
PROTECTIVE WEAR

Multi
Protector+

YOU’LL NEVER WORK ALONE NL



√ Vlamvertragende kleding van de hoogste kwaliteit 

√ 7 normeringen zorgen voor optimale bescherming

√ Verkrijgbaar in zowel inherent als FR treated vlamvertragend doek

√ Via laagopbouw en cold & wet items te dragen in elke 
omstandigheid met de zelfde bescherming

√ Sportieve, moderne uitstraling

√ Pasvorm en afwerking zorgt voor optimaal draagcomfort

√ Damesmodellen op aanvraag verkrijgbaar

Bij het ontwikkelen van deze nieuwe genormeerde collectie lieten de designers zich inspireren door 
werkomstandigheden en werkhoudingen in de praktijk, zoals de drager die dagelijk ervaart. De multirisk-
bekledinglijn HAVEP Multi Protector+ beschermt tegen meerdere risico’s zoals hitte, vuur, chemicaliën, 
elektrische vlambogen en lassen.

Tevens is de kleding geschikt om te werken onder omstandigheden met explosiegevaar. De collectie voldoet 
dan ook aan 7 normen. Het gebruikte doek is verkrijgbaar in zowel een inherente variant als FR treated.

Deze moderne en comfortabele kleding combineert een brede inzetbaarheid vanwege de optimale 
bescherming met comfort in elk seizoen, via laagopbouw en de combinatie met de cold & wet producten. 
De lijn is verkrijgbaar in high vis oranje of geel gecombineerd met charcoal grijs. Daardoor is het ook goed 
te combineren met producten uit andere HAVEP lijnen.

Het is tevens een duurzame keuze. Het gebruikte doek is gemaakt van een combinatie van bio-katoen en 
gerecycled polyester.

MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEID

VOORDELEN

HAVEP Multi Protector+
Het doek is gemaakt van katoen, gemengd met polyester of polyamide wat een chemische behandeling 
krijgt. Het behoudt zijn vlamvertragende eigenschappen gedurende de gehele levensduur. Deze doeken 
krijgen hun FR-eigenschap door de chemische behandeling van het doek. Deze chemische behandeling 
wordt zo uitgevoerd dat deze volledig in de vezel doordringt en als zodanig door het hele doek wordt 
gebonden.

• Voordelig alternatief

• Te gebruiken bij vuilmakende werkzaamheden en/of in omstandigheden die de levensduur van de kleding 
verkorten

Sectoren:
• Rail & infra      •  (Petro)Chemie – contractors        •  Chemisch transport       •  Afvalverwerking

FR TREATED

Dit doek is gemaakt met aramiden en modacrylvezels. Deze vezels zijn van zichzelf vlamvertragend. Het 
behoudt dus de vlamvertragende eigenschappen ook na 50 wasbeurten. Hoe hoger de kwaliteit, hoe 
lichter de vezel is die gebruikt kan worden. Inherent doek is tevens zeer kleurvast. De prijs is iets hoger 
dan FR treated doek.

• Behoud van vlamvertragende eigenschappen ook na 50 wasbeurten

• Goede keuze wanneer uitstraling prioriteit heeft vanwege kleurvastheid van kleding over de gehele 
levensduur

• Geschikt voor minder vuilmakende werkzaamheden en bij een verwachte lange levensduur van de 
kleding

Sectoren:
• Energie- en nutsbedrijven    •  (Petro)chemie – eigen medewerkers   •  Afvalverwerking   •  Bouw & installatie

INHERENT

De producten uit het cold & wet pakket zorgen er, zeker gecombineerd met de base layers, voor dat je in elk 
seizoen veilig en comfortabel kunt werken. De cold & wet producten zijn met aramiden en modacrylvezels. 
Deze vezels zijn van zichzelf vlamvertragend (Inherent). 

COLD & WET
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 Modacryl

 Proban

 Organic cotton

 Cotton

 Recycled polyester

KLEUREN:

MATERIALEN:

NORMERINGEN:

EN ISO 11612

EN ISO 11611

EN 1149-5

IEC 61482-2
Class 2

EN 13034-6

X

EN ISO 20471

Y
R

X

EN 343

Bescherming tegen hitte en vlammen

Bescherming bij lassen en verwante 
werkzaamheden

Bescherming tegen elektrostatische 
oplading (explosie en brand)

Bescherming tegen thermische 
gevaren van elektrische vlamboog

Bescherming tegen vloeibare 
chemicaliën

Bescherming door hoge 
zichtbaarheid bij dag, schemer en 
nacht

Bescherming tegen regen en slecht 
weer

CKB

670   
Fluo geel

CKA 
Charcoal / fluo oranje

CKB 
Charcoal / fluo geel

620   
Fluo oranje

CBK 
Fluo geel / charcoal

CAK 
Fluo oranje / charcoal

HAVEP Multi Protector+ is beschikbaar in Easy 
Design. Kies uit een van de vele opties op het 
gebied van doek, kleuren en garens om het 
perfecte model samen te stellen.

