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Duurzame HACCP-kleding voor de voedingsindustrie,  
de farmaceutische industrie en de cosmetica-industrie.

Een partnership met BP®
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De wereld van  
BP Industrial Food®

LEVENSMIDDELEN

FARMACEUTICA

COSMETICA

LABORATORIUM Gebruik onze andere 
collecties voor de 
 perfecte aanvulling  
op jouw Industrial Food- 
kledinglijn!

Er overal  
goed  

uitzien. 

Meer van BP: www.bp-online.com
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100% ORIËNTERING
48 BP Knowhow
 BP maten

50 BP Productsnelzoeker
 Alle artikelen in een oogopslag

51 De wereld van BP
 BP catalogi met andere collecties

DE BP-COLLECTIE
18 Alles in een oogopslag.
 Overzicht BP Industrial Food®

20 Kleur wit
 Risicoklassen 1-3

28 Kleur lichtblauw
 Risicoklassen 1-3

30 Kleur lichtgrijs
 Risicoklassen 1-3

34 Kleur donkergrijs
 Risicoklasse 1

38 Kleur middelgroen
 Risicoklasse 1

42 Kleur koningsblauw
 Risicoklasse 1

44 BP Shirts
 Meer kleur, meer keus.

HET HACCP-CONCEPT
10 Meer dan een HACCP-concept.
 Deskundig en veelzijdig, ook bij de kleuren.

12 De HACCP-risicoklassen.

14 Meer kwaliteit.
 Kwaliteit, maten en wasbaarheid.

16 BP-personaliseringsservice.
 Van jou.

BP-VERANTWOORDELIJKHEID
4 Blik op de wereld.

6 Meer fairantwoordelijkheid.

8 Meer dan alleen geproduceerd.

Of je nu werkt in de farmaceutische industrie, de voedings-, verpak-
kings- of cosmetica-industrie – overal moet je je houden aan strenge 
hygiënerichtlijnen en HACCP-risicoklassen.  

De bedrijfskleding van BP voldoet aan al deze eisen en biedt kleding 
waarop jij tijdens je dagelijks werk kunt bouwen. Met oog voor detail. 
Duurzaam. En met passie voor pure kwaliteit. 

Sinds 1788 staan wij bij BP voor deze kwaliteit. Voor mensen die met 
plezier aan het werk zijn, maar tegelijk ook veel te maken hebben 
met tijdsdruk en fysieke belasting. Dan zijn materiaal, pasvorm, 
levensduur en milieuvriendelijkheid van doorslaggevend belang.

Wij nodigen je uit om dit verschil in kwaliteit, duurzaamheid, func-
tionele details en design zelf te ontdekken. Kortom, onze professio-
nele bedrijfskleding van BP.

Deze catalogus is geldig van 2018 tot 2021. Wijzigingen van afzonderlijke   
artikelen op grond van veranderingen in de productie techniek kunnen niet worden uitgesloten. 
Geldig onder voorbehoud van mogelijke drukfouten.
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Punt 5 uit de bedrijfsfilosofie van BP

Wij creëren duurzame waarde 

voor de mensen die met ons 

samenwerken. Onze goede be-

drijfsresultaten garanderen een 

gezonde toekomst. Wij staan 

voor faire werkomstandigheden 

en gaan op verantwoorde wijze 

met natuurlijke hulpbronnen om.
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Blik op  
de wereld.
MEER respect voor duurzaamheid.
Bij BP zien we het als onze missie om bedrijfskleding te ont wik-
kelen en te produceren volgens dezelfde waarden die al sinds 
1788 centraal staan in onze bedrijfsvoering. Een van die waarden 
is duurzaamheid. 

Een waarde die we vertalen in respect voor mens en milieu. Dit 
verlangen we niet alleen van onze leveranciers en partners, maar 
ook van onszelf.

Op de volgende pagina lees je aan de hand van het voorbeeld 
van onze productielocatie VETRA in Tunesië hoe we invulling aan 
deze waarde hebben gegeven.

Wij werken samen met een groot aantal instanties die zich inzet-
ten voor duurzaamheid. Zo produceren we wereldwijd volgens de 
principes van de Fair Wear Foundation en ondersteunen we het 

Fairtrade-katoenprogramma. Daarnaast is onze bedrijfskleding 
onder meer gecertificeerd volgens Oeko-Tex® Standard 100.

Onze Industrial Food-collectie voldoet aan alle nor men en richt-
lijnen van de farmaceutische industrie, de voedings-, verpakkings- 
en cosmetica-industrie. Onze bedrijfskleding is dan ook gecerti-
ficeerd volgens DIN 10524, geschikt voor HACCP-risicoklassen en 
voor de industriewas.

Vertrouw op de kwaliteit van BP en op onze inzet voor mens en 
milieu. Lees verder op www.bp-online.com.
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6

BP IN 
TUNESIEN
Eigenbetrieb Vetra

Kwaliteit, made by VETRA.
VETRA, de BP-productielocatie in Tunesië, werd opgericht in 
1995. Hier werken 280 hoogopgeleide medewerkers aan kleine 
oplagen van onze technisch meest veeleisende producten. Veel 

van hen werken er al 15 jaar of langer en 
zijn vanwege hun kennis en ervaring 

uitgegroeid tot belangrijke 
steunpilaren binnen het bedrijf.

VETRA staat voor flexibiliteit, 
kwaliteit en efficiëntie. Vooral 

op het gebied van industriële 
kledingproductie is het bedrijf 
‘state of the art’. Er vinden 
dan ook regelmatig intensieve 

uitwisselingen plaats van innovatieve 
kennis en ervaring tussen de BP-

medewerkers uit Keulen en de VETRA-medewerkers uit Tunesië.

Voor mens en milieu.
VETRA is STeP-gecertificeerd en wordt regelmatig geauditeerd 
door de Fair Wear Foundation (FWF). BP maakt zich sterk voor 
het verbeteren van de werkomstandigheden in de eigen produc-
tielocatie. Dit engagement staat aan de wieg van ‘Living 

Wage’, een pilotproject van VETRA en BP dat in 2017 van start is 
gegaan. Doel van dit project is het achterhalen van mogelijkhe-
den om de beloningsstructuur van de fabrieksmedewerkers te 
verbeteren – niet alleen financieel, maar bijvoorbeeld ook door 
andere vormen van ondersteuning.

“Wie goed werk wil leveren, 
moet vrolijk zijn.  
Dat is de  basis van 
onze  kwaliteit.”
Matthias Berninger, leider van 
de BP-productielocatie VETRA in 
Tunesië. 

Het excellente werk van 
onze BP-productie locatie 
in Noord-Afrika bewijst 
zijn gelijk. 

B
ie

rb
au

m
-P

ro
en

en
. 

Si
n

ce
 1

78
8

.

MEER
fairantwoordelijkheid.
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BP en de Fair Wear Foundation.
Goede dingen maken. Je voor een goed doel inzetten. Dat 
schept een band. Vooral als meer dan 120 Europese bedrijven 
de handen ineenslaan voor het verbeteren van de werkom-
standigheden in de textiel- en kledingindustrie. 

Het multi-stakeholderinitiatief Fair Wear Foundation (FWF) 
bestaat sinds 1999. In 2010 is BP als eerste Duitse producent 
van bedrijfskleding toegetreden tot de FWF. Alle leden worden 
regelmatig door de organisatie gecontroleerd. Niet alleen de 
leden zelf, maar ook hun productiepartners. Om er zeker van 
te zijn dat iedereen achter de doelstellingen van de FWF staat, 

laat BP alle confectiebedrijven de FWF-principes 
mede-ondertekenen. Zo bundelen we onze 
 krachten – met succes!

Inmiddels is 95% van de BP-inkoop afkomstig van geauditeer-
de productiepartners. Bovendien is BP voor de vierde keer 

op rij uitgeroepen tot Fair Wear Leader. 
Daarop zijn we best een beetje trots.

Lees verder op www.fairwear.org

Annet Baldus,  
afdeling Duurzaamheid, 
Keulen
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BP neemt deel aan het Fairtrade-katoenprogramma dat kleine boeren onder- 
 steuning geeft bij het verkopen van katoen tegen eerlijke prijzen. In 2017 
heeft BP in het kader van het Fairtrade-katoen programma 10% katoen 
ingekocht tegen Fairtrade-voorwaarden. 
Meer informatie: www.maxhavelaar.nl

BP is lid van de Duitse textielalliantie ‘Bündnis für nachhaltige Tex ti lien’ 
(Alliantie voor duurzaam textiel). Deze alliantie, een initiatief van de Duitse 
regering, heeft als doel sociale, ecologische en economische normen vast 
te leggen voor de hele productie- en handels keten in de kledingindustrie.  
Meer informatie: www.textilbuendnis.com

Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe en produceren met zo 
min mogelijk milieubelastende stoffen. Verder legt bluesign® richtlijnen vast 
en controleert het de naleving hiervan met als doel milieuvriendelijke en 
veilige producten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat de BP-artikelen 
niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom zijn alle artikelen getest 
op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en voor een groot deel ge-
certificeerd volgens Oeko-Tex® Standaard 100.

