
Goed gekleed werkt
beter en veiliger!
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Projob kleedt uw medewerkers van kop tot teen !
High-End & modieuze producten !
Mix & Match principe !
Keuze uit 10 kleuren !
Keuze uit 7 categorieën met opbouwende prijzenstructuur !
Ruime keuze tussen gevoerde en ongevoerde modellen !
Ruime keuze in dames -en herenmodellen !
Ruime maatvoering met diverse beenlengten !
Werkbroeken met kruisversteviging voor een lange levensduur !
MOLLE-systeem voor het bevestigen van extra zakken !
Ruime voorraad vanuit het europees distributiecentrum in België !
Mireille als partner in deze exclusieve selected catalogus !

WAAROM KIEZEN VOOR PROJOB ?
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MATERIALEN DIE 
WE GEBRUIKEN

WAAROM KIEZEN VOOR PROJOB ?



INDUSTRY PRIO (BUDGET)
Degelijke kwaliteit voor een budget- 
vriendelijke prijs? Het kan! De Industry Prio 
Budget collectie heeft de beste prijs/
kwaliteit verhouding die je op de markt kan 
vinden. 

Van klassieke werkbroeken tot stretch 
broeken met een moderne snit, de Industry 
Prio budget collectie heeft het allemaal.

In de Prio collectie kunt u 55 modellen terug 
vinden in 7 standaard kleuren. Hierin gaan 
we heel ver tot zelfs het bijhorende 
accessoire. Mix en match naar jullie eigen 
keuze.
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3553 99 8266 9858

5532
BROEK MET KNIEZAKKEN
•  broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een goed behoud van vorm en kleur
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• versteviging aan de duimstokzak en kniezakken
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm. 

Materiaal:   65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
Kleuren:   marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35)
Maten:   C42-C64 (C142-164), D84-D120

826658

2530

53 99

BROEK
• easy care
• goede kleur- en vormbehoud
• ruime voorzakken
• achterzakken en beenzak met klep
• duimstokzak
• de broekspijpen van de maten C42-C64 kunnen met 5 cm verlengd worden 
door de rode draad aan de enkels los te maken

Materiaal:    65% polyester, 35% katoen 245g/m² 
Kleuren:   rood (35), grijs (98), hemelsblauw (56), zwart (99), marine (58), woudgroen (66), kaki (82)
Maten:   C42-C64, D84-D120

7Vraag informatie aan via sales@mireille.be
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8253 9966 9858

5535

35

Materiaal:   65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren:   marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35)
Maten:   C42-64

SHORT MET HOLSTERZAKKEN 
•  short in easycare materiaal van polyester/

katoen dat zorgt voor een goed behoud van 
vorm en kleur

•  holsterzakken met extra compartiment en 

extra zakje met ritssluiting
•  twee achterzakken met klep en velcrosluiting
•  duimstokzak met mesknoop
•  versteviging aan de holsterzakken en duim-

stokzak     

8



9Vraag informatie aan via sales@mireille.be

8253 9966 359858

5630
BODYBROEK MET HOLSTERZAKKEN 
•  Amerikaanse overall in easycare materi-

aal van polyester/katoen dat zorgt voor 
een goed behoud van vorm en kleur

•  verstelbare en elastische schouderban-
den

•  telefoonzakje op de borst

•  beenzak met ID-kaart slot
•  achterzakken met klep
•  verstelbare kniezakken aan de binnenzij-

de (twee hoogtes)
•  de maten C42-C64 kunnen verlengd 

worden met 5 cm

Materiaal:   65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren:   marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35)
Maten:   C42-C64 (C142-C164), D84-D120

53 99 829866

5531

58 35

BROEK MET HOLSTERZAKKEN
•  broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor een 

goed behoud van vorm en kleur
• holsterzakken met extra compartiment en extra zakje met ritssluiting
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• beenzak met extra compartiment en klep met velcrosluiting
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• versteviging aan de holsterzakken, duimstokzak en kniezakken
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm. 

Materiaal:   65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren:   marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), kaki (82), rood (35))
Maten:   C42-C64 (C142-164), D84-D120

INDUSTRY PRIO (BUDGET)



PADDED

8253 99

66

35

98 66

99 82 35

98

5425 5426

58 58

53

PADDED

SERVICE JAS
• service jas in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor ID-kaarthouder 
•  ritssluiting tot bovenaan de kraag met stormflap en 

kinbescherming
• voorzakken met verstevigingen in polyamide 
• aanpasbare manchetten 
• verlengde rug 
• linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak 
   met velcrosluiting 
• reflectoren aan de voor- en achterkant

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53),  

 zwart (99), kaki (82), rood (35) ) 
Maten:  XS-4XL

GEVOERDE SERVICE JAS
• gevoerde service jas in een easycare materiaal polyester/katoen 
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor ID-kaarthouder 
• ritssluiting in de kraag met stormflap en kinbescherming 
• voorzakken met verstevigingen in polyamide 
• aanpasbare manchetten 
• verlengde rug 
• linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak 
   met velcrosluiting 
• reflectoren aan de voor- en achterkant

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
wattering:   100% polyester 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99),   

 kaki (82), rood (35) ) 
Maten:  XS-4XL
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5706

53 99 35

9858 66

82 53 99 8235

98

5704

58 66

PADDED

ZOMERVEST
•  service vest/bodywarmer in een easycare materiaal polyester/

katoen
•  goed kleurbehoud
•  twee borstzakken
•  D-ring voor ID-kaarthouder
•  ritssluiting tot bovenaan de kraag met stormflap en kinbescher-

ming
•  voorzakken met verstevigingen in polyamide
•  verlengde rug
•  linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak 

met velcrosluiting
•  reflectoren aan de voor- en achterkant

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99),   

 kaki (82), rood (35) ) 
Maten:  XS-4XL

BODYWARMER
•  gevoerde service vest/bodywarmer in een easycare materiaal 
   polyester/katoen
• goed kleurbehoud 
• twee borstzakken 
• D-ring voor ID-kaarthouder 
•  ritssluiting tot bovenaan de kraag met stormflap en kinbescherming
•  voorzakken met verstevigingen in polyamide
•  verlengde rug
•  linker binnenzak voor mobiele telefoon, rechter binnenzak 
   met velcrosluiting 
• reflectoren aan de voor- en achterkant

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
wattering:   100% polyester 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), 
  kaki (82), rood (35)  
Maten:  XS-4XL

INDUSTRY PRIO (BUDGET)



INDUSTRY PRIO
De Projob Industry Prio collectie biedt een 
waaier aan kleuren en stijlen en voor elk wat 
wils.

Oerdegelijke modellen waarbij functionaliteit 
en draagcomfort perfect samen gaan.

Deze 2 basisprincipes zijn doorheen de 
Industry Prio collectie verweven. Stretch 
materialen op de juiste plaatsen, zorgen 
ervoor dat je bewegingsvrijheid nog nooit zo 
groot geweest is.
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3553 9966  9858 00

2518

2528

98 9958 35 005366

BROEK
•  werkbroek 
•  moderne pasvorm
•  twee zijzakken, de rechter met apart  

telefoonzakje
•  twee zijbeenzakken: linker met klep 

met apart telefoonzakje binnenin; rech-
ter met verschillende compartimenten 
voor o.a. potloden, duimstok, etc

•  twee ruime achterzakken met klep 
en velcrosluiting

•  de rode, hemelsblauwe en woudgroe-
ne versie hebben een zwarte contrast-
kleur aan de zij- en beenzakken

•  de maten C42-C64 kunnen verlengd 
worden met 5 cm

•  geen kniezakken

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00) 
Maten:  C42-C64 (C142-164), D84-D120

 SHORT
•  short
•  achterzakken met klep en velcrosluiting
•  twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
•  twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin; rechter met verschillende compartimenten 

voor o.a. potloden, duimstok, etc
•  de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie hebben een zwarte contrastkleur aan de zij- en beenzakken

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00)  
Maten:  C42-C64

INDUSTRY PRIO
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2519

2529

66 53 99 00359858

99  5366 00359858

LADIES’ FIT

LADIES’ FIT

BROEK VOOR DAMES
•  werkbroek voor dames
•  moderne pasvorm
•  twee zijzakken, de rechter met apart 

telefoonzakje
•  twee zijbeenzakken: linker met ritssluiting 

en klep met apart telefoonzakje binnenin 
en D-ring voor sleutels; rechter ook met 
ritssluiting en klep met apart telefoon-
zakje binnenin, twee aparte comparti-

menten voor o.a. potloden, telefoon, etc
•  twee ruime achterzakken met klep 

en velcrosluiting
•  geen kniezakken
•  de rode, hemelsblauwe en woudgroene 

versie hebben een zwarte contrastkleur 
aan de zij- en beenzakken

•  alle maten kunnen verlengd worden 
met 5 cm

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00)
Maten:  C32-C50

SHORT VOOR DAMES
•  short
•  achterzakken met klep en velcrosluiting
•  twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
•  twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin; rechter met verschillende compartimenten voor 

o.a. potloden, duimstok, etc
•  de rode, hemelsblauwe en woudgroene versie hebben een zwarte contrastkleur aan de zij- en beenzakken

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35), wit (00) 
Maten:  C32-C50

INDUSTRY PRIO
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2520

2521

9958

9866 995358

LADIES’ FIT

3566 9853

35

BROEK STRETCH VOOR DAMES
•  stretchmateriaal aan zitvlak, kruis en knieên
•  twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje
•  twee zijbeenzakken: linker met ritssluiting en klep met apart 

telefoonzakje binnenin en D-ring voor sleutels; rechter ook met 
ritssluiting en klep en twee aparte compartimenten voor o.a. 
potloden, telefoon, etc

• twee ruime achterzakken met klep

BROEK STRETCH
• stretchmateriaal aan zitvlak, kruis en knieên 
• twee zijzakken, de rechter met apart telefoonzakje 
•  twee zijbeenzakken: linker met ritssluiting en klep met apart telefoonzak-

je binnenin en D-ring voor sleutels; rechter ook met ritssluiting en klep 
en twee aparte compartimenten voor o.a. potloden, telefoon, etc

• twee ruime achterzakken met klep

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35)  
Maten:  C44-C62, C146-156, D84-D120

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245g/m²
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35)   
Maten:  C32-C50

INDUSTRY PRIO - STRETCH INDUSTRY PRIO - STRETCH
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3520

2522

98 53 996658

66 53 999858

35

35

• functionele broek  
•  twee loshangende en afneembare holster- 

zakken die opgeborgen kunnen worden 
in de voorzakken

•  stretchpanelen op strategische plaatsen
•  ventilatiegaten met ritssluiting op de 

buitenkant dijen

•  verstelbare kniezakken aan de binnenkant 
•  twee zijzakken, de rechter met ritssluiting
•  twee zijbeenzakken met ritssluiting met hier-

onder nog twee aparte compartimenten  
•  geen achterzakken
•  voorgevormde en verstevigde knieën
•  aanpasbare broekspijpen onderaan

BROEK STRETCH

SHORT STRETCH
•  short met stretchmateriaal op het zitvlak, kruis en aan de binnenkant van de dijen.
• twee beenzakken met ritssluiting
• twee achterzakken met klep
• haakje voor zakken

Materiaal:  65% nylon, 35% katoen, 230 g/m². Materiaal 2: 91,5% polyamide, 8,5% spandex, 245 g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35) 
Maten:  C44-C62, C146-156, D84-D120

Materiaal:  materiaal 1: 65% polyester, 35% katoen, 230 g/m² . Materiaal 2: 91,5% nylon, 8,5% spandex, 245 g/m²
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35)  
Maten:  C44-C62

INDUSTRY PRIO - STRETCH
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53

2016

58 66 98

99 00

T-SHIRT
• t-shirt korte mouwen in single jersey 
• geel (10) en oranje (17) in polyester 
• moderne pasvorm 
• dubbelgelaagde kraag 
• geen zijnaden

Materiaal:  100% katoen, 180 g/m³. Kleuren 10 en 17: 
  100% polyester, 200g/m² 
Kleuren:   marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35),  wit (00),  

 geel (10) oranje (17)
Maten:  XS-4XL
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99