EASY DESIGN:

Producten met het Greener 
Choice-label zijn minder belastend 
voor het milieu ten opzichte van 
traditionele grondstoffen voor 
textiel.

CBK

CKA

Overall 
Model 20435
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen 
en verdekt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte 
drukknoop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette 
borstzak met klep en drukknoop, 1 ingezette achterzak 
met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende 
dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met 
opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, 
elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 
2 vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer 
goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare 
plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar 
d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van 
uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2

Maatrange: 46 - 64

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

3

EN ISO 20471

Overall 
Model 20436
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen 
en verdekt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte 
drukknoop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette 
borstzak met klep en drukknoop, 1 ingezette achterzak 
met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende 
dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met 
opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, 
elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 2 
vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer 
goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare 
plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar 
d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van 
uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2 
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/
carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m2

Maatrange: 46 - 64

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

ou'll never work alone

ou'll never work alone

ou'll never work alone

ou'll never work alone

INHERENT
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CKB

CKB

CKB

CKB

CBK

Overall 
Model 20437
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen 
en verdekt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte 
drukknoop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette 
borstzak met klep en drukknoop, 1 ingezette achterzak 
met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende 
dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met 
opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, 
elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 
2 vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer 
goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare 
plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar 
d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van 
uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2

Maatrange: 46 - 64

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

Amerikaanse overall 
Model 20441
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop, ruime borstzak met klep en D-ring, 
2 intasten met drukknoop, 1 ingezette achterzak met klep, 
loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak 
met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan 
bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde 
broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte 
naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, 
verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis 
ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2

Maatrange: 46 - 64

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

Amerikaanse overall 
Model 20443
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop, ruime borstzak met klep en D-ring, 
2 intasten met drukknoop, 1 ingezette achterzak met klep, 
loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak 
met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan 
bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde 
broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte 
naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, 
verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis 
ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2

Maatrange: 46 - 64

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

1

EN ISO 20471

ou'll never work alone

ou'll never work alone

Amerikaanse overall 

Model 20442
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop, ruime borstzak met klep en D-ring, 
2 intasten met drukknoop, 1 ingezette achterzak met klep, 
loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak 
met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan 
bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde 
broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte 
naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, 
verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis 
ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2  
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/
carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m2

Maatrange: 46 - 64

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

1

EN ISO 20471

CKA

INHERENT

PROTECTIVE WEAR

76



Werkjas  
Model 50427
Omschrijving: verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting, 
2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 
1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met 
ritssluiting, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen verstelbaar met 
drukknoop, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2 
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/
carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m2

Maatrange: S - 3XL

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

Werkjas 
Model 50428
Omschrijving: verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting, 
2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 
1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met 
ritssluiting, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen verstelbaar met 
drukknoop, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2

Maatrange: S - 3XL

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

ou'll never work alone

ou'll never work alone

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

1

EN ISO 20471

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

1

EN ISO 20471

INHERENT

CAK

CBK

ou'll never work alone

ou'll never work alone

CKB

CKB Werkbroek 
Model 80570
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette 
achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, 
loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke 
kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep 
en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen 
voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op 
kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra 
inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2

Standaardmaten: 46 - 64  
Buikmaten: 24 - 29  
Lengtematen: 47 - 59

Werkbroek 
Model 80569
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette 
achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, 
loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke 
kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep 
en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen 
voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op 
kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra 
inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2 

D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/
carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m2

Standaardmaten: 46 - 64 
Buikmaten: 24 - 29  
Lengtematen: 47 - 59

CKA

PROTECTIVE WEAR HAVEP MULTI PROTECTOR+
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EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471 EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

1

EN ISO 20471

FR TREATED

ou'll never work alone

ou'll never work alone

INHERENT

CKB

CKB Amerikaanse overall 
Model 20439
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop, ruime borstzak met klep en D-ring, 
2 intasten met drukknoop, 1 ingezette achterzak met klep, 
loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak 
met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan 
bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde 
broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte 
naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, 
verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis 
ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon 4/1 
satijnbinding 280gr/m2