BP is aangesloten bij het multistakeholderinitiatief Fair Wear Foundation. 
Het doel van de Fair Wear Foundation is het verbeteren van de arbeids-
omstandigheden van mensen die in de kledingindustrie werken. BP is al 
voor de vierde keer op rij uit geroepen tot ‘Fair Wear Leader’.  
Meer informatie: www.fairwear.org

Ons Tunesische productiebedrijf Vetra is in 2017 gecertificeerd door STeP 
by Oeko-Tex®. Hierbij zijn alle relevante bedrijfsactiviteiten geanalyseerd, 
zoals het gebruik van chemicaliën, belasting van het milieu, veilige arbeids-
omstandigheden, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en kwaliteitsmanagement. Het STeP-certificaat geeft aan dat het productie-
bedrijf voldoet aan de hoogste eisen voor duurzaam ondernemen.

MEER dan alleen 
geproduceerd.

RZ_BP_Food2018_Vorlaufseiten_Sprachen_pp.indd   8 17.05.18   16:32
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... met passie en knowhow.

Ik ben  
gecertificeerd  
volgens OEKO-TEX®  
STANDARD 100.

Met mijn productie ondersteun ik het 
FAIRTRADE-KATOENPROGRAMMA.

Ik ben getest op geschikt-
heid voor industriewas 
volgens ISO 15797.

Ik voldoe aan alle richt-
lijnen van de drie  
HACCP-risicoklassen. 

Ik ben trots deel van een merk te zijn dat 
lid is van de Duitse overheidsorganisatie 
 BÜNDNIS FÜR NACHHALTIGE TEXTILIEN.

Mijn details zijn geen toeval. Ze zijn het resultaat van 
jarenlang onderzoek van BP bij en met mensen, die met 
mij werken.

Ik ben onderscheiden 
met het PRO-label 
volgens ISO 30023.

Ik ben gemaakt onder omstandigheden 
die ruimschoots voldoen van de richtlijnen 
van de FAIR WEAR FOUNDATION.

RZ_BP_Food2018_Vorlaufseiten_Sprachen_pp.indd   9 16.05.18   11:07
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MEER voor de industrie. MEER voor de mensen.

MEER dan een 
HACCP-concept.

BP-bedrijfskleding is gemaakt voor iedereen die op zoek is naar 
doordachte, duurzame en hoogwaardige bedrijfskleding. 

BP Industrial Food® is perfect afgestemd op het dagelijks werk 
in de farmaceutische industrie, de voedings-, verpakkings- en 
cosmetica-industrie. De kleding voldoet aan alle normen van de 

afzonderlijke HACCP-risicoklassen, is geschikt voor de industriewas, 
biedt een ruime keus aan kleuren en tal van mogelijkheden voor 
personalisering en individuele aanpassingen. Last but not least is 
de kleding verkrijgbaar in maten die iedereen passen.

RZ_BP_Food2018_Vorlaufseiten_Sprachen_pp.indd   11 16.05.18   11:07
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HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Point, in het 
Nederlands 'analyse van de gevaren en de kritische beheerspun-
ten in het productieproces'. Sinds 2006 mogen in de EU alleen 
nog levensmiddelen worden ingevoerd en verkocht die voldoen 
aan de HACCP-richtlijnen. 

HACCP is een systeem om het productieproces van voedingsmid-
delen te analyseren en te documenteren. Dit is belangrijk voor 
het opsporen en vermijden van fouten die een risico vormen 
voor de hygiëne. De hieruit resulterende eisen aan de bedrijfs-
kleding zelf en aan de reiniging, nabehandeling en opslag ervan 
zijn vastgelegd in DIN 10524.

BP Industrial Food® is een elementaire bouwsteen van jouw 
eigen HACCP-concept. De hygiënische kleding is voor de 
risicoklassen 1-3 gecertificeerd volgens de laatste nieuwe norm 
(2012) DIN 10524 en voldoet daarmee aan alle eisen op het 
gebied van ontwerp, functionaliteit en weefsel. De reiniging 
en nabehandeling in het industriële wasproces is gewaarborgd 
volgens ISO 15797.

BP Industrial Food® is verkrijgbaar in zes aantrekkelijke kleuren, 
zodat je bedrijfskleuren in het HACCP-systeem van je bedrijf 
kunnen worden geïntegreerd.

De door BP ontwikkelde kleding voor de voedingsindustrie is 
bijzonder functioneel en comfortabel en beschikt over een ideale 
pasvorm voor haar & hem.

De NASA heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het HACCP- systeem: 
in de ruimtevaart was het noodzakelijk dat het astronautenvoedsel 100% hygiënisch gepro-
duceerd en verpakt was. Al in 1971 vond HACCP ingang in het bedrijfsleven. Nu is het een 
belangrijke wettelijke richtlijn voor de hygiënische productie en distributie van producten die 
bestemd zijn voor consumptie. Het is vanzelfsprekend dat ook de kleding van productiemede-
werkers voldoet aan alle HACCP-eisen.

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point

Ontwikkeld voor de NASA.

De HACCP- 
risicoklassen.
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MEER veiligheid voor  
de voedingsindustrie.

Klasse 1: geringe eisen aan de 
beschermende werking van 
bedrijfskleding

Gering risico voor de hygiëne: omgang met levensmid-
delen of ingrediënten die niet snel bederven. Het product 
wordt door de producent of de consument verder ver-
werkt of gewassen. Normaliter wordt de bedrijfs kleding 
elke week vervangen; als de kleding vuil is, kan dit ook 
eerder zijn.

Voorbeelden van toepassing in de farmaceutische in-
dustrie, de cosmetica-industrie of de voedings industrie: 
fruit,  groente, verse vis, meel (malen), kruiden, 
 spece rijen, verpakte diepvriesproducten, pasta,  
voedsel in glazen potten of in blik.

Klasse 2: hoge eisen aan de 
beschermende werking van 
 bedrijfskleding                                 

Hoog risico voor de hygiëne: omgang met onverpakte 
levensmiddelen of ingrediënten die snel bederven, in het 
bijzonder als levensmiddelen niet verder verwerkt worden 
en micro-organismen zich daarin kunnen nestelen en ver-
meerderen. Norma liter wordt de bedrijfskleding dagelijks 
vervangen; als de kleding vuil is, kan dit ook eerder zijn.

Voorbeelden van toepassing in de farmaceutische 
in dustrie, de cosmetica-industrie of de voedings-
industrie: niet-verpakte levensmiddelen, worst, kaas, 
salade, taart, limonade, alcoholische drank, zoetigheid, 
pekelen/ roken van voedsel, fermenteren, conserveren.

Klasse 3: zeer hoge eisen aan 
de beschermende werking van 
bedrijfskleding

Hoogste risico voor de  hygiëne: omgang met onverpakte, 
zeer snel bederfelijke levensmiddelen die bestemd zijn 
voor consumptie en niet meer worden verhit. Bedrijfskle-
ding wordt dage lijks vervangen; als de kleding vuil is, kan 
dit ook meermaals per dag noodzakelijk zijn.

Voorbeelden van toepassing in de farmaceutische in-
dustrie, de cosmetica-industrie of de voedingsindustrie: 
vis, tartaar, voorverpakte salades, gekoelde kant-en-
klaarmaaltijden, ijs, zuivelproducten.

 21 11 51 53 74 13
 pag. pag. pag. pag. pag. pag.
 20-27 28-29 30-33 34-37 38-41 42-431

2

3
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MEER kwaliteit 
als doelstelling.
Wij maken kleding voor mensen, die zich met hun beroep 
identificeren en elke dag hun uiterste best doen.

BP heeft daarvoor altijd de juiste bedrijfskleding. Dat geldt ook 
voor het werk in de farmaceutische industrie, de voedings-, ver-
pakkings- en cosmetica-industrie. 

Kleding moet dan aan speciale eisen voldoen, zoals hoge slijt-
vastheid, kleurechtheid en comfortabele pasvorm. Daarnaast 
moet de kleding geschikt zijn voor de verschillende HACCP-
klassen en beschikken over praktisch details als metalen knopen. 
Die moeten in het onwaarschijnlijke geval van verlies gemakke-
lijk te detecteren zijn met behulp van röntgendetectoren – dat 
verhoogt de veiligheid. Dit alles is het resultaat van jarenlange 
productontwikkeling, tal van persoonlijke gesprekken met onze 
klanten, veel kennis en ervaring en een flinke portie creativiteit. 

Ons eigen kwaliteitslaboratorium in Keulen staat garant voor een 
continu hoog niveau in alles wat onze klanten elke dag opnieuw 
belangrijk vinden bij het dragen van bedrijfskleding. 

Ook de geschiktheid voor de industriewas is een belangrijk punt: 
onze collecties voeren het PRO-label. Dit betekent dat de werk-
kleding hygiënisch gereinigd en nabehandeld kan worden en 
daarmee voldoet aan de eisen van ISO-norm 30023. Bovendien 
is het kledingstuk getest volgens norm ISO 15797 voor indus-
trieel reinigen en geschikt voor wasprogramma 1–8, drogen in  
de tunnelfinischer en trommeldrogen. 

Meer informatie over het PRO-label vind je op pagina 50.

Voor het hygiënisch reinigen en 
 nabehandelen van werkkleding   
volgens DIN EN 14065 en/of  
RAL-GZ 992/3:

P getest op geschiktheid voor industriewas  
volgens ISO 15797 

P voert het PRO-label  
volgens ISO 30023

RZ_BP_Food2018_Vorlaufseiten_Sprachen_pp.indd   14 16.05.18   11:07
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Past niet bestaat niet! Drie lengtematen voor de 
mouwen, het rugpand en de broekspijpen.

Alle artikelen in deze collectie zijn geschikt voor 
vrouwen en mannen en gebaseerd op een slim 
matensysteem in drie lengten: s (kort), n (normaal) 
en l (lang).

Dankzij deze drie verschillende lengten voor de mou-
wen, het rugpand en de broekspijpen past de kleding 
gegarandeerd als gegoten.  

Dat is het BP-comfort waarin jij je prettig voelt!

In 3 lengten: voor iedereen de juiste maat.

BOVENKLEDING:
Lang (l) 

Normaal (n)

Kort (s)

BROEKEN:
Kort (s) 

Normaal (n)

Lang (l)

RZ_BP_Food2018_Vorlaufseiten_Sprachen_pp.indd   15 16.05.18   11:07
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BORDUURWERK DIRECT
Bijzonder sterk en mooi. Vaak wassen 
en zwaar werk? Geen probleem voor 
onze kwaliteitsgarens. Er zijn veel 
verschillende kleuren en lettertypes 
mogelijk.

TRANSFERDRUK
We drukken jouw logo, naam of opdruk 
met behulp van folie-transferdruk op 
vrijwel elke stof. Ook hier bieden we 
een royale keuze aan kleuren, maten 
en vormen.

 
Van jou.

RZ_BP_Food2018_Vorlaufseiten_Sprachen_pp.indd   16 16.05.18   11:07
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Van jou.

Namen, logo’s, opschriften of eenvoudige opdrukken – met 
BP is het personaliseren van je kleding volgens DIN 10524 een 
fluitje van een cent. Want bij HACCP-kleding is het belangrijk 
dat opschriften en opdrukken niet kunnen loslaten en er in de 
kleding geen wijzigingen worden aangebracht op het gebied van 
functionaliteit, design, kleurechtheid en levensduur.

Het voordeel: gepersonaliseerde kleding is perfect om bijvoor-
beeld het teamgevoel te versterken of je individuele persoonlijk-
heid te benadrukken. 

Maar ook het corporate design van je laboratorium, je bedrijf in 
de voedings- of verpakkingsbranche of de cosmetica-industrie 
kun je prima via je kleding tot uitdrukking brengen. Je hebt keus 
uit veel verschillende kleuren.

De personaliseringsmogelijkheden zijn afhankelijk van het 
kledingstuk: borduren direct op het kledingstuk, geborduurde 
emblemen of transferdruk. Alle door BP gebruikte personalise-
ringsmaterialen zijn van excellente kwaliteit en geschikt voor 
industrieel reinigen volgens ISO 15797.

De BP-personaliseringsservice  
voor meer persoonlijkheid.

GEBORDUURDE  
EMBLEMEN
We naaien het gebor-
duurde embleem met 
jouw logo, bedrijfs-
naam of naam op de 
stof.

RZ_BP_Food2018_Vorlaufseiten_Sprachen_pp.indd   17 16.05.18   11:07
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1670 500 21

1670 500 11

1670 500 51

1670 500 74

1682 558 21

1682 558 51

1682 558 53

1682 558 74

1682 558 13

1673 500 21

1673 500 11

1673 500 51

1673 500 53

1673 500 74

1673 500 13

1672 558 21

1672 558 11

1672 558 51

1682 BP® Werkjack  
voor haar & hem met vele  

praktische zakken
1673 BP® Lange jas  
voor haar & hem

1672 BP® Broek  
voor haar & hem

1670 BP® Jack  
voor haar & hem
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1680 558 21

1680 558 51

1680 558 53

1680 558 74

1680 558 13 19

1675 558 21

1675 558 51

1681 558 21

1681 558 51

1681 558 53

1681 558 74

1681 558 13

1676 558 21

1676 558 51

1680 BP® Werkbroek  
voor haar & hem met vele  

praktische zakken
1675 BP® Tuinbroek  

voor haar & hem

1681 BP® Werktuinbroek  
voor haar & hem met  

vele praktische zakken
1676 BP® Overall  
voor haar & hem
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BP® Jack  
voor haar & hem  
1670 500 21
BP® Broek 
voor haar & hem 
1672 558 21

De ideale aanvulling: onze BP-shirts passen bij alle BP Industrial Food®-outfits. Pagina’s 44-47.

BP® Lange jas  
voor haar & hem  
1673 500 21
BP® Broek 
voor haar & hem 
1672 558 21
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8.
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1
2
3

1670 500 21 Wit

BP® Jack voor haar & hem 1670
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen  
verstelbaar, liggend boord, blinde druk-
knopen lijst, 1 borstzak aan de binnenkant,  
2 zij zakken aan de binnenkant

Maten XSs-XLs, XSn-4XLn, Sl-3XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

De ideale aanvulling: onze BP-shirts passen bij alle BP Industrial Food®-outfits. Pagina’s 44-47.

BP® Werkjack voor haar & hem 1682
Lange mouwen, manchetten met drukknopen 
verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopen-
lijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 1 binnen-
zak, rugpas, plooien in het rugpand voor meer 
bewegingsvrijheid

Maten XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1682 558 21 Wit

Ve
rk

rij
gb

aa
r i

n 
de

 v
ol

ge
nd

e 
kl

eu
re

n:

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

De kleur wit voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklassen 1–3.

Bijzonder geschikt voor toepassing  
in de voedingsindustrie met een 
gemiddeld tot hoog risico voor 
de hygiëne.

nieuwste 
DIN-norm

Klasse 1 P
Klasse 2 P
Klasse 3 P

Wit

K
la

ss
e

K
la

ss
e

K
la

ss
e

ü borstzakken met klepsluiting

ü blinde drukknopenlijst

ü manchetten met drukknopen 
verstelbaar

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen met  

drukknopen verstelbaar
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Zin in variatie? De BP Industrial Food®-collectie is in risicoklasse 1 verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren.

BP® Jack  
voor haar & hem  
1670 500 21
BP® Broek 
voor haar & hem 
1672 558 21

B
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 1
78

8.

BP® Werkjack  
voor haar & hem  
1682 558 21
BP® Werkbroek 
voor haar & hem 
1680 558 21
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3

Zin in variatie? De BP Industrial Food®-collectie is in risicoklasse 1 verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren.

BP® Werkbroek voor haar & hem 1680
Ritssluiting, verstelbaar elastiek in de tailleband voor 
perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- en 
1 achterzak met klepsluiting

Maten XSs-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1680 558 21 Wit

1672 558 21 Wit

BP® Broek voor haar & hem 1672
Verstelbaar elastiek in de tailleband voor perfecte pas-
vorm, 1 afsluitbare zijzak aan de binnenkant, jukstuk

Maten XSs-XLs, XSn-4XLn, Sl-3XLl

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

K!rc)

BP® Riem 1080, 3 stuks
Riem van elastisch materiaal, 
gesp van polyamide 6.6, 
breedte 4 cm

Maat 001 = 110 cm,  
Maat 002 = 130 cm
100% polyester 
Geschikt voor industrieel 
 reinigen volgens ISO 157971080 001 21 Wit

Ve
rk

rij
gb

aa
r i

n 
de

 v
ol

ge
nd

e 
kl

eu
re

n:

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Bijzonder geschikt voor toepassing  
in de voedingsindustrie met een 
gemiddeld tot hoog risico voor  
de hygiëne.

Klasse 1 P
Klasse 2 P
Klasse 3 P

Wit
nieuwste 
DIN-norm

K
la

ss
e

K
la

ss
e

K
la

ss
e

ü afsluitbare zijzak aan de 
 binnenkant

ü verstelbaar elastiek in de taille-
band voor perfecte pasvorm

ü jukstuk voor betere pasvorm

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek in de 
tailleband voor perfecte 
pasvorm

ü achterzak met klepsluiting

De kleur wit voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklassen 1–3.
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Perfecte pasvorm voor haar & hem: ontdek onze artikelen in 3 lengten. Pagina 15.
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1675 558 21 Wit 1681 558 21 Wit

BP® Tuinbroek voor haar & hem 1675
Met elastiek verstelbare taille voor perfecte pasvorm, 1 grote 
borstzak aan de binnenkant, 1 afsluitbare zijzak aan de binnen-
kant, ribgebreide inzetstukken opzij voor meer bewegings-
vrijheid, elastische schouderbanden 

XSs-XLs, XSn-4XLn, Sl-3XLl 

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

K#rc)

BP® Werktuinbroek voor haar & hem 1681
Met elastiek verstelbare taille voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- en 1 achterzak met 
klepsluiting, 1 grote borstzak met klepsluiting, ribge-
breide inzetstukken opzij voor meer bewegingsvrijheid 

Maten XSs-XLs, XSn-4XLn, Sl-3XLl

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

K#rc)

ü grote borstzak aan de 
binnenkant

ü zijzak aan de binnenkant

ü met elastiek verstel-
bare taille voor perfecte 
pasvorm

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü met elastiek verstelbare 
taille voor perfecte pasvorm

ü ribgebreide inzetstukken 
opzij voor meer bewegings-
vrijheid
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Perfecte pasvorm voor haar & hem: ontdek onze artikelen in 3 lengten. Pagina 15.

1673 500 21 Wit

BP® Lange jas voor haar & hem 1673
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen verstel-
baar, liggend boord, blinde drukknopenlijst, 1 borstzak 
aan de binnenkant, 2 zijzakken aan de binnenkant

Maten XSs-XLs, XSn-4XLn, Sl-3XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

BP® Overall voor haar & hem 1676
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen verstelbaar, 
liggend boord, blinde drukknopenlijst, 1 borstzak aan de 
binnenkant, met elastiek verstelbare taille 

Maten XSs-XLs, XSn-4XLn, Sl-3XLl

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

K!rc)

behalve  
tuinbroeken 
1675, 1681

Ve
rk

rij
gb
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r i

n 
de
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ge
nd

e 
kl

eu
re

n:

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Bijzonder geschikt voor toepassing 
in de voedingsindustrie met een 
gemiddeld tot hoog risico voor de 
hygiëne.

Klasse 1 P
Klasse 2 P
Klasse 3 P

Wit

1676 558 21 Wit

nieuwste 
DIN-norm

K
la

ss
e

K
la

ss
e

K
la

ss
e

ü blinde druk-
knopenlijst

ü 3 zakken aan  
de binnenkant

ü uiteinden van  
de mouwen  
met drukknopen  
verstelbaar

ü met elastiek ver-
stelbare taille voor 
perfecte pasvorm

ü afsluitbare borstzak 
aan de binnenkant 

ü uiteinden van de 
mouwen met druk-
knopen verstelbaar

De kleur wit voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklassen 1–3.
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BP® Overall  
voor haar  
& hem  
1676 558 21

Jouw persoonlijke kledingstuk: meer informatie over de BP-personaliseringsservice vind je op pagina 16/17.
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BP® Gewatteerd 
jack voor haar  
& hem  
1684 665 21
BP® Werktuinbroek 
voor haar & hem 
1681 558 21

BP® Gewatteerde broek  
voor haar & hem 1685
Elastische tailleband met tunnelkoord, gewat-
teerde stof (met hoogfrequent gelaste naden)

Maten XSn-3XLn

Buitenkant: 67% polyester/33% katoen  
Tussenvoering: 100% polyester 
Binnenkant: 50% katoen/50% polyester 
ca. 500 g/m2

I!re-

1685 665 21 Wit

ü afgestemd op de hygiëne-
richtlijnen uit DIN 10524

ü draagbaar onder en over  
de kleding

ü draagt heerlijk dankzij 
elastische tailleband 
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Jouw persoonlijke kledingstuk: meer informatie over de BP-personaliseringsservice vind je op pagina 16/17.
1683 665 21 Wit

Ve
rk

rij
gb

aa
r i

n 
de

 v
ol

ge
nd

e 
kl

eu
r:

ü bescherming tegen kou  
tot -15°C 

ü thermoweefsel met hoogfrequent 
gelaste naden

ü koude-isolatie volgens NFG 07-107

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Deze artikelen zijn  
gebaseerd op norm
DIN 10524:2012
risicoklassen 1–3.

Bijzonder geschikt voor toepassing 
in de voedingsindustrie met een 
gemiddeld tot hoog risico voor de 
hygiëne.

Klasse 1 P
Klasse 2 P
Klasse 3 P

Wit

1684 665 21 Wit

BP® Gewatteerd jack voor haar & hem 1684
Lange mouwen met manchetten aan de binnen-
kant, V-hals, blinde drukknopenlijst, gewat teerde 
stof (met hoogfrequent gelaste naden)

Maten XSn-3XLn

Buitenkant: 67% polyester/33% katoen  
Tussenvoering: 100% polyester 
Binnenkant: 50% katoen/50% polyester 
ca. 500 g/m2

I!re-

BP® Gewatteerd gilet voor haar & hem 1683
Zonder mouwen, V-hals, blinde drukknopenlijst, 
gewatteerde stof (met hoogfrequent gelaste naden)

Maten XSn-3XLn

Buitenkant: 67% polyester/33% katoen  
Tussenvoering: 100% polyester 
Binnenkant: 50% katoen/50% polyester 
ca. 500 g/m2

I!re-

nieuwste 
DIN-norm

K
la

ss
e

K
la

ss
e

K
la

ss
e

ü afgestemd op de hygiëne-
richtlijnen uit DIN 10524

ü draagbaar onder en over 
de kleding

ü blinde drukknoopsluting

ü afgestemd op de hygiëne-
richtlijnen uit DIN 10524

ü draagbaar onder en over  
de kleding

ü blinde drukknopenlijst
ü draagt heerlijk dankzij  

manchetten aan de binnenkant
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BP® Jack  
voor haar & hem  
1670 500 11
BP® Broek 
voor haar & hem 
1672 558 11

BP® Lange jas  
voor haar & hem  
1673 500 11
BP® Broek 
voor haar & hem 
1672 558 11
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BP® Broek voor haar & hem 1672
Verstelbaar elastiek in de tailleband voor per-
fecte pasvorm, 1 afsluitbare zijzak aan  
de binnenkant, jukstuk

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1672 558 11 Lichtblauw

De ideale aanvulling: onze BP-shirts passen bij alle BP Industrial Food®-outfits. Pagina’s 44-47.

ü afsluitbare zijzak aan de 
 binnenkant

ü verstelbaar elastiek in de taille-
band voor perfecte pasvorm

ü jukstuk voor betere pasvorm
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1670 500 11 Lichtblauw

BP® Jack voor haar & hem 1670
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen 
verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopen-
lijst, 1 borstzak aan de binnenkant, 2 zijzakken 
aan de binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

De kleur lichtblauw  
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklassen 1–3.

Bijzonder geschikt voor toepassing 
in de farmaceutische industrie 
met een gemiddeld tot hoog 
risico voor de hygiëne.

Klasse 1 P
Klasse 2 P
Klasse 3 P

1673 500 11 Lichtblauw

BP® Lange jas voor haar & hem 1673
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen ver-
stelbaar, liggend boord, blinde drukknopenlijst,  
1 borstzak aan de binnenkant, 2 zijzakken aan de 
binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

Lichtblauw
nieuwste 
DIN-norm

Ve
rk

rij
gb

aa
r i

n 
de

 v
ol

ge
nd

e 
kl

eu
re

n:

De ideale aanvulling: onze BP-shirts passen bij alle BP Industrial Food®-outfits. Pagina’s 44-47.

K
la

ss
e

K
la

ss
e

K
la

ss
e

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen met  

drukknopen verstelbaar

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen met  

drukknopen verstelbaar
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Bewust en verantwoord: een overzicht van het BP-engagement vind je op pagina’s 4-9.

BP® Werkjack voor haar & hem 1682
Lange mouwen, manchetten met drukknopen 
verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopen-
lijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 1 binnen-
zak, rugpas, plooien in het rugpand voor meer 
bewegingsvrijheid

Maten XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

BP® Jack voor haar & hem 1670
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen 
verstelbaar, liggend boord, blinde druk-
knopen lijst, 1 borstzak aan de binnenkant,  
2 zij zakken aan de binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

1670 500 51 Lichtgrijs

1682 558 51 Lichtgrijs

1080 001 21 Wit

BP® Riem 1080, 3 stuks
Riem van elastisch materiaal, gesp van 
 polyamide 6.6, breedte 4 cm

Maat 001 = 110 cm,  
Maat 002 = 130 cm
100% polyester 
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

ü borstzakken met klepsluiting

ü blinde drukknopenlijst

ü manchetten met drukknopen 
verstelbaar

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen met  

drukknopen verstelbaar
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Bewust en verantwoord: een overzicht van het BP-engagement vind je op pagina’s 4-9.

nieuwste 
DIN-norm

De kleur lichtgrijs 
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklassen 1–3.

Bijzonder geschikt voor toepassing in 
de farmaceutische industrie en de 
voedings industrie met een gemiddeld 
tot hoog risico voor de hygiëne.

Lichtgrijs

Ve
rk
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gb
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r i

n 
de

 v
ol

ge
nd

e 
kl

eu
re

n:

BP® Werkbroek voor haar & hem 1680
Ritssluiting, verstelbaar elastiek in de tailleband voor 
perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been-  
en 1 achterzak met klepsluiting

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1680 558 51 Lichtgrijs

1672 558 51 Lichtgrijs

BP® Broek voor haar & hem 1672
Verstelbaar elastiek in de tailleband voor perfecte pas-
vorm, 1 afsluitbare zijzak aan de binnenkant, jukstuk

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797 K
la

ss
e

K
la

ss
e

K
la

ss
e

ü afsluitbare zijzak aan de binnen-
kant

ü verstelbaar elastiek in de taille-
band voor perfecte pasvorm

ü jukstuk voor betere pasvorm

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek in de 
tailleband voor perfecte 
pasvorm

ü achterzak met klepsluiting

Klasse 1 P
Klasse 2 P
Klasse 3 P
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Perfecte pasvorm voor haar & hem: ontdek onze artikelen in 3 lengten. Pagina 15.
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1675 558 51 Lichtgrijs

BP® Tuinbroek voor haar & hem 1675
Met elastiek verstelbare taille voor perfecte pasvorm, 
1 grote borstzak aan de binnenkant, 1 afsluitbare zijzak 
aan de binnenkant, ribgebreide inzetstukken opzij voor 
meer bewegingsvrijheid, elastische schouderbanden 

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K#rc)

BP® Werktuinbroek voor haar & hem 1681
Met elastiek verstelbare taille voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- en 1 achterzak met 
klepsluiting, 1 grote borstzak met klepsluiting, ribge-
breide inzetstukken opzij voor meer bewegingsvrijheid 

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K#rc)

1681 558 51 Lichtgrijs

ü grote borstzak aan de 
binnenkant

ü zijzak aan de binnenkant

ü met elastiek verstel-
bare taille voor perfecte 
pasvorm

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü met elastiek verstelbare 
taille voor perfecte pasvorm

ü ribgebreide inzetstukken 
opzij voor meer bewegings-
vrijheid
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Perfecte pasvorm voor haar & hem: ontdek onze artikelen in 3 lengten. Pagina 15.

1673 500 51 Lichtgrijs

BP® Lange jas voor haar & hem 1673
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen verstel-
baar, liggend boord, blinde drukknopenlijst, 1 borstzak 
aan de binnenkant, 2 zijzakken aan de binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-3XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

BP® Overall voor haar & hem 1676
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen verstelbaar, 
liggend boord, blinde drukknopenlijst, 1 borstzak aan de 
binnenkant, met elastiek verstelbare taille 

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1676 558 51 Lichtgrijs
Ve

rk
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gb
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de
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nieuwste 
DIN-norm

Bijzonder geschikt voor toepassing in de 
farmaceutische industrie en de voedings-
industrie met een gemiddeld tot hoog 
risico voor de hygiëne.

Lichtgrijs

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Klasse 1 P
Klasse 2 P
Klasse 3 P

K
la

ss
e

K
la

ss
e

K
la

ss
e

ü blinde druk-
knopenlijst

ü 3 zakken aan  
de binnenkant

ü uiteinden van  
de mouwen  
met drukknopen  
verstelbaar

ü met elastiek ver-
stelbare taille voor 
perfecte pasvorm

ü afsluitbare borstzak 
aan de binnenkant 

ü uiteinden van de 
mouwen met druk-
knopen verstelbaar

De kleur lichtgrijs 
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklassen 1–3.

RZ_BP_Food2018_Produktseiten_Sprachen_pp.indd   33 16.05.18   11:20



34

BP® Werkjack  
voor haar & hem  
1682 558 53
BP® Werkbroek 
voor haar & hem 
1680 558 53

Zin in variatie? De BP Industrial Food®-collectie is in risicoklasse 1 verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren.
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BP® Lange jas  
voor haar & hem  
1673 500 53
BP® Werkbroek 
voor haar & hem 
1680 558 53
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1682 558 53 Donkergrijs

BP® Werkjack voor haar & hem 1682
Lange mouwen, manchetten met drukknopen 
verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopen-
lijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 1 binnen-
zak, rugpas, plooien in het rugpand voor meer 
bewegingsvrijheid

Maten XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1673 500 53 Donkergrijs

BP® Lange jas voor haar & hem 1673
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen 
 verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopenlijst,  
1 borstzak aan de binnenkant, 2 zijzakken aan  
de binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

Zin in variatie? De BP Industrial Food®-collectie is in risicoklasse 1 verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren.

Bijzonder geschikt voor toepassingsgebieden met  
een gering risico voor de hygiëne en als cor-
porate identity bedrijfskleding, bijvoorbeeld 
voor onderhoudspersoneel en toeleveranciers.

nieuwste 
DIN-norm

Donkergrijs

Ve
rk
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n:

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797 K
la

ss
e

ü borstzakken met  
klepsluiting

ü blinde drukknopenlijst

ü manchetten met drukknopen 
verstelbaar

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen met  

drukknopen verstelbaar

Klasse 1 P
Klasse 2  –
Klasse 3  –

De kleur donkergrijs 
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklasse 1.
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BP® Werkjack  
voor haar & hem  
1682 558 53
BP® Werktuinbroek  
voor haar & hem  
1681 558 53

Bewust en verantwoord: een overzicht van het BP-engagement vind je op pagina’s 4-9.
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nieuwste 
DIN-norm

Donkergrijs

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

BP® Werktuinbroek voor haar & hem 1681
Met elastiek verstelbare taille voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- en 1 achterzak met 
klepsluiting, 1 grote borstzak met klepsluiting, ribgebreide 
inzetstukken opzij voor meer bewegingsvrijheid 

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K#rc)

BP® Werkbroek voor haar & hem 1680
Ritssluiting, verstelbaar elastiek in de tailleband voor 
perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- 
en 1 achterzak met klepsluiting

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)
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Bewust en verantwoord: een overzicht van het BP-engagement vind je op pagina’s 4-9.

1681 558 53 Donkergrijs1680 558 53 Donkergrijs

Klasse 1 P
Klasse 2  –
Klasse 3  –

K
la

ss
e

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek in  
de tailleband voor perfecte 
pasvorm

ü achterzak met klepsluiting

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek in de 
tailleband voor perfecte 
pasvorm

ü ribgebreide inzetstuk-
ken opzij voor meer 
bewegings vrijheid

Bijzonder geschikt voor toepassingsgebieden met  
een gering risico voor de hygiëne en als cor-
porate identity bedrijfskleding, bijvoorbeeld 
voor onderhoudspersoneel en toeleveranciers.

De kleur donkergrijs 
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklasse 1.
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BP® Werkjack  
voor haar & hem  
1682 558 74
BP® Werkbroek 
voor haar & hem 
1680 558 74
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BP® Werktuinbroek 
voor haar & hem 
1681 558 74

De ideale aanvulling: onze BP-shirts passen bij alle BP Industrial Food®-outfits. Pagina’s 44-47.
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Middelgroen
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1670 500 74 Middelgroen

BP® Jack voor haar & hem 1670
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen 
verstelbaar, liggend boord, blinde druk-
knopen lijst, 1 borstzak aan de binnenkant,  
2 zij zakken aan de binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

65% polyester/35% katoen,  ca. 210 g/m2

I!rc)

BP® Werkjack voor haar & hem 1682
Lange mouwen, manchetten met druk-
knopen verstelbaar, liggend boord, blinde 
drukknopenlijst, 2 borstzakken met klep-
sluiting, 1 binnenzak, rugpas, plooien in het 
rugpand voor meer bewegingsvrijheid

Maten XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1682 558 74 Middelgroen

nieuwste 
DIN-norm

Klasse 1 P
Klasse 2  –
Klasse 3  –

De ideale aanvulling: onze BP-shirts passen bij alle BP Industrial Food®-outfits. Pagina’s 44-47.

K
la

ss
e

ü borstzakken met klepsluiting

ü blinde drukknopenlijst

ü manchetten met drukknopen 
verstelbaar

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen  

met drukknopen verstelbaar

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Bijzonder geschikt voor toepassingsgebieden met  
een gering risico voor de hygiëne en als cor-
porate identity bedrijfskleding, bijvoorbeeld 
voor onderhoudspersoneel en toeleveranciers.

De kleur middelgroen
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklasse 1.
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BP® Lange jas voor haar & hem 1673
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen 
 verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopenlijst,  
1 borstzak aan de binnenkant, 2 zijzakken aan  
de binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

1673 500 74 Middelgroen

Jouw persoonlijke kledingstuk: meer informatie over de BP-personaliseringsservice vind je op pagina 16/17.

BP® Riem 1080, 3 stuks
Riem van elastisch materiaal, gesp van polyamide 6.6, 
breedte 4 cm

Maat 001 = 110 cm,  
Maat 002 = 130 cm
100% polyester 
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 157971080 001 21 Wit

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen met  

drukknopen verstelbaar
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nieuwste 
DIN-norm

Klasse 1 P
Klasse 2  –
Klasse 3  –
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Middelgroen

BP® Werkbroek voor haar & hem 1680
Ritssluiting, verstelbaar elastiek in de tailleband voor 
perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- 
en 1 achterzak met klepsluiting

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

BP® Werktuinbroek voor haar & hem 1681
Met elastiek verstelbare taille voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- en 1 achterzak met 
klepsluiting, 1 grote borstzak met klepsluiting, ribgebreide 
inzetstukken opzij voor meer bewegingsvrijheid 

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K#rc)

1681 558 74 Middelgroen1680 558 74 Middelgroen

Jouw persoonlijke kledingstuk: meer informatie over de BP-personaliseringsservice vind je op pagina 16/17.

K
la

ss
e

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek in de 
tailleband voor perfecte 
pasvorm

ü achterzak met klepsluiting

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek in de 
tailleband voor perfecte 
pasvorm

ü ribgebreide inzetstukken 
opzij voor meer bewegings-
vrijheid

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Bijzonder geschikt voor toepassingsgebieden met  
een gering risico voor de hygiëne en als cor-
porate identity bedrijfskleding, bijvoorbeeld 
voor onderhoudspersoneel en toeleveranciers.

De kleur middelgroen
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklasse 1.
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1682 558 13 Koningsblauw

BP® Werkjack voor haar & hem 1682
Lange mouwen, manchetten met drukknopen 
verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopen-
lijst, 2 borstzakken met klepsluiting, 1 binnen-
zak, rugpas, plooien in het rugpand voor meer 
bewegingsvrijheid

Maten XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

1673 500 13 Koningsblauw

BP® Lange jas voor haar & hem 1673
Lange mouwen, uiteinden met drukknopen  
verstelbaar, liggend boord, blinde drukknopenlijst,  
1 borstzak aan de binnenkant, 2 zijzakken aan  
de binnenkant

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

65% polyester/35% katoen, ca. 210 g/m2

I!rc)

Perfecte pasvorm voor haar & hem: ontdek onze artikelen in 3 lengten. Pagina 15.

ü blinde drukknopenlijst
ü 3 zakken aan de binnenkant
ü uiteinden van de mouwen met  

drukknopen verstelbaar

ü borstzakken met  
klepsluiting

ü blinde drukknopenlijst

ü manchetten met drukknopen 
verstelbaar
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Perfecte pasvorm voor haar & hem: ontdek onze artikelen in 3 lengten. Pagina 15.

nieuwste 
DIN-norm

Klasse 1 P
Klasse 2  –
Klasse 3  –

Koningsblauw
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BP® Werkbroek voor haar & hem 1680
Ritssluiting, verstelbaar elastiek in de tailleband voor 
perfecte pasvorm, 2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- 
en 1 achterzak met klepsluiting 

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K!rc)

BP® Werktuinbroek voor haar & hem 1681
Met elastiek verstelbare taille voor perfecte pasvorm, 
2 zijzakken, 1 duimstok-, 1 been- en 1 achterzak met 
klepsluiting, 1 grote borstzak met klepsluiting, ribgebreide 
inzetstukken opzij voor meer bewegingsvrijheid 

Maten Ss-XLs, XSn-3XLn, Sl-2XLl

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

K#rc)

1681 558 13 Koningsblauw1680 558 13 Koningsblauw

K
la

ss
e

ü vele praktische zakken  
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek  
in de tailleband  
voor perfectepasvorm

ü achterzak met  
klepsluiting

ü vele praktische zakken 
inclusief duimstokzak

ü verstelbaar elastiek in de 
tailleband voor perfecte 
pasvorm

ü ribgebreide inzetstukken 
opzij voor meer bewe-
gingsvrijheid

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Bijzonder geschikt voor toepassingsgebieden met  
een gering risico voor de hygiëne en als cor-
porate identity bedrijfskleding, bijvoorbeeld 
voor onderhoudspersoneel en toeleveranciers.

De kleur koningsblauw
voldoet aan
DIN 10524:2012
risicoklasse 1.

RZ_BP_Food2018_Produktseiten_Sprachen_pp.indd   43 16.05.18   11:21



44

BP® T-shirt voor haar & hem 1618
1/2 mouwen, V-hals, versterkte 
 schouders, lengte 70 cm
Bestelnr. 1618 171 21 Wit

Maten XS-4XL

50% katoen/50% polyester, 
ca. 180 g/m2

K!rc)

BP SHIRTS
GESCHIKT VOOR INDUSTRIEEL 
REINIGEN VOLGENS ISO 15797
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8.

ü afgestemd op de  
hygiëne richtlijnen  
uit DIN 10524
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BP® T-shirt voor haar & hem 1621
1/2 mouwen, ronde hals, versterkte schouders,  
lengte 70 cm
Bestelnr. 1621 171 21 Wit  (Maten 2XS-6XL)
Bestelnr. 1621 171 13 Koningsblauw  (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1621 171 32 Zwart  (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1621 171 51 Lichtgrijs (Maten XS-4XL) 
Bestelnr. 1621 171 53 Donkergrijs  (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1621 171 56 Antraciet  (Maten XS-3XL)
Bestelnr. 1621 171 74 Middelgroen  (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1621 171 81 Rood  (Maten XS-4XL) 
Bestelnr. 1621 171 82 Bordeaux  (Maten XS-4XL) 
Bestelnr. 1621 171 85 Oranje  (Maten XS-4XL) 
Bestelnr. 1621 171 110 Nachtblauw  (Maten XS-4XL)

50% katoen/50% polyester, 
ca. 180 g/m2

K!rc)

 82 Bordeaux
 81 Rood
 85 Oranje
 74 Middelgroen
 13 Koningsblauw
 110 Nachtblauw
 21 Wit
 51 Lichtgrijs
 53 Donkergrijs
 56 Antraciet
 32 Zwart

 B
P

 S
H

IR
TS

Wit Bont

ü afgestemd op de  
hygiënerichtlijnen  
uit DIN 10524
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BP® T-shirt met lange mouwen  
voor haar & hem 1620
Lange mouwen, ronde hals, versterkte schouders, 
boordjes aan mouwen, lengte 70 cm
Bestelnr. 1620 171 21 Wit
Bestelnr. 1620 171 51 Lichtgrijs
Bestelnr. 1620 171 110 Nachtblauw

Maten XS-4XL

50% katoen/50% polyester, ca. 180 g/m2

K!rc)

BP® Sweatjack voor haar & hem 1627
Lange mouwen, hoge kraag, versterkte 
schouders, rits, kangoeroezakken, boordjes 
aan mouwen en zoom, lengte 70 cm
Bestelnr. 1627 193 21 Wit
Bestelnr. 1627 193 110 Nachtblauw

Maten XS-3XL

55% katoen/45% polyester,  
ca. 320 g/m2

K#rc)
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 51 Lichtgrijs
 21 Wit
 110 Nachtblauw

 110 Nachtblauw 

 21 Wit

BP® Poloshirt voor haar & hem 1625
1/2 mouwen , polokraag met blinde drukknopenlijst,  
versterkte schouders, lengte 70 cm
Bestelnr. 1625 181 13 Koningsblauw (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1625 181 21 Wit (Maten 2XS-6XL)
Bestelnr. 1625 181 51 Lichtgrijs (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1625 181 53 Donkergrijs (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1625 181 74 Middelgroen (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1625 181 81 Rood (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1625 181 82 Bordeaux (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1625 181 110 Nachtblauw (Maten XS-4XL)

50% katoen/50% polyester, 
ca. 220 g/m2

K!rc)

 81 Rood
 82 Bordeaux
 74 Middelgroen
 13 Koningsblauw
 110 Nachtblauw
 21 Wit
 51 Lichtgrijs
 53 Donkergrijs

Wit Bont

Wit Bont

Wit Bont

ü afgestemd op de hygiëne-
richtlijnen uit DIN 10524

ü afgestemd op de hygiëne-
richtlijnen uit DIN 10524

ü met metalen drukknopen,  
conform HACCP-richtlijnen
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BP® Sweatshirt voor haar & hem 1623
Lange mouwen, ronde hals, versterkte schouders,  
boordjes aan mouwen en zoom, lengte 70 cm
Bestelnr. 1623 193 13 Koningsblauw (Maten XS-3XL)
Bestelnr. 1623 193 21 Wit (Maten XS-4XL)
Bestelnr. 1623 193 32 Zwart (Maten XS-3XL)
Bestelnr. 1623 193 51 Lichtgrijs (Maten XS-3XL)
Bestelnr. 1623 193 53 Donkergrijs (Maten XS-3XL) 
Bestelnr. 1623 193 74 Middelgroen (Maten S-3XL)
Bestelnr. 1623 193 81 Rood (Maten XS-3XL)
Bestelnr. 1623 193 82 Bordeaux (Maten XS-3XL)
Bestelnr. 1623 193 110 Nachtblauw (Maten XS-3XL)

55% katoen/45% polyester, 
ca. 320 g/m2

K!rc)

 82 Bordeaux 

 81 Rood

 74 Middelgroen 

 13 Koningsblauw 

 110 Nachtblauw

 21 Wit

 51 Lichtgrijs

 53 Donkergrijs 

 32 Zwart

 B
P

 S
H

IR
TS

GESCHIKT VOOR  
INDUSTRIEEL  
REINIGEN VOLGENS 
ISO 15797 

Wit Bont

ü afgestemd op de  
hygiënerichtlijnen  
uit DIN 10524
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XS

XSs

XSn

XSl

S

Ss 

Sn 

Sl

M

Ms

Mn

Ml

L

Ls

Ln

L

XL

XLs

XLn

XLl

2 XL

2 XLs

2 XLn

2 XLl

3 XL

3 XLs

3 XLn

3 XLl

4 XL

4 XLs

4 XLn

4 XLl

5 XL

5 XLs

5 XLn

5 XLl

2 XS

2 XSs

2 XSn

2 XSl

27/32

27/34

27/36

26/32

26/34

26/36

28/32

28/34

28/36

29/32

30/32

29/34

30/34

29/36

30/36

31/32

32/32

31/34

32/34

31/36

32/36

33/32

33/34

33/36

34/32

34/34

34/36

36/32

36/34

36/36

38/32

38/34

38/36

40/32

40/34

40/36

42/32

42/34

42/36

44/32

44/34

44/36

46/32

46/34

46/36

48/32

48/34

48/36

35 / 36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48 49 / 50 51 / 5233/34

48

Veel BP-artikelen zijn verkrijgbaar in 3 lengtematen. 
Let op de volgende aanvulling bij jouw maat: s (kort), n (normaal) of l (lang).

Voor iedereen de juiste maat.

BP Dubbele maten

BP Herenmaten

BP Damesconfectiematen

40 / 42 44 / 46 48 / 50 52 / 54 56 / 58 60 / 62 64 / 66 68 / 70 72 / 74

32 34 36 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 6842

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
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Voorbeeld

Lichaamslengte 176-182 
Lichaamslengte 183-191 
Lichaamslengte 171-177

Lichaamslengte 165-174 
Lichaamslengte 175-184 
Lichaamslengte 185-194

Je BP-maat  
in 3 lengte-

maten

Je BP-maat  
in 3 lengte-

maten

Je BP-
unisexmaat  

in 3 lengte-
maten

Je BP-
jeansmaat  

in 3 lengte- 
maten

Unisexmaten

Lichaamslengte 160-169
Lichaamslengte 170-179
Lichaamslengte 180-189

Jeansmaten in inches

Lichaamslengte 164-174
Jeansmaten in inches

Lichaamslengte 175-184 
Jeansmaten in inches

Lichaamslengte 185-194

Kort (s) Kort (s)
BROEKEN: BROEKEN:

Normaal (n) Normaal (n)

Lang (l) Lang (l)

Lang (l) Lang (l) 
BOVENKLEDING: BOVENKLEDING:

Normaal (n) Normaal (n)

Kort (s) Kort (s)

Lichaamslengte:

Heren 185-194 cm, dames 173-180 cm   

Heren 175-184 cm, dames 165-172 cm

Heren 165-174 cm, dames 157-164 cm 

Binnenbeenlengte:

Heren 75-79 cm, dames 72-76 cm   

Heren 80-84 cm, dames 77-81 cm

Heren 85-89 cm, dames 82-86 cm 

Boordomvang, overhemd

Alle artikelen van de BP Industrial Food®-collectie hebben een unisexmaat. 

38  

78

19

40  

82

20

42  

86

21

44  

90

22

46  

94

23

48  

98

24

50  

102

25

52  

106

26

54  

110

27

56  

114

28

58  

118

29

60  

122

30

62  

126

31

64  

130

32

66  

134

33

68  

138

34

70  

142

35

72  

146

36

74  

150

37

76  

154

38 S 

38 N

38 L

40 S 

40 N

40 L

42 S 

42 N

42 L

44 S 

44 N

44 L

46 S 

46 N

46 L

48 S 

48 N

48 L

50 S 

50 N

50 L

52 S 

52 N

52 L

54 S 

54 N

54 L

56 S 

56 N

56 L

58 S 

58 N

58 L

60 S 

60 N

60 L

62 S 

62 N

62 L

64 S 

64 N

64 L

66 S 

66 N

66 L

68 S 

68 N

68 L

70 S 

70 N

70 L

72 S 

72 N

72 L

74 S 

74 N

74 L

76 S 

76 N

76 L
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160-169

74-77

62-65

81-84 

73-78

2XSs

170-179

74-77

62-65

81-84 

79-83

2XSn

160-169

74-77

62-65

81-84 

84-88

2XSl

160-169

78-85

70-73

85-92 

73-78

XSs

170-179

78-85

70-73

85-92 

79-83

XSn

160-169

78-85

70-73

85-92 

84-88

XSl

160-169

86-93

78-81

93-100

73-78

Ss

170-179

86-93

78-81

93-100

79-83

Sn

160-169

86-93

78-81

93-100

84-88

Sl

160-169

94-101

86-89

101-107 

73-78

Ms

170-179

94-101

86-89

101-107 

79-83

Mn

160-169

94-101

86-89

101-107 

84-88

Ml

170-179

102-109 

100-104

108-115 

79-83

Ln

160-169

102-109 

100-104

108-115 

84-88

Ll

160-169

102-109 

100-104

108-115 

73-78

Ls

170-179

110-119 

110-114

116-125 

79-83

XLn

160-169

110-119 

110-114

116-125 

84-88

XLl

160-169

110-119 

110-114

116-125 

73-78

XLs

170-179

120-129 

120-124

126-135 

79-83

2XLn

160-169

120-129 

120-124

126-135 

84-88

2XLl

160-169

120-129 

120-124

126-135 

73-78

2XLs

170-179

130-139 

130-134

136-145 

79-83

3XLn

160-169

130-139 

130-134

136-145 

84-88

3XLl

160-169

130-139 

130-134

136-145 

73-78

3XLs

170-179

140-149 

140-144

146-155 

79-83

4XLn

160-169

140-149 

140-144

146-155 

84-88

4XLl

160-169

140-149 

140-144

146-155 

73-78

4XLs

170-179

150-159 

150-154

156-165

79-83

5XLn

160-169

150-159 

150-154

156-165

84-88

5XLl

160-169

150-159 

150-154

156-165

73-78

5XLs

Lichaamslengte 

Bovenwijdte 

Taillewijdte 

Heupwijdte 

Binnenbeenlengte 

BP-maat

Lichaamslengte 

Bovenwijdte 

Taillewijdte 

Heupwijdte 

Binnenbeenlengte 

BP-maat

Lichaamslengte 

Bovenwijdte 

Taillewijdte 

Heupwijdte 

Binnenbeenlengte 

BP-maat

 Internationale  
maten  
KORT

Lichaamslengte 
160-169

 Internationale  
maten  

NORMAAL
Lichaamslengte 

175-184

 Internationale  
maten  
LANG

Lichaamslengte 
185-194

UNISEXMATEN IN 3 LENGTEN 
Internationale maten

Voorbeeld

Bovenwijdte
(bovenkleding)
> breedste gedeelte van de borst

Lichaamslengte
(bovenkleding)
> verticaal van de kruin  

tot de voetzool,  
zonder schoenen

Taillewijdte
(broeken en bovenkleding)
> broeken: langs de  

tailleband
> bovenkleding: breedste 

gedeelte van de buik 

Heupwijdte
(broeken)
> breedste gedeelte van 

het zitvlak

Binnenbeen-
lengte
(broeken)
> verticaal vanaf het  

kruis tot de voetzool  

Bovenwijdte
(bovenkleding)

> breedste gedeelte van de borst

Lichaamslengte
(bovenkleding)

> verticaal van de kruin  
tot de voetzool,  

zonder schoenen

Taillewijdte
(broeken)

> smalste gedeelte van de taille

Heupwijdte
(pantalons en bovenkleding)

> breedste gedeelte van het 
zitvlak of het bovenbeen

Alle maten op deze dubbele pagina zijn lichaamsmaten in cm.
Bepaal de maat uitsluitend aan de hand van voorgewassen kleding.
BP is niet aansprakelijk voor reclamaties op grond van ontoereikende wastests en verkeerd bepaalde maten.

Meet je lichaamslengte verticaal van de kruin tot de voetzool,  
zonder schoenen. 
> In onderstaande tabel vind je je lichaamslengte in de bovenste  

regels van de drie unisextabellen.

Voor bovenkleding meet je nog de bovenwijdte en de heupwijdte. 
> Vergelijk deze in de tabel met je lichaamslengte.

Voor broeken meet je nog de taillewijdte, de heupwijdte en de 
 binnenbeenlengte.

Nu heeb je je maat bepaald. Volg de kolom verticaal omlaag  
(zie het geel gemarkeerde voorbeeld) om je BP-maat te bepalen.

RZ_BP_Food2018_Anhang_Sprachen_pp.indd   49 16.05.18   11:34



50

41

81

42 61 63

82 83

43

Product vinden Alle informatie over BP-artikelen vind je ook  
in de BP-webwinkel op www.bp-online.com

1080 001 21 BP® Riem, 3 stuks - 23

1618 171 21 BP® T-shirt voor haar & hem 42 44

1620 171 21 BP® T-shirt met lange mouwen 42 46

1620 171 51 BP® T-shirt met lange mouwen 82 46

1620 171 110 BP® T-shirt met lange mouwen 82 46

1621 171 13 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 21 BP® T-shirt voor haar & hem 42 45

1621 171 32 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 51 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 53 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 56 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 74 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 81 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 82 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 85 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1621 171 110 BP® T-shirt voor haar & hem 82 45

1623 193 13 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1623 193 21 BP® Sweatshirt voor haar & hem 41 47

1623 193 32 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1623 193 51 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1623 193 53 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1623 193 74 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1623 193 81 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1623 193 82 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1623 193 110 BP® Sweatshirt voor haar & hem 81 47

1625 181 13 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 46

1625 181 21 BP® Poloshirt voor haar & hem 42 46

1625 181 51 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 46

1625 181 53 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 46

1625 181 74 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 46

1625 181 81 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 46

1625 181 82 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 46

1625 181 110 BP® Poloshirt voor haar & hem 82 46

1627 193 21 BP® Sweatjack voor haar & hem 61 46

1627 193 110 BP® Sweatjack voor haar & hem 81 46

1628 181 21 BP® Poloshirt met lange mouwen 42 44

1670 500 11 BP® Jack voor haar & hem 83 29

1670 500 21 BP® Jack voor haar & hem 43 21

1670 500 51 BP® Jack voor haar & hem 83 30

1670 500 74 BP® Jack voor haar & hem 83 39

1672 558 11 BP® Broek voor haar & hem 83 28

1672 558 21 BP® Broek voor haar & hem 43 23

1672 558 51 BP® Broek voor haar & hem 83 31

1673 500 11 BP® Lange jas voor haar & hem 83 29

1673 500 13 BP® Lange jas voor haar & hem 83 42

1673 500 21 BP® Lange jas voor haar & hem 43 25

1673 500 51 BP® Lange jas voor haar & hem 83 33

1673 500 53 BP® Lange jas voor haar & hem 83 35

1673 500 74 BP® Lange jas voor haar & hem 83 40

1675 558 21 BP® Tuinbroek voor haar & hem 83 24

1675 558 51 BP® Tuinbroek voor haar & hem 83 32

1676 558 21 BP® Overall voor haar & hem 43 25

1676 558 51 BP® Overall voor haar & hem 83 33

1680 558 13 BP® Werkbroek voor haar & hem 83 43

1680 558 21 BP® Werkbroek voor haar & hem 43 23

1680 558 51 BP® Werkbroek voor haar & hem 83 31

1680 558 53 BP® Werkbroek voor haar & hem 83 37

1680 558 74 BP® Werkbroek voor haar & hem 83 41

1681 558 13 BP® Werktuinbroek voor haar & hem 83 43

1681 558 21 BP® Werktuinbroek voor haar & hem 83 24

1681 558 51 BP® Werktuinbroek voor haar & hem 83 32

1681 558 53 BP® Werktuinbroek voor haar & hem 83 37

1681 558 74 BP® Werktuinbroek voor haar & hem 83 41

1682 558 13 BP® Werkjack voor haar & hem 83 42

1682 558 21 BP® Werkjack voor haar & hem 43 21

1682 558 51 BP® Werkjack voor haar & hem 83 30

1682 558 53 BP® Werkjack voor haar & hem 83 35

1682 558 74 BP® Werkjack voor haar & hem 83 39

1683 665 21 BP® Gewatteerd gilet voor haar & hem 42 27

1684 665 21 BP® Gewatteerd jack voor haar & hem 42 27

1685 665 21 BP® Gewatteerd broek voor haar & hem 42 26

Pagina Pagina
PRO- 
label

PRO- 
label

H o ( j *

H o ( j *

H o ( j *

H o ( j *

H o ( j *

H d ( j *

H o ( j *

S o ( j *

H o ( j *

S o ( j *

H d ( j *

H o ( j *

H o ( j *

H d ( j *

H d ( j *

H o ( j *

S o ( l #

> PRO-label
BP-artikelen zijn voor het merendeel voorzien van het PRO-label. Het PRO-label 
geeft aan dat het artikel voldoet aan de eisen van ISO 30023 en het volgens  
ISO 15797 getest is op geschiktheid voor industrieel reinigen in de wasprogramma’s 
1– 8, in de tunnelfinisher en/of de wasdroger. Het PRO-label is echter geen was-
voorschrift. Voor gebruik moet het artikel in de praktijk worden getest op geschikt-
heid voor industrieel reinigen. Meer  infor matie vind je op het etiket en in de infor-
matie van de fabrikant.

De artikelen uit onze Industrial Food-collectie zijn voorzien van de volgende  
PRO-labels:

BP-kwaliteit. Ook na 
veelvuldig wassen.

Drogen in  
de trommel

Drogen in de  
tunnelfinisher/ 
droogkast

DroogsymbolenPRO-label (voorbeeld) Wassymbolen
Witte werkkleding en/of gekleurd 
garneersel, bleken met perazijnzuur 
toegestaan
Witte werkkleding, bleken met chloor-
houdende producten toegestaan
Witte werkkleding en/of gekleurd  
garneersel, bleken met waterstof-
peroxide toegestaan
Kleurige werkkleding

• met wasprogramma nr. 8 
van ISO 15797 gewassen

• gedroogd in de trommel of 
de tunnelfinisher en getest

1, 2

3, 4

5, 6

 

7, 8
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Gebruik onze andere 
collecties voor de 
 perfecte aanvulling  
op jouw Industrial Food- 
kledinglijn!

Er overal  
goed  

uitzien. 

Meer van BP: www.bp-online.com
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