ring, hamerlus, 2 zijzakken
met stretch-inzetstukken voor betere toegang, 2 achterzakken met klepsluiting,
1 ruime beenzak met geïntegreerde smartphonezak, loshangende dubbele duimstokzak
Koningsblauw, bruin, walnoot en olijf

Shorts ook verkrijgbaar in deze kleuren:

Maten 44n-60n

Zwart, antraciet en nachtblauw

Maten 42n-64n

65% polyester/35% katoen
ca. 250 g/m
2

1993-570-13
Koningsblauw

I#rc)
Geschiktheid voor
industrieel reinigen
volgens ISO 15797

1

1993-570-48
Bruin

1

1993-570-32 Zwart

16

1993-570-110
Nachtblauw

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

1993-570-56
Antraciet

1993-570-73
Olijf

BP Overall 1978
®

Opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, elastische tailleband aan achterkant, afsluitbare manchetten, 1 borstzak met
ritssluiting, 2 zijzakken met afsluitbare toegang, 1 achterzak
met klepsluiting, loshangende dubbele duimstokzak, ingezette
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, ergonomische snit,
reflecterende elementen, Cordura -zakken voor kniekussens
1839 (moeten apart besteld worden)
®

Maten 40/42n-64/66n, 44/46l-56/58l
65% polyester/35% katoen
ca. 250 g/m
2

I#rc)

BP Shorts
1993-570-32
BP Poloshirt
voor haar & hem
1712-232-400
®

®

BP LUS

Geschiktheid voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797

1

1978-570-0032 Zwart

Overall ook
verkrijgbaar
in deze kleur:

1978-570-5632
Antraciet/zwart

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr.
1839-000-53

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

+
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

üslank silhouet
ü met kniezakken voor
kniekussens

+

ü sterk en stoer gemengd
weefsel

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

Workerjeans ook verkrijgbaar
in deze kleur:

BP Workerjeans
®

Slank silhouet, ergonomische snit, D-ring voor bevestigen van accessoires,
2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting
en opgezette smartphonezak, loshangende dubbele duimstokzak, reflecterende elementen op broekspijpen, Cordura -zakken voor kniekussens
1839 (moeten apart besteld worden)
®

Maten 29/30-40/30, 28/32-44/32, 29/34-38/34
98% katoen/2% elastaan, ca. 340 g/m

2

I#rc)

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1972-031-0004
Deep blue stone

1972-031-0009
Black washed

üslank silhouet
ü met kniezakken voor
kniekussens

ü sterk en stoer gemengd

+

weefsel

Damesjeans ook verkrijgbaar
in deze kleur:

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

BP Damesjeans 1973
®

Slank silhouet, damesmodel, ergonomische snit, D-ring voor bevestigen
van accessoires, 2 achterzakken, 1 ruime beenzak met geïntegreerde
zak met ritssluiting en opgezette smartphonezak, loshangende dubbele
duimstokzak, reflecterende elementen op broekspijpen, Cordura -zakken
voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)
®

Maten 28/32-42/32, 31/34-36/34
98% katoen/2% elastaan, ca. 340 g/m

2

I#rc)

Bestand tegen industrieel reinigen

18

1

1973-031-0009
Black washed

1973-031-0004
Deep blue stone

®

BP Ergofit

BP LUS

Innovatie en design:
nog meer highligts van BPlus.

BP Workerjeans 1990

ü handige zakken
ü stretchkwaliteit voor meer

®

Slank silhouet, ergonomische snit,
D-ring, hamerlus, 1 ruime beenzak met
geïntegreerde zak met ritssluiting en
smartphonezak aan binnenkant, 2 achterzakken, versterkte loshangende dubbele
duimstokzak

bewegingsvrijheid

ü moderne used-look

Maten 29/30-40/30,
28/32-44/32, 29/34-38/34
78% katoen/22% elastomultiester,
ca. 350 g/m

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

2

G#rb)

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1990-038-001
Dark blue washed

1

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Slim recyclen
voor de
toekomst.
BPlus Green. Gemaakt van
Fairtrade-katoen en gerecycled PET.
De BPlus Green-artikelen bestaan voor 65% uit gerecycled polyester en
voor 35% uit katoen. De katoen die nodig is voor de productie van BPlus
Green kopen we in tegen Fairtrade-handelsvoorwaarden. Op deze manier
profiteren katoenboeren van eerlijkere handelsvoorwaarden en van
mogelijkheden om te investeren in aanvullende ondersteuningsprogramma’s en een milieuvriendelijkere productie. In elk BPlus Green-artikel zijn
omgerekend minstens 18 PET-flessen verwerkt. Hierdoor wordt aanzienlijk minder water, CO2 en energie verbruikt dan bij de productie van nieuw
polyester.

BPlus Green biedt:
duurzame grondstoffen
üü
minder verbruik van water, CO en energie
üü
ergonomische pasvorm en modern design
üü
geschiktheid voor industrieel reinigen
üü
2

volgens ISO 15797

20% minder waterverbruik
30% minder CO2-uitstoot

PET-flessen worden
verzameld, schoongemaakt en in
flakes gesneden.
20

Deze flakes
worden gesmolten en tot
granulaatkorrels
verwerkt.

Deze korrels
worden nogmaals
gesmolten en
tot gerecyclede
vezels verwerkt.

Van deze
vezels worden de BPlus
Green-artikelen
gemaakt.

45% minder energieverbruik
dan bij normale productie

21

BP LUS GR E E N

Werkbroek voor heren ook
verkrijgbaar in deze kleuren:

BP Werkbroek voor heren 1820

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

®

Verhoogde elastische tailleband aan achterkant
voor perfecte pasvorm, D-ring voor bevestigen
van accessoires, 2 zijzakken, 2 achterzakken,
waarvan 1 met klepsluiting, 1 ruime beenzak
met geïntegreerde zak met ritssluiting en opgezette smartphonezak, 2 pennenzakken, dubbele
duimstokzak, ergonomische snit, reflecterende
elementen op broekspijpen, Cordura -zakken
voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld
worden)
Zwart, nachtblauw/zwart en
antraciet/zwart

ü verhoogde tailleband

voor perfecte pasvorm

ü multifunctionele
beenzak

ü Cordura -kniezakken
®

®

Maten 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s
Bruin/zwart en olijf/zwart

Maten 44n-64n, 46l-56l, 48s-56s
65% polyester/35% katoen
ca. 285 g/m

1820-565-0032
Zwart

1820-565-1432
Nachtblauw/zwart

1820-565-4832
Bruin/zwart

1820-565-5632
Antraciet/zwart

2

I#rc)

Geschiktheid voor industrieel reinigen
volgens ISO 15797

1

+
1820-565-7332 Olijf/zwart

®

BP Ergofit

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

ü hoog rugpand met

stretch-inzetstuk voor
meer bewegingsvrijheid

BP Tuinbroek 1821
®

Tuinbroek ook verkrijgbaar in deze
kleuren:

ü verstelmogelijkheid aan

Elastische schouderbanden met kunststof klikgespen,
grote dubbele borstzak met klepsluiting, waarvan
1 met blinde ritssluiting, verstelbare taille met elastisch BP Flex-inzetstuk, hoog rugpand met stretchinzetstuk voor meer bewegingsvrijheid, gulp met
ritssluiting, 2 zijzakken, 2 achterzakken, waarvan
1 met klepsluiting, 1 ruime beenzak met geïntegreerde zak met ritssluiting en opgezette smartphonezak, 2 pennenzakken, dubbele duimstokzak,
ergonomische snit, reflecterende elementen
op broekspijpen, Cordura -zakken voor kniekussens 1839 (moeten apart besteld worden)
Zwart, nachtblauw/zwart en antraciet/zwart

de zijkant voor meer
draagcomfort

ü Cordura -kniezakken
®

®

Maten40/42n-64/66n, 44/46l-56/58l,
44/46s-60/62s
Bruin/zwart en olijf/zwart

1821-565-0032
Zwart

1821-565-1432
Nachtblauw/zwart

1821-565-4832
Bruin/zwart

1821-565-5632
Antraciet/zwart

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l,
48/50s-56/58s
65% polyester/35% katoen
ca. 285 g/m
2

I#rc)
Geschiktheid voor
industrieel reinigen
volgens ISO 15797

1

+

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53
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1

1821-565-7332 Olijf/zwart

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

BP Werkjack voor heren 1822
®

Gevoerde opstaande kraag, ritssluiting aan voorkant met fleecekinbescherming, 1 borstzak met ritssluiting, 2 ruime zijzakken met
ritssluiting, 1 mouwzak met ritssluiting, ingezette okselstukken
voor meer bewegingsvrijheid, manchetten met windbescherming,
reflecterende elementen
Zwart, nachtblauw/zwart en antraciet/zwart

Maten 40/42n-64/66n, 44/46l-56/58l
Bruin/zwart en olijf/zwart

Maten 44/46n-64/66n, 44/46l-56/58l
65% polyester/35% katoen, ca. 285 g/m

2

I#rc)

Geschiktheid voor industrieel
reinigen volgens ISO 15797
1

ü ingezette okselstukBP LUS GR E E N

ken voor maximale
bewegingsvrijheid

1822-565-7332 Olijf/zwart

Werkjack voor heren ook verkrijgbaar in deze kleuren:

BP Werkbroek
voor heren
1820-565-7332
BP T-shirt
voor haar & hem
1714-235-73
®

1822-565-0032
Zwart

1822-565-1432
Nachtblauw/zwart

1822-565-4832
Bruin/zwart

1822-565-5632
Antraciet/zwart

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

®
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

Professioneel
in elke situatie.
BPlus Modern Stretch.
Coole look met extra veel bewegingsvrijheid en bijzonder licht.
Door het gebruik van innovatieve 4-way-stretchstof van nieuwe,
elastische Cordura bieden artikelen uit deze BPlus Modern
Stretch-kledinglijn nog meer bewegingsvrijheid en dus meer comfort.
®

Bovendien zorgen het moderne design en de nauwsluitende 3D-pasvorm voor een coole look.
Onze 3D-pasvorm is nog ergonomischer. Op basis van de menselijke
anatomie hebben we een silhouet ontwikkeld dat de lichaamscontouren
volgt en zo zorgt voor nog meer natuurlijke bewegingsvrijheid.

24

BPlus Modern Stretch biedt:
meer draagcomfort dankzij stretchmateriaal
üü
en katoen
nog meer bewegingsvrijheid
üü
dankzij ergonomische 3D-pasvorm
sportief, modern design
üü

25

BPLUS MODERN
STRETCH

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP Werkbroek
voor heren
1826-033-5632
BP Sweatshirt schipperstrui
voor heren
1828-293-7332
®

ü donkere reflecterende
elementen

®

ü stretch-inzetstukken
van sterke stof

ü afsluitbare zijzakken

1828-293-7332 Olijf/zwart

BP Sweatshirt schipperstrui voor heren 1828
®

Lange mouwen, opstaande kraag met ritssluiting, 2 zijzakken
met ritssluiting, reflecterende strepen op mouwen, boordjes aan
mouwen en zoom, sterke stretch-inzetstukken

Maten XS-4XL
60% katoen/40% polyester, ca. 280 g/m

2

O#rb)

Bestand tegen industrieel reinigen

1

Sweatshirt schipperstrui voor heren
ook verkrijgbaar in deze kleuren:

1828-293-0032 1828-293-1432 1828-293-4032 1828-293-5632
Zwart
Nachtblauw/zwart Valk/zwart
Antraciet/zwart

26

1

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

Fleecejack voor heren
ook verkrijgbaar in deze kleuren:

ü warm en

ademend

ü zacht fleece in

‘space-dyed’-look

ü 2 zijzakken met
ritssluiting

1829-040-0714 Space olijf

BP Fleecejack voor heren 1829

Maten XS-4XL

M#xb-

Bestand tegen industrieel reinigen

1829-040-0513
Space antraciet

1

BPLUS MODERN
STRETCH

2

1829-040-0413
Space valk

®

Opstaande kraag, ritssluiting, 2 zijzakken met ritssluiting, robuuste
stretch-inzetstukken, ergonomische snit

100% polyester, ca. 275 g/m

1829-040-0213
Space wit

BP Ergofit

®

1829-040-0113
Space blauw

ü afritsbare capuchon
ü manchetten met
windbescherming

ü donkere reflecterende
elementen

1830-992-0032
Zwart

1830-992-1432
Nachtblauw/zwart

1830-992-4832
Bruin/zwart

1830-992-5632
Antraciet/zwart

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Softshell jack voor heren ook
verkrijgbaar in deze kleuren:

1830-992-7332 Olijf/zwart

BP Softshell jack voor heren 1830
®

Opstaande kraag, ritssluiting aan voorkant met fleece-kinbescherming, 1 borstzak en 2 zijzakken met
ritssluiting, manchetten met windbescherming, ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid,
zoom aan binnenkant verstelbaar, afritsbare capuchon in breedte verstelbaar, reflecterende elementen

Maten XS-4XL
Stof buitenkant: 100% polyester, membraan: 100% polyurethaan, ca. 240 g/m

2

G#xe*

Bestand tegen industrieel reinigen

1

27

®

ü 3D-pasvorm
ü verhoogde tailleband aan achterkant voor perfecte pasvorm

ü versterkte knieën van sterke

®

Verhoogde elastische tailleband aan
achterkant voor perfecte pasvorm,
D-ring voor bevestigen van accessoires,
2 zijzakken, 2 met klep en drukknoop
afsluitbare achterzakken, 2 met klep
en drukknoop afsluitbare beenzakken,
1 beenzak aan binnenkant met ritssluiting,
duimstokzak, sterk garneersel bij knieën,
ergonomische snit, reflecterende elementen op broekspijpen

BP Ergofit

Bierbaum-Proenen. Since 1788.

BP Werkbroek voor heren 1826

stretchstof

ü smalle, ergonomische pasvorm

Zwart, nachtblauw/zwart
en antraciet/zwart

Maten 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s
Olijf/zwart

Werkbroek voor heren ook verkrijgbaar
in deze kleuren:

Maten 44n-64n, 46l-56l,
48s-56s
70% katoen/
28% polyester/2% elastaan
ca. 225 g/m
2

I#rb)

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1826-033-1432 Nachtblauw/zwart

1826-033-0032
Zwart

BP Werkbroek voor heren
met ventilatieopeningen 1825
®

Verhoogde elastische tailleband aan achterkant voor perfecte pasvorm, D-ring voor
bevestigen van accessoires, 2 zijzakken,
2 achterzakken, waarvan 1 met klepsluiting,
1 ruime beenzak met klepsluiting, 1 pennenzak, 1 beenzak aan binnenkant met ritssluiting, dubbele duimstokzak, ergonomische
snit, netvormig inzetstuk met ritssluiting
voor ventilatie, reflecterende elementen
aan broekspijpen, zakken voor kniekussens
1839 (moeten apart besteld worden)
Zwart, nachtblauw/zwart en antraciet/zwart

1826-033-5632
Antraciet
zwart

1826-033-7332
Olijf/
Zwart

ü 3D-pasvorm
ü comfortabel dankzij

ventilatieopeningen aan
broekspijpen

ü met kniezakken van
stretchmateriaal

Maten 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s

ü smalle, ergonomische

Olijf/zwart

pasvorm

Maten 44n-64n, 46l-56l,
48s-56s
50% katoen/
48% polyester/2% elastaan
ca. 270 g/m

Werkbroek voor heren ook verkrijgbaar
in deze kleuren:

2

I#rb)
Bestand tegen industrieel
reinigen
1

+

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53
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1

1825-032-1432 Nachtblauw/zwart

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

1825-032-0032
Zwart

1825-032-5632
Antraciet
zwart

1825-032-7332
Olijf/
Zwart

BP Shorts voor heren 1827
®

Verhoogde elastische tailleband aan achterkant
voor perfecte pasvorm, D-ring voor bevestigen van
accessoires, 2 zijzakken, 2 achterzakken, waarvan
1 met klepsluiting, 1 ruime beenzak met klepsluiting, 1 pennenzak, 1 beenzak aan binnenkant met
ritssluiting, dubbele duimstokzak, ergonomische snit

Maten 42n-64n
70% katoen/28% polyester/
2% elastaan
ca. 225 g/m
2

I#rb)

Bestand tegen industrieel reinigen

1

ü verhoogde tailleband
aan achterkant voor
perfecte pasvorm

ü veel praktische
zakken

ü smalle, ergonomische

BP Werkbroek
voor heren
1825-032-1432
BP Poloshirt
voor haar & hem
1712-232-81
®

1827-032-1432
Nachtblauw/zwart

®

Shorts voor heren ook verkrijgbaar in deze kleuren:

1827-032-0032
Zwart

1827-032-5632
Antraciet
zwart

1827-032-7332
Olijf/
Zwart

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

BPLUS MODERN
STRETCH

pasvorm
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Superstretch-broek voor heren
ook verkrijgbaar in deze kleuren:

BP Superstretch-broek
voor heren 1861
®

Slank silhouet, ergonomische snit,
verhoogde taille voor optimale
pasvorm, 2 zijzakken met ritssluiting,
2 achterzakken, 1 ruime beenzak met
ritssluiting en opgezette smartphonezak, D-ring voor bevestigen van
accessoires, loshangende dubbele
duimstokzak, voorgevormde broekspijpen, reflecterende elementen
in donkergrijs op broekspijpen,
Cordura -zakken met ritssluiting voor
kniekussens 1839 (moeten apart
besteld worden)
Bruin/zwart en olijf/zwart

+

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

®

Maten 44n-64n, 46l-56l, 48s-56s
Zwart, antraciet/zwart
en nachtblauw/zwart

1861-620-0032
Zwart

1861-620-1432
Nachtblauw/zwart

1861-620-4832
Bruin/zwart

1861-620-7332
Olijf/zwart

Maten 42n-64n, 44l-58l, 44s-60s
92% polyamide/8% elastaan
ca. 250 g/m
2

G#rbBestand tegen industrieel
reinigen
1

1861-620-5632 Antraciet/zwart

®

BP Ergofit

WATERAFSTOTEND

ü volledig elastisch materiaal voor maximale bewegingsvrijheid
ü bijzonder licht, ademend en sneldrogend
ü reflecterende elementen in donkergrijs

WARM
KLIMAAT

Superstretch-broek voor dames
ook verkrijgbaar in deze kleuren:

BP Superstretch-broek
voor dames 1862
®

Slank silhouet, damesmodel,
ergonomische snit, 2 zijzakken met
ritssluiting, 2 achterzakken, 1 ruime
beenzak met ritssluiting en opgezette
smartphonezak, D-ring voor bevestigen
van accessoires, loshangende dubbele
duimstokzak, reflecterende elementen
in donkergrijs op broekspijpen, Cordura zakken met ritssluiting voor kniekussens
1839 (moeten apart besteld worden)
Bruin/zwart en olijf/zwart

+

Meteen meebestellen:
gecertificeerde
kniekussens
Bestelnr. 1839-000-53

®

1862-620-0032
Zwart

1862-620-1432
Nachtblauw/zwart

1862-620-4832
Bruin/zwart

1862-620-7332
Olijf/zwart

Maten 34n-50n, 38l-44l
Zwart, antraciet/zwart en
nachtblauw/zwart

Maten 34n-54n, 38l-44l
92% polyamide/8% elastaan
ca. 250 g/m
2

G#rb-

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1862-620-5632 Antraciet/zwart
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1

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

BP Superstretch-shorts voor heren 1863
®

Slank silhouet, verhoogde tailleband aan achterkant voor perfecte pasvorm, ergonomische snit,
2 zijzakken met ritssluiting, 2 achterzakken, 1 ruime
beenzak met ritssluiting en opgezette smartphonezak, D-ring voor bevestigen van accessoires,
loshangende dubbele duimstokzak, reflecterende
elementen in donkergrijs op broekspijpen
Bruin/zwart en olijf/zwart

Maten 44n-64n

Zwart, antraciet/zwart en nachtblauw/zwart

Maten 42n-64n

92% polyamide/8% elastaan, ca. 250 g/m

2

G#rb-

Bestand tegen industrieel reinigen

1

BP Superstretch-broek
voor dames
1862-620-5632
BP Damesshirt
1715-234-21
®

1863-620-5632 Antraciet/zwart

Superstretch-shorts voor heren
ook verkrijgbaar in deze kleuren:

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

BPLUS MODERN
STRETCH

®

1863-620-0032 1863-620-1432
Zwart
Nachtblauw/zwart

1863-620-4832
Bruin/zwart

1863-620-7332
Olijf/zwart
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BP Essentials. Veelzijdig, kleurrijk en
®

BP Fleecejack voor heren 1694
®

Opstaande kraag, 2 zijzakken met ritssluiting,
ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid, vormgevende deelnaden

Maten XS-3XL
100% polyester, ca. 275 g/m

2

L#xb-

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1694-641-81 Rood

®

BP Ergofit

ü warm en ademend
ü zacht fleece
ü slank silhouet
KOEL
KLIMAAT

BP Fleecejack voor dames 1693
®

Opstaande kraag, 2 zijzakken met
ritssluiting, ingezette okselstukken voor
meer bewegingsvrijheid, deelnaden voor
smal silhouet

Maten XS-2XL
100% polyester, ca. 275 g/m

2

L#xb-

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1693-641-81 Rood

Fleecejacks 1693 en
1694 ook verkrijgbaar
in deze kleuren:

21
Wit

32
52

1

32
Zwart

56
Antraciet

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

73
Olijf

81
Rood

110
Nachtblauw

116
Azuurblauw

178
New green

400
Valk

functioneel.
BP Softshell jack voor heren 1696
®

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Opstaande kraag, ritssluiting aan de voorkant met
fleece-kinbescherming, 1 borstzak en 2 zijzakken met
ritssluiting, reflecterende elementen, ergonomisch
gevormde mouwen, manchetten met windbescherming,
ingezette okselstukken voor meer bewegingsvrijheid,
zoom aan binnenkant verstelbaar

Maten XS-3XL
Stof buitenkant en fleece binnenkant:
100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
ca. 255 g/m
2

L#xe*
Bestand tegen
industrieel reinigen

1

WATERAFSTOTEND

1696-571-81 Rood

ü ingezette okselstukken

BP Ergofit

voor maximale bewegingsvrijheid

®

ü zachte fleece-kinbescherming
ü manchetten met windbescherming

BP Softshell jack voor dames 1695
®

Opstaande kraag, ritssluiting aan voorkant met fleecekinbescherming, 2 zijzakken met ritssluiting, reflecterende
elementen, ergonomisch gevormde mouwen, manchetten
met windbescherming, ingezette okselstukken voor
meer bewegingsvrijheid, zoom aan binnenkant
verstelbaar, verlengd rugpand

®

KOEL
KLIMAAT

BP ESSENTIALS

100%
WINDDICHT

Maten XS-2XL
Stof buitenkant en fleece
binnenkant: 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
ca. 255 g/m
2

L#xe*

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1695-571-81 Rood

Softshell jacks 1695 en
1696 ook verkrijgbaar
in deze kleuren:

21
Wit

32
Zwart

56
Antraciet

73
Olijf

81
Rood

110
Nachtblauw

178
New green

400
Valk
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Bierbaum-Proenen. Since 1788.

ü extreem licht en zeer sterk
ü oprolbare capuchon
ü 10.000 mm waterkolom
ü 3-laags laminaat
ü waterdicht
Wind- en waterdicht jack ook
verkrijgbaar in deze kleuren:
3
3

BP Wind- en waterdicht jack 1831
®

EN 343

Opstaande kraag, capuchon verstelbaar
met tunnelkoord en klittenband (oprolbaar in kraag), ritssluiting aan voorkant,
gelaste naden, 2 zijzakken en 1 binnenzak met ritssluiting, 1 mouwzak met
ritssluiting, 1 borstzak met ritssluiting,
ergonomisch gevormde mouwen,
manchetten met windbescherming,
ingezette okselstukken voor meer
bewegingsvrijheid

1831-104-0032
Zwart

1831-104-0056
Antraciet

Maten XS-4XL
Stof buitenkant: 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
ca. 180 g/m

1831-104-0110 Nachtblauw

2

G#xb-

1831-104-0073
Olijf

1

100%
WINDDICHT

®

WATERAFSTOTEND

BP Ergofit

Bestand tegen industrieel reinigen

1831 waterdicht

ü gewatteerde thermische voering
ü elastisch boord als windvanger
ü reflecterende elementen
Gewatteerd gilet ook verkrijgbaar
in deze kleuren:

BP Gewatteerd gilet 1832
®

Warm door gewatteerde thermische voering, opstaande kraag, ritssluiting aan voorkant, 1 borstzak
en 2 zijzakken met ritssluiting, armsgat met elastisch
boord als windvanger, reflecterende elementen

Maten XS-4XL

1832-801-0032
Zwart

1832-801-4832
Bruin/zwart

1832-801-5632
Antraciet/zwart

1832-801-7332
Olijf/zwart

Stof buitenkant: 100% polyester
Voering: 100% polyester
Membraan: 100% polyurethaan
ca. 98 g/m
2

G# rb-

Bestand tegen industrieel reinigen

1

1832-801-1432 Nachtblauw/zwart

34

1

Meer informatie over bestendigheid tegen industrieel reinigen vind je op pagina 5.

BP Outdoor
®

BP Wind- en waterdicht jack voor heren
1831-104-1432
BP Superstretch-broek
voor heren
1861-620-5632
®

®

BP OUTDOOR

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:

®
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Een partnership met BP

®
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