2017

00 10 17

T-SHIRT LANGE MOUWEN
• T-shirt lange mouwen in single jersey
• geel (10) en oranje (17) in polyester
• moderne, aansluitende pasvorm
• dubbelgelaagde kraag
• ribboord aan de kraag en manchetten
• geen zijnaden

Materiaal:  100% katoen, 180 g/m³. 
  Kleuren 10 en 17: 100% polyester, 200g/m²
Kleuren:  wit (00), Projob geel (10), oranje (17), zwart (99) 
Maten:  XS-4XL
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2021

53

99 35

58

0098

66

POLO PIQUE
• polo die fijn aanvoelt door de mix polyester/katoen 
• drieknoopssluiting toon-op-toon 
• zijsplitjes

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 200 g/m² 
Kleuren:   marine (58), woudgroen (66), hemelsblauw (53),   

 grijs (98), zwart (99), rood (35), wit (00)  
Maten:  XS-4XL

2127

98 99 35

58 66 53

SWEATSHIRT
• ronde hals 
•  doubleface materiaal (dubbel weefsel, beide zijden zijn verschillend)
•  ribboord aan de manchetten en boord onderaan
• wasbaar op 60°

Materiaal:  80% katoen, 20% polyester, doubleface, 
  320 g/m² 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99),   

 rood (35) 
Maten:  XS-4XL

INDUSTRY PRIO - PROFILING



2422

53 009958 9866 35

SOFTSHELL JAS 
  • lichte en ademende softshell
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming
• schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting
• twee verborgen zijzakken met ritssluiting
• elastische manchetten
• aanpasbare taille met trekkoord
• langer rugpand

  Materiaal:  96% polyester, 4% spandex         
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), 
  rood  (35), wit (00)   
Maten:  XS-5XL  

INDUSTRY PRIO - PROFILING
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3702

53 9998 3558 66

SOFTSHELL VEST
• softshell met goede ademende eigenschappen 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• borstzak met ritssluiting 
• twee binnenzakken 
• verborgen knopenband met kinbescherming bovenaan 
• aanpasbare taille

Materiaal:  96% polyester, 4% spandex 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart (99), rood (35) 
Maten:  XS-4XL

58993500 98

2423
SOFTSHELL JAS VOOR DAMES
• lichte en ademende softshell
• ritssluiting tot bovenaan de kraag met kinbescherming
• schuinlopende, verticale borstzak met ritssluiting
• twee verborgen zijzakken met ritssluiting
• elastische manchetten
• aanpasbare taille met trekkoord
• langer rugpand

Materiaal: 96% polyester, 4% spandex
Kleuren:  wit (00), rood (35), marine (58), grijs (98), zwart (99)
Maten:  XS-3XL

INDUSTRY PRIO - PROFILING

LADIES’ FIT



9935 3598

3406 3407

0099

9858 66

53

58 66

53

PADDED

SOFTSHELL JAS
• functionele drielagige softshell 
• wind- en waterdicht materiaal (WP 8000 / MVP 8000) 
• stormflap met boven- en onderaan drukknop 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met 
   telefoonzakje binnenin 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de arm 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal:  100% polyester 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), zwart   

 (99), rood (35), wit (00)  
Maten:  XS-4XL

GEVOERDE SOFTSHELL JAS
• functionele drielagige softshell 
• gewatteerde voering
• wind- en waterdicht materiaal (WP 8000 / MVP 8000) 
• wind- en waterafstotend 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met 
   telefoonzakje binnenin 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de armen 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal:  100% polyester 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), 
  zwart (99), rood (35)
Maten:  XS-4XL

22
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3412 3413
LADIES’ FIT

53 530099 99

66

35 3598

58 98 58 66

PADDEDLADIES’ FIT

SOFTSHELL JAS VOOR DAMES
• functionele drielagige softshell 
• wind- en waterdicht materiaal (WP 8000 / MVP 8000) 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met 
   telefoonzakje binnenin 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de armen 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal:  100% polyester 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53),   

 zwart (99), rood (35), wit (00)
Maten:  XS-3XL

GEVOERDE SOFTSHELL JAS VOOR DAMES
• functionele drielagige softshell 
• gewatteerde voering 
• wind- en waterdicht materiaal (WP 8000 / MVP 8000) 
• afneembare en verstelbare capuchon 
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, linker met 
   telefoonzakje binnenin 
• twee zijzakken met ritssluiting 
• mouwzakje met ritssluiting 
• ventilatiegaten met ritssluiting onder de arm 
• verlengd rugpand 
• reflecterende biezen op de mouwen en rug 
• fleecegevoerde kraag 
• aanpasbare taille met trekkoord 
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal:  100% polyester 
Kleuren:  marine (58), woudgroen (66), grijs (98), hemelsblauw (53), 
  zwart (99), rood (35) 
Maten:  XS-3XL

INDUSTRY PRIO - PROFILING
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INDUSTRY PROJOB

INDUSTRY PROJOB
Onze klassiekers in een collectie vervat. 

Tijdloos design waar we gebruik maken van 
kwalitatieve stoffen. Functionaliteit ten top! 

Geen compromissen op onze basiswaarden; 
kwaliteit, ergonomie en comfort. Dat is de 
Industry Projob collectie.



25Vraag informatie aan via sales@mireille.be

4414
SERVICE VEST
• ritssluiting tot bovenaan de kraag
• twee borstzakken: één verticaal met ritssluiting en één met klep met verschillende compartimenten
• badgehouder in rechterborstzak
• twee zijzakken
• vier binnenzakken, waarvan eentje met ritssluiting en eentje apart voor telefoon
• aanpasbare taille met drukknopen
• aanpasbare manchetten met drukknopen
• verlengd rugpand

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245g/m²   
Kleuren:  marine (58), steengrijs (83), zwart (99) 
Maten:  XS-3XL

58 83 99

2501
BROEK
• vlakke voorzijde
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin; rechter met verschillende compartimenten voor o.a.potloden, duimstok, etc
• twee ruime achterzakken
• D-ring vooraan
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245g/m²   
Kleuren:  marine (58), kaki (82), steengrijs (83), zwart (99)
Maten:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

82 83 9958

INDUSTRY PROJOB
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2517 2506

58 99

BROEK
• vlakke voorzijde
• identiek model als 2501, met twee reflecterende banden van
elk 50mm per pijp
• twee reflecterende banden van 50mm per pijp
• verstelbare kniezakken in Cordura aan de binnenkant
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje
binnenin; rechter met verschillende compartimenten voor o.a.
potloden, duimstok, etc
• twee ruime achterzakken
• D-ring vooraan
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m² |
Verstevigingen: 100% polyamide Cordura®
Kleuren:  marine (58), zwart (99)
Maten:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

BROEK 100% KATOEN
• vlakke voorzijde
• identiek model als 2501, maar in een lichter materiaal
• kniezakken aan de binnenkant (1 hoogte)
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart tele-
foonzakje binnenin; rechter met verschillende comparti-
menten voor o.a. potloden, duimstok, etc
• twee ruime achterzakken
• D-ring vooraan
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal:  100% katoen, 200 g/m²
Kleuren:  marine (58), zwart (99)
Maten:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

58 99

INDUSTRY PROJOB



2514
SERVICE BROEK
• moderne en meer nauwsluitende pasvorm
• vlakke voorzijde
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant
• twee zijzakken: linker met apart sleutelzakje met
D-ring binnenin; rechter met extra veiligheidszakje
met ritssluiting;
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart
telefoonzakje binnenin én aparte zak met
ritssluiting; rechter met verschillende
compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc
• twee achterzakken met ritssluiting en klep
• lussen onder de achter- en beenzakken

58 99

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m²
Kleuren:  marine (58), zwart (99)
Maten:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

27

2505

82 58 9983

SHORT
• vlakke voorzijde
• twee zijzakken, de rechter met ritssluiting
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart tele-
foonzakje binnenin; rechter met verschillende 
compartimenten voor o.a. potloden, duimstok, etc
• twee ruime achterzakken
• D-ring vooraan
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245g/m²   
Kleuren:  kaki (82), steengrijs (83), marine (58),  zwart (99) 
Maten:  C44-C62

INDUSTRY PROJOB
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29Vraag informatie aan via sales@mireille.be

2500

2515

83 9958

9958

• vlakke voorzijde
• verstelbare kniezakken aan de binnen-
kant
• twee zijzakken, de rechter met 
ritssluiting
• twee zijbeenzakken: linker met klep met 

apart telefoonzakje binnenin; rechter met 
verschillende compartimenten voor o.a. 
potloden, duimstok, etc
• twee ruime achterzakken
• D-ring vooraan 
• lussen onder de achter- en beenzakken

DAMESBROEK

SERVICE BROEK DAMES 
• moderne en meer aansluitende pasvorm
• vlakke voorzijde
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant
• twee zijzakken: linker met apart sleutelzakje met D-ring binnenin; 
rechter met extra veiligheidszakje met ritssluiting;
• twee zijbeenzakken: linker met klep met apart telefoonzakje binnenin 
én aparte zak met ritssluiting; rechter met verschillende compartimenten 
voor o.a. potloden, duimstok, etc
• twee achterzakken met ritssluiting en klep
• lussen onder de achter- en beenzakken

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen
Kleuren:  marine (58), steengrijs (83), zwart (99)
Maten:  C34-C50

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 245 g/m³
Kleuren:  marine (58), zwart (99)
Maten:  C34-C50

INDUSTRY PROJOB

LADIES’ FIT

LADIES’ FIT
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2018

99 99175810

POLO

Materiaal:  65% polyester, 35% katoen | Fluorescerend
 materiaal: 100% polyester, 200 g/m²
Kleuren:  zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810)
Maten:  XS-4XL

• polo piqué met drieknoopsluiting
• ribboord aan de kraag en manchetten
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk
• zijsplitjes

2123

99 99175810

SWEATSHIRT

Materiaal:  65% katoen, 35% polyester | 
 Fluorescerend materiaal: 100% polyester
Kleuren:  zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), Marine/geel (5810)
Maten:  XS-4XL

• sweatshirt met lange ritssluiting
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk
• ribboord aan de kraag, manchetten en boord onderaan

INDUSTRY PROJOB - PROFILING



31Vraag informatie aan via sales@mireille.be

2019

99 99175810

T-SHIRT

Materiaal:  100% katoen, 180 g/m² | high vis materiaal:
 100% polyester, 195 g/m³
Kleuren:  zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810)
Maten:  XS-4XL

• t-shirt met ronde hals
• ribboord aan de kraag en manchetten
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk

2020

99 99175810

T-SHIRT LANGE MOUWEN

Materiaal:  100% katoen, 180 g/m² | high vis materiaal:
 100% polyester, 195 g/m³
Kleuren:  zwart/geel (99), zwart/oranje (9917), marine/geel (5810)
Maten:  XS-4XL

• t-shirt lange mouwen met ronde hals
• ribboord aan de kraag en manchetten
• fluorescerend materiaal op het schouderstuk

INDUSTRY PROJOB - PROFILING



HIGH VIS PRIO
Bij Projob zijn we bekommert om uw 
veiligheid en zichtbaarheid. 

Vandaar basisproducten die aan de hoogste 
eisen voldoen. 

High Vis Prio is een complete collectie in 3 
basiskleuren: geel-navy, geel-zwart en 
oranje-zwart. Ideaal om uw personeel van kop 
tot teen te kleden en veilig te laten werken.

32



33Vraag informati e aan via sales@mireille.be

CLASSIFICATIE EN ISO 20471

Refl ecterende kledij maakt deel uit van de persoonlijke bescherming. 
Deze kledij wordt ontworpen voor bescherming tegen gezondheids-en 
veiligheidsrisico’s. De criteria waaraan beschermingskledij moet voldoen wordt 
in Europa vastgelegd in EN-normen. Kledij die aan deze normen voldoen, 
mogen het CE-merk dragen. Het dient hiervoor te slagen in allerlei testen
door een erkende organisatie.

REFLECTERENDE KLEDIJ VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS
Deze moet het CE-logo dragen en voldoen aan de EN ISO 20471 norm. Deze norm schrijft 
onder andere voor welke kleuren zijn toegelaten, op welke plaatsen het refl ecterend
materiaal moet aangebracht zijn en van welke informatie de kledij moet voorzien zijn. Ook 
het ontwerp van de kledij is aan een aantal criteria onderworpen om zo de beste zichtbaar-
heid te kunnen garanderen. In de EN ISO 20471 norm kunnen 3 klassen onderscheiden 
worden. De norm specifi ceert hoe groot de refl ecterende en fl uorescerende gedeelten aan 
de kledij dienen te zijn.

KLASSE 1
Laagste beschermingsniveau. Het fl uorescerend gedeelte moet minstens 0,14 m² bedragen 
en het refl ecterend gedeelte 0,10 m². Enkel geschikt voor gebruik op plaatsen waar weinig
verkeer is aan trage snelheden.

KLASSE 2
Betere bescherming dan klasse 1, vooral overdag, bij mist en schemering. Het fl uo es-
cerend gedeelte moet minstens 0,50 m² bedragen en het refl ecte end gedeelte 0,13 m². 
Wordt gebruikt op volgende plaatsen: havens, spoorwegen, bouwwerf, parkings en andere 
plaatsen waar klasse 3 niet vereist is.

KLASSE 3
Hoogste beschermingsniveau. Het fl uorescerend gedeelte moet minstens 0,80 m² bedragen
en het refl ecte end gedeelte 0,20 m². Voor gebruik in de nabijheid van veel verkeer aan
hoge snelheden. De regels voor refl ectie en de kleding zijn van toepassing in elke werkom-
geving waar er enige vorm van verkeer is: wegen, parkings, luchthavens, havens, bouwwerf,
mijnen enz.

EN ISO 20471

HIGH VIS PRIO 
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HIGH VIS PROJOB 

6020 6120
T-SHIRT - EN ISO 20471 KLASSE 1 
• tweekleurige T-shirt
• ronde hals
• versterkte kraag
• functioneel materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam
• ademend materiaal
• sneldrogend
• twee refl ecterende banden voor betere zichtbaarheid

  Materiaal:  100% polyester, 140 g/m²  
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 1       
Kleuren:  geel/zwart (11)   
Maten:  XS-4XL  

SWEATSHIRT - EN ISO 20471 KLASSE 1 
• tweekleurige sweatshirt met ritssluiting tot bovenaan de kraag
• kinbescherming
• hoge kraag voor extra comfort
• één schuinlopende, verticale borstzak
• zijzakken met ritssluiting
• refl ecterende banden voor betere zichtbaarheid
• ribboord aan de manchetten en zoom onderaan

  Materiaal:  65% polyester, 35% katoen, 300 g/m²  
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 1      
Kleuren:  geel/zwart (11)  
Maten:  XS-4XL   

6442 6443
FUNCTIONELE JAS - EN ISO 20471 KLASSE 1 
• jas in licht stretchmateriaal
• wind- en waterdicht
• getapete naden
• waterdichte ritssluiting voorraan
• stormfl ap
• kinbescherming
• zijzakken met ritssluiting
• refl ecterende banden voor betere zichtbaarheid
• duimgrip aan de manchetten

  Materiaal:  100% polyester, 140 g/m²   
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 1      
 Kleuren:  geel/zwart (11)  
Maten:  XS-3XL     

SOFTSHELL - EN ISO 20471 KLASSE 1 
• softshell met goede ademende eigenschappen
• zijzakken met ritssluiting
• kinbescherming
• stormfl ap
• refl ecterende banden voor een betere zichtbaarheid

  Materiaal:  100% polyester, 280 g/m²  
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 1       
 Kleuren:  geel/zwart (11)  
Maten:  XS-3XL    

1 1

11



35Vraag informati e aan via sales@mireille.be

111011101799

6531 6532

1799

BROEK - EN ISO 20471 KLASSE 2 
  •  broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat 

zorgt voor een goed behoud van vorm en kleur
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• versteviging aan de duimstokzak en kniezakken
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm  

  Materiaal:  80% polyester, 20% katoen, 245 g/m²   
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 2       
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)   
Maten:  C42-C64 (C142-C164), D84-D120  

BROEK - EN ISO 20471 KLASSE 2 
  • broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt voor 
   een goed behoud van vorm en kleur
• twee achterzakken met klep en velcrosluiting
• beenzakken met apart zakje voor telefoon, pen en gereedschap
• duimstokzak met mesknoop
• verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
• versteviging aan de duimstokzak en kniezakken
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm  

  Materiaal:  80% polyester, 20% katoen, 245 g/m²   
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 2       
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)    
Maten:  C42-C64 (C142-164), D84-D120  

HIGH VIS PRIO 

2 2



6535

6536 NEW STYLE

NEW STYLE

11

11

1799

1799

SHORT - EN ISO 20471 KLASSE 2/1
•  short
•  twee holsterzakken, eentje met extra compartiment en de andere met gereedschapslussen
•  achterzakken met klep en velcrosluiting
•  duimstokzak en mesknoop
•  extra versteviging aan de holsterzakken en duimstokzak

Materiaal:   80% polyester, 20% katoen
Klasse:   EN ISO 20471 - KLASSE 2/1
Kleuren:   geel/zwart (11), oranje/zwart (1799)
Maten:   C42-C62 (Vanaf maat C48 klasse 2!)

SHORTS EN ISO 20471 KLASSE 2/1
•  short met zijzakken
•  achterzakken met klep en velcrosluiting
•  duimstokzak met mesknoop

Materiaal:   80% polyester, 20% katoen
Klasse:   EN ISO 20471 KLASSE 2/1
Kleuren:   geel/zwart (11), oranje/zwart (1799)
Maten:   C42-C64 (Vanaf maat C48 klasse 2!)

HIGH VIS PRIO 

36

21

21



37Vraag informati e aan via sales@mireille.be

10 111799

6533
BROEK - EN ISO 20471 KLASSE 1 
  •  broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt 

voor een goed behoud van vorm en kleur
• ruime voorzakken
• twee achterzakken met klep
• beenzak met klep en duimstokzak
• de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm  
• voorgevormde knieën

  Materiaal:  65% polyester, 35% katoen , 245 g/m²            
Klassa.  EN ISO 20471 - KLASSE 1
Kleuren:  oranje/zwart (1799) , geel/marine (10), geel/zwart (11)  
Maten:  C42-C64 (C142-164), D84-D120  

1799

6534

10 11

BROEK - EN ISO 20471 KLASSE 1 
•    broek in easycare materiaal van polyester/katoen dat zorgt 

voor een goed behoud van vorm en kleur
•  holsterzakken met extra compartiment en extra zak met rits-

sluiting
•  twee achterzakken met klep en velcrosluiting
•  beenzakken met extra compartiment en klep met velcrosluiting
•  duimstokzak met mesknoop
•  verstelbare kniezakken aan de binnenzijde (twee hoogtes)
•  versteviging aan de holsterzakken, duimstokzak en kniezakken
•  de maten C42-C64 kunnen verlengd worden met 5 cm  

  Materiaal:  65% polyester, 35% katoen,  245 g/m²         
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 1     
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)  
Maten:  C42-C64 (C142-164), D84-D120  

HIGH VIS PRIO HIGH VIS PRIO 

1 1
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111799

6105
LICHTE SOFTSHELL - EN ISO 20471 KLASSE 3/2 
  • lichte softshell jas
• stormfl ap aan de binnenkant
• verticale borstzak / telefoonzak met ritssluiting
• twee voorzakken met ritssluiting
• binnenzakken
• duimgreep aan manchetten  

  Materiaal:  100% polyester   
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3/2       
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/zwart (11)   
Maten:  XS-4XL   (vanaf maat L klasse 3)

6432

111799

SOFTSHELL - EN ISO 20471 KLASSE 3/2  
  • softshell jas met fl eecevoering
• goede ademende eigenschappen
• kinbescherming
• borstzak met ritssluiting
• twee zijzakken met ritssluiting
• twee binnenzakken
• aanpasbare taille  

  Materiaal:  100% polyester  280 g/m²  
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3/2       
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/zwart (11)   
Maten:  XS-4XL   (vanaf maat L klasse 3)

HIGH VIS PRIO 

32

32
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1110

6407

1799

PADDED

JAS - EN  ISO 20471 KLASSE 3 
  • gewatteerde voering
• ritssluiting tot bovenaan de kraag
• stormfl ap met verborgen drukknopen
• kraag met teddyvoering
•  twee borstzakken met ritssluiting, eentje 

horizontaal en eentje verticaal

• twee diepe zijzakken met ritssluiting
• binnenzak met ritssluiting
• twee lussen vooraan 
• langer achterpand
• aanpasbare tailleband met drukknopen
• aanpasbare manchetten met drukknopen  

  Materiaal:  68% polyester, 32% katoen, 260 g/m²   
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3       
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)     
Maten:  XS-3XL  

10 111799

6401
JAS - EN ISO 20471 KLASSE 3 
  •  waterafstotend en ademend
•  ritssluiting tot bovenaan de kraag
•  stormfl ap met verborgen drukknopen
•  twee borstzakken met ritssluiting, eentje horizontaal en eentje verticaal
•  twee lussen vooraan 
•  twee diepe zijzakken met ritssluiting
•  één binnenzak met ritssluiting
•  langer rugpand
•  aanpasbare tailleband met drukknopen
•  aanpasbare manchetten met drukknopen  

  Materiaal:  68% polyester, 32% katoen, 275 g/m²   
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3       
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)   
Maten:  XS-3XL  

HIGH VIS PRIO 

3

3



41Vraag informati e aan via sales@mireille.be

10 11

1799 11

6441

6440

10

1799

PADDED

GEVOERDE JAS - EN ISO 20471 KLASSE 3 EN 343 KLASSE 3/1 
 •   gewatteerde jas
•  wind- en waterproof (WP 3000 / 

MVP 3000)
•  getapete naden
•  goede ademende eigenschappen
•  afneembare capuchon met aanpas-

bare rubberen koord
•  twee borstzakken met ritssluiting
•  twee voorzakken met ritssluiting
•  D-ring in linker borstzak voor ID-kaart
•  drie binnenzakken
•  aanpasbare manchetten  

  Materiaal:  100% polyester          
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - KLASSE 3/1
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)   
Maten:  XS-4XL  

FUNCTIONELE JAS - EN ISO 20471 KLASSE 3 & EN 343 KLASSE 3/3 
•  wind- en waterdicht (WP 3000 / MVP 3000)  
•  getapete naden
•  goede ademende eigenschappen
•  afneembare capuchon met aanpasbare 

rubberen koord
•  twee borstzakken met ritssluiting
•  twee voorzakken met ritssluiting

•  D-ring in linker borstzak voor ID-kaart
•  drie binnenzakken
•  aanpasbare manchetten  

  Materiaal:  100% polyester  
 Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3 | EN 343 - KLASSE 3/3      
Kleuren:  oranje/zwart (1799), geel/marine (10), geel/zwart (11)  
 Maten:  XS-4XL  

HIGH VIS PRIO HIGH VIS PRIO 

3

3



HIGH VIS PROJOB
Wanneer het in hoge zichtbaarheidsproducten 
ietsje meer mag zijn, dan kies je voor de High 
Vis collectie van Projob!

Kwalitatieve fl uo stoffen met contrasten op de 
plaatsen waar de broeken en vesten het 
meeste bevuild worden. Fluo broeken met 
stretch inzetstukken bieden bovendien extra 
bewegingsruimte aan de drager.

Tevens is een aangepaste damesfi tting in deze 
producten een extra surplus!



43Vraag informati e aan via sales@mireille.be

11 17

6506
BROEK - EN ISO 20471 KLASSE 2 
• twee loshangende holsterzakken die opgeborgen kunnen 
worden in de voorzakken
• verstelbare kniezakken in polyamide aan de binnenkant
• dubbele stoffering aan de dijen
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, 
gereedschappen; rechter:twee aanpasbare hamerhouders, 
potloodzakje, duimstokzak en mesknoop
• twee ruime achterzakken
• twee D-ringen
• voorgevormde knieën
• achterkant van de broekspijpen onderaan en
holsterzakken verstevigd met 100% polyamide

Materiaal:  68% polyester, 32% katoen, 275 g/m³ | Verstevigingen: 100% polyamide.
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 2
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  C44-C62, D84-D120, C146-C156

6519
BROEK DAMES - EN ISO 20471 KLASSE 2 
• twee loshangende met Cordura verstevigde holsterzakken die 
opgeborgen kunnen worden in de voorzakken
• verstelbare kniezakken in polyamide aan de binnenkant
• dubbele stoffering op de dijen
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, 
gereedschappen; rechter: twee aanpasbare hamerhouders, 
potloodzakje, duimstokzak en mesknoop
• twee ruime achterzakken
• twee D-ringen
• voorgevormde knieën
• polyamide versteviging aan de achterkant van de broekspijpen 
onderaan

Materiaal: 68% polyester 32% katoen, 275 g/m² | Verstevingen: 100% polyamide
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 2
Kleuren:  geel/marine (10) geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  C34-C50 (C134-C150)

179910 11 17 179910

HIGH VIS PROJOB

LADIES’ FIT

2 2
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6503

6502

SHORT - EN ISO 20471 KLASSE 2/1
• twee loshangende holsterzakken die opgeborgen kunnen worden 
in de voorzakken en verstevigd met 100% polyamide
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereed-
schappen; echter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, 
duimstokzak en mesknoop
• twee D-ringen

Materiaal:  68% polyester, 32 % katoen, 275 g/m² | Verstevigingen: 100% polyamide
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 2
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  C44-C62 (klasse 2 vanaf maat C48)

BROEK EN ISO 20471 KLASSE 1
• twee loshangende holsterzakken die opgeborgen kunnen worden in de voorzakken
• verstelbare kniezakken aan de binnenkant
• twee zijbeenzakken: linker: ruimte voor telefoon, pennen, gereedschappen; 
rechter: twee aanpasbare hamerhouders, potloodzakje, duimstokzak en mesknoop
• twee ruime achterzakken
• twee D-ringen
• voorgevormde knieën
• polyamide versteviging aan de achterkant van de broekspijpen onderaan en de 
holsterzakken verstevigd

Materiaal: 68% polyester, 32% katoen, 245 g/m² | Verstevigingen: 100% polyamide
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 1
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten: C44-C62, D84-D120, C146-C156

11 17 179910

11 17 179910

HIGH VIS PROJOB

21

1





17 10

6420

6419

1799

GEVOERDE SOFTSHELL - EN ISO 20471 KLASSE 3/2 
• doorstikte, gewatteerde voering
• wind- en waterafstotend
• fl eecegevoerde kraag
• afneembare capuchon
• ritssluiting tot bovenaan de kraag
• stormfl ap met twee drukknopen
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, 
de linker met telefoonzakje binnenin
• twee zijzakken

• één mouwzakje op linkermouw
• lus voor ID-kaart
• ventilatiegaten onder de armen
met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• refl ecterende biezen op mouwen en rug

Materiaal: 100% polyester
Klasse:  EN ISO 20471 KLASSE 3/2
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  XS-4XL (vanaf maat L klasse 3)

FUNCTIONELE SOFTSHELL - EN ISO 20471 KLASSE 3/2 
• wind- en waterafstotend
• fl eecegevoerde kraag
• afneembare capuchon
• ritssluiting tot bovenaan de kraag
• stormfl ap met twee drukknopen
• twee schuinlopende, verticale borstzakken, de linker 
met telefoonzakje binnenin
• twee zijzakken

• één mouwzakje op linkermouw
• lus voor ID-kaart
• ventilatiegaten onder de armen
met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• refl ecterende biezen op mouwen en rug

Materiaal: 100% polyester
Klasse:  EN ISO 20471 KLASSE 3/2
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  XS-4XL (vanaf maat L klasse 3)

11

17 101799 11

46

HIGH VIS PROJOB

32

32



47Vraag informati e aan via sales@mireille.be

17 10

6423

1799

 JAS DAMES - EN ISO 20471 KLASSE 3/2 
• functionele softshell jas voor dames
• wind- en waterdicht en ademend
• aanpasbare en afneembare capuchon
• fl eecegevoerde kraag
• twee schuinlopende, verticale borstzakken,
de linker met telefoonzakje
binnenin
• twee zijzakken

• één mouwzakje op linkermouw
• lus voor ID-kaart
• ventilatiegaten onder de armen
met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• refl ecterende biezen op mouwen en rug

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Klasse:  EN ISO 20471 KLASSE 3/2 
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  XS-3XL (vanaf maat L klasse 3)

11

17 10

6424

1799

GEVOERDE JAS DAMES - EN ISO 20471 KLASSE 3/2 
• functionele softshell jas voor dames
• gewatteerde, doorstikte voering
• wind- en waterdicht en ademend
• aanpasbare en afneembare capuchon
• fl eecegevoerde kraag en zijzakken
• twee schuinlopende, verticale borstzakken,
de linker met telefoonzakje binnenin
• twee zijzakken

• één mouwzakje op linkermouw
• lus voor ID-kaart
• ventilatiegaten onder de armen
met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• refl ecterende biezen op mouwen en rug

Materiaal: 100% polyester, 250 g/m²
Klasse:  EN ISO 20471 KLASSE 3/2
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  XS-3XL (vanaf maat L klasse 3)

11

HIGH VIS PROJOB

LADIES’ FIT

LADIES’ FIT

32

32
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17 10

6418

1799

JAS EN ISO 20471 KLASSE 3 
• gewatteerde voering
• wind-en waterdicht
• getapete naden
• afneembare capuchon
• volledige ritssluiting tot bovenaan
de kraag
• stormfl ap met drukknopen
• fl eecegevoerde zijzakken met ritssluiting en klep

• borstzak met klep, de linker met lus
voor ID-kaarthouder
• twee binnenzakken met ritssluiting,
eentje met telefoonzakje binnenin
• refl ecterende transfers
• aanpasbare taille met trekkoord
• aanpasbare manchetten met velcro

Materiaal: 75% polyester, 25% polyurethaan | Voering: 100% polyester.
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3
Kleuren:  geel/marine (10), geel/zwart (11), oranje/grijs (17), oranje/zwart (1799)
Maten:  XS-4XL

11

6444

1799

JAS EN ISO 20471 KLASSE 3 
• lichte, gequilte jas
• telefoonzakje binnenin
• kan als binnenjas dienen voor de jassen 4411, 6417 en 6445

Materiaal: 100% polyester
Klasse:  EN ISO 20471 - KLASSE 3
Maten:  XS-4XL

11

HIGH VIS PROJOB

3

3
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2016

18

5706

11

2021

19

2127

19

2422

20

5630

9

2518

13

2519

14

2520

16

2521

16

2522

17

2528

13

2529

14

3406

22

3407

22

3412

23

3413

23

3520

17

3702

21

2422

20

5425

10

5426

10

2530

7

5531

9

5532

7

5535

8

5704

11

KLEUR CODE

HEMELSBLAUW
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51Vraag informati e aan via sales@mireille.be

2016

18

5706

11

2021

19

2127

19

2422

20

2423

21

2500

29

2501

25

2505

27

5630

9

2506

26

2514

27

2515

29

2517

26

2518

13

2519

14

2520

16

2521

16

2522

17

2528

13

2529

14

3406

22

3407

22

3412

23

3413

23

3520

17

3702

21

4414

25

5425

10

5426

10

2530

7

5531

9

5532

7

5535

8

5704

11

KLEUR CODE

ZWART
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2016

18

5706

11

2021

19

2127

19

2422

20

2423

21

2500

29

2501

25

2505

27

5630

9

2506

26

2514

27

2515

29

2517

26

2518

13

2519

14

2520

16

2521

16

2522

17

2528

13

2529

14

3406

22

3407

22

3412

23

3413

23

3520

17

3702

21

4414

25

5425

10

5426

10

2530

7

5531

9

5532

7

5535

8

5704

11

KLEUR CODE

NAVY



53Vraag informati e aan via sales@mireille.be

2016

18

5706

11

2021

19

2127

19

2422

20

2423

21

2500

29

2501

25

2505

27

5630

9

2518

13

2519

14

2520

16

2521

16

2522

17

2528

13

2529

14

3406

22

3407

22

3412

23

3413

23

3520

17

3702

21

4414

25

5425

10

5426

10

2530

7

5531

9

5532

7

5535

8

5704

11

KLEUR CODE

GRIJS
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KLEUR CODE

ROOD
2016

18

5706

11

2021

19

2127

19

2422

20

5630

9

2518

13

2519

14

2520

16

2521

16

2522

17

2528

13

2529

14

3406

22

3407

22

3412

23

3520

17

3702

21

5425

10

5426

10

5531

9

5532

7

5535

8

5704

11

2423

21

3413

23

2530

7



55Vraag informati e aan via sales@mireille.be

KLEUR CODE

GROEN
2016

18

5706

11

2021

19

2127

19

2422

20

5630

9

2518

13

2519

14

2520

16

2521

16

2522

17

2528

13

2529

14

3406

22

3407

22

3520

17

3702

21

5425

10

5426

10

5531

9

5532

7

5535

8

5704

11

3412

23

3413

23

2530

7
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KLEUR CODE

KHAKI

OLD
KHAKI

NEW
KHAKI

5425

10

5426

10

2501

25

2505

27

5535

8

5630

9

5704

11

5706

11

5531

9

5532

7

2530

7



57Vraag informati e aan via sales@mireille.be

KLEUR CODE

WIT

2016

18

2021

19

2422

20

2423

21

2519

14

2528

13

2518

13

3406

22

2529

14

3412

23



2018

30

2019

31

2020

31

2123

30

6105

38

6401

40

6407

40

6418

48

6419

46

6420

46

6423

47

6424

47

6432

38

6440

41

6441

41

6444

48

6502

44

6503

44

6506

43

6519

43

6531

35

6532

35

6533

37

6534

37

6535

36

6536

36

KLEUR CODE

FLUO GEEL

58

6020

34

6120

34

6442

34

6443

34



59Vraag informati e aan via sales@mireille.be

KLEUR CODE

FLUO ORANJE

2018

30

2019

31

2020

31

2123

30

6105

38

6401

40

6407

40

6418

48

6419

46

6420

46

6423

47

6424

47

6432

38

6440

41

6441

41

6444

48

6502

44

6503

44

6506

43

6519

43

6531

35

6532

35

6533

37

6534

37

6535

36

6536

36
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61Vraag informatie aan via sales@mireille.be

MATENTABEL





Vraag informatie aan via sales@mireille.be

INDEX

MODEL OMSCHRIJVING PAGINA

2016 T-Shirt 18

2017 T-shirt lange mouwen 18

2018 Polo 30

2019 T-shirt 31

2020 T-shirt lange mouwen 31

2021 Polo 19

2123 Sweatshirt 30

2127 Sweatshirt 19

2422 Softshell jas 20

2423 Softshell jas dames 21

2500 Broek dames 29

2501 Broek 25

2505 Short 27

2506 Broek 26

2514 Service broek 27

2515 Service broek dames 29

2517 Broek 26

2518 Broek 13

2519 Broek dames 14

2520 Broek stretch 16

2521 Broek stretch dames 16

2522 Short stretch 17

2528 Short 13

2529 Short dames 14

2530 Broek 7

3406 Softshell jas 22

3407 Gevoerde softshell jas 22

3412 Softshell jas dames 23

3413 Gevoerde softshell jas dames 23

3520 Broek 17

3702 Softshell vest 21

4414 Service vest 25
5425 Service jas 10

MODEL OMSCHRIJVING PAGINA

5426 Gevoerde service jas 10

5531 Broek 9

5532 Broek 7

5535 Short 8

5630 Bodybroek 9

5704 Gevoerde vest 11

5706 Bodyvest 11

6020 T-shirt EN ISO 20471 KL.1 34

6105 Lichte softshell 38

6120 Sweatshirt EN ISO 20471 KL.1 34

6401 Jas HV 40

6407 Jas HV 40

6418 Jas HV 48

6419 Functionele softshell HV 46

6420 Gevoerde softshell HV 46

6423 Jas dames HV 47

6424 Gevoerde jas dames HV 47

6432 Softshell HV 38

6440 Functionele jas HV 41

6442 Functionele jas EN ISO 20471 KL.1 34

6443 Functionele jas HV 34

6441 Gevoerde jas HV 41

6444 Jas HV 48

6502 Broek HV 44

6503 Short HV 44

6506 Broek HV 43

6519 Broek dames HV 43

6531 Broek HV 35

6532 Broek HV 35

6533 Broek HV 37

6534 Broek HV 37

6535 Short HV 36

6536 Short HV 36

63
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