Maatrange: 46 - 64

Overall 
Model 20433
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen 
en verdekt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte 
drukknoop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette 
borstzak met klep en drukknoop, 1 ingezette achterzak 
met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende 
dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met 
opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, 
elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 
2 vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer 
goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare 
plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar 
d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van 
uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon  
4/1 satijnbinding 280gr/m2

Maatrange: 46 - 64

CKB

CKB

CKB

CKB Werkbroek 
Model 80572
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette 
achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, 
loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke 
kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep 
en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen 
voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op 
kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra 
inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2

Standaardmaten: 46 - 64 
Buikmaten: 24 - 29 
Lengtematen: 47 - 59

Werkbroek 
Model 80571
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken 
met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette 
achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, 
loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke 
kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep 
en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen 
voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op 
kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra 
inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m2 

D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/
carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m2

Standaardmaten: 46 - 64 
Buikmaten: 24 - 29 
Lengtematen: 47 - 59

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

CAK

PROTECTIVE WEAR HAVEP MULTI PROTECTOR+
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Werkjas 
Model 50426
Omschrijving: verdekte ritssluiting met drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met 
D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met ritssluiting, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen 
verstelbaar met drukknoop, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon 4/1 satijnbinding 280gr/m2

Maatrange: S - 3XL

De FR treated artikelen in deze collectie worden in eerst instantie geproduceerd in een voor jullie bekend 
doek. In de loop van het jaar wordt deze vervangen door een meer duurzaam alternatief. Overleg met je 
accountmanager wanneer deze beschikbaar zijn.

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

ou'll never work alone

ou'll never work alone

CBK

Werkbroek 
Model 80567
Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring, 
1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk 
toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, 
voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor 
een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband 

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon 4/1 satijnbinding 280gr/m

Standaardmaten: 46 - 64 
Buikmaten: 24 - 29 
Lengtematen: 47 - 59

EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1A2

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

1

EN ISO 20471

CKB

CKB

FR TREATED

PROTECTIVE WEAR HAVEP MULTI PROTECTOR+
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670

620

670

CAK

CBK

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

You'll never work alone

Y
R

X

EN 343

CBK

CAK

CBK

Softshell 
Model 50410
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits 
waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met ritssluiting, ademend, 
winddicht en waterafstotend, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen met tricot windvanger, kinbeschermer, 
reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D002465 – tri-laminate 98%/ 2% polyester (recycled)/carbon,  
60%/40% modacryl/katoen

Maatrange: S - 3XL

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5 IEC 61482-2
APC = 1

EN 13034-6

2

EN ISO 20471

COLD & WET

You'll never work alone

CAK

Capuchon 
Model 60105
Omschrijving: Capuchon met drukknoop

Rainshell 
Model 50417
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen 
en verdekt klittenband, napoleonzak met rits, 2 ingezette 
zijzakken met rits, binnenzak met rits, 1 ingezette borstzakken 
met klep, 2 vluchtmaskerlussen, ademend, wind- en 
waterdicht met getapete naden, mouwen verstelbaar met 
klittenband, verlengd rugpand, hoge kraag, kinbeschermer, 
reflectieband

Kwaliteit: 40%/37%/12%/8%/2%/1%  PU/polyester/protex/
cotton/aramid/anti-static 

Maatrange: S - 3XL

You'll never work alone

PROTECTIVE WEAR HAVEP MULTI PROTECTOR+
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VOERINGEN

You'll never work alone

You'll never work alone

500

EN ISO 11612
A1 B1 C1

IEC 61482-2
APC = 1

EN 1149-5

Uitritsbare FR 
stepvoering 
Model 50253
Omschrijving: ritssluiting, binnenzak, het doek is genormeerd 
volgens EN ISO 14116, tricot in kraag

Kwaliteit: Buitendoek: 100% katoen gewatteerd, platbinding, 
185 gr/m –  
Binnendoek: 50%/50% Viscose FR/Meta-Aramide, platbinding, 
120 gr/m 

Kategorie: Protective wear - Gevoerd

Maatrange: 500 - (S - 3XL)

Fleecevest  
Multi Shield 
Model 50249
Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, 
2 ingezette zijzakken met verdekte rits, mouwen met elastiek

Kwaliteit: D001289 - 48%/32%/18%/2% modacryl/katoen/
polyester/carbon, 350 gr/m2

Kategorie: