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VAN HUISSTIJL NAAR PROFESSIONELE WERKKLEDING

Als bedrijf wil je je onderscheiden. Dat  
doe je met de kleding die je werknemers  
dragen. Die bepaalt vanaf de eerste blik  
je professionele uitstraling. Werkkleding  
is je visitekaartje, en dat begrijpen wij.  
Daarom verwerkt HAVEP je bedrijfs
identiteit in je werk en veiligheids
kleding.
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HAVEP® CUSTOM MADE
Sterk in maatwerk



HAVEP CUSTOM MADE:  
WERK- EN VEILIGHEIDSKLEDING HELEMAAL OP JOUW MAAT

Wil je ons uitgebreid voorraadassortiment werkkleding 
een persoonlijke touch geven? We bewerken onze  
HAVEPkledingstukken tot een product op maat.  
Dat kan gaan om kleine aanpassingen:  
een extra lus, een extra zak, ... 

Zoek je kleding die volledig jouw persoonlijke  
stempel draagt? HAVEP bewerkt alles op maat:  
pasvorm, model, doekkwaliteit, kleuren- 
combinatie, accessoires. 

ONTWERPSCHETSEN  HELPEN

JE ALLES TE PERSONALISEREN

Specialisten tot je dienst
Hoe gaan we te werk? Je contacteert ons. Onze product-
specialisten verdiepen zich samen met jou in de huisstijl 
van je bedrijf. We bepalen samen welke uitstraling je aan 
de  kleding wilt geven. Die combineren we met de specifieke 
functionaliteiten, veiligheidseisen en pasvorm  van die kleding. 

Via moodboards, tekeningen en proefmodellen 
ontwikkelen we samen werk en veiligheidskleding. Zo geven 
we jouw wensen en ideeën vorm en creëren we het ultieme 
visitekaartje voor jouw bedrijf. 

BEKIJK HET EINDRESULTAAT  

VAN ALLE KANTEN DIGITAAL



Texperience Center:  
samen jouw kleding ontwerpen
Terwijl een groep scholieren de ins en outs van textiel 
ontdekt, ontvangt een bedrijf zijn medewerkers voor 
een energieke kickoff van het nieuwe verkoopjaar. 
Ondertussen wordt het concept voor een custom 
made kledingpakket besproken door HAVEP’s product
ontwikkelaars, op de bank, met de tekeningen voor de 
neus. En morgen staat er een seminar op de agenda waar 
organisaties uit verschillende sectoren vertellen over de 
manier waarop zij duurzaam ondernemen. Het gebeurt, 
iedere dag. In het Texperience Center.

Doe inspiratie op
In het hart van het Center kun je de specialistische 
textieloplossingen van HAVEP echt ervaren. De vele 
doekkwaliteiten, duizenden fournituren en innovaties  

in persoonlijke beschermings middelen geven genoeg  
stof tot nadenken. Ga gerust eens alleen of samen  
met onze experts rondneuzen. Hierna werk je met  
onze designers jouw custom made kleding pakket uit  
op het 55” Multitouch screen.

Maak een afspraak via
texperience@havep.com
of bel +31 (0)13 531 33 83

HET TEXPERIENCE CENTER  
BEZOEKEN?

LAAT JE INSPIREREN DOOR  

ONZE RUIME KEUZE TEXTIEL



Zij kozen HAVEP Custom made:  
de Wegenwacht in het nieuw
Pech onderweg? Dankzij de unieke werkkleding van 
HAVEP herken je de ANWBwegenwachten meteen.

Elke wegenwacht draagt veertien verschillende items. 
Op 900 wegenwachten geeft dat … 32.000 kleding
stukken. Hun outfit voldoet aan de meest recente 
zichtbaarheidsnorm. Met hun fluogele jas vallen  
de wachten extra op. Enkele wegenwachten zaten 
mee aan tafel om de kleding te ontwerpen. Ze deden 

ook mee aan een draagproef en gaven feedback over 
draagcomfort en pasvorm.  

“Trots ben ik op het feit dat we voor 10 vrouwelijke 
wegenwachten aparte kleding hebben gemaakt.  
Ze waren er super blij mee.”

Vinsent Jansen, HAVEPproductmanager
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 ✓ Meer dan 150 jaar ervaring in werk- en 
veiligheidskleding

 ✓ Specialist in Custom made projecten

 ✓ Uitgebreid assortiment 

 ✓ Ruime keuze in doeksoorten en fournituren

 ✓ Professioneel team van HAVEP stylisten en designers

 ✓ Individueel opmeten voor een perfecte pasvorm

 ✓ Uitgebreide maatvoering

 ✓ Analyse voor optimaal beschermingsadvies

 ✓ Volledige expertise in normering

 ✓ Betrouwbaar en flexibel in levertijden

 ✓ Kleine bestelseries

 ✓ En zoveel meer

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Flexibel maatwerk
HAVEP heeft een eigen productiebedrijf. Zo spelen we sneller 
op je vraag in. We bieden je maatwerkoplossingen onder 
gegarandeerd goede arbeidsomstandigheden. We begeleiden 
het hele ontwerp en productieproces. Daarmee houden we  
de prijzen scherp, en de kwaliteit constant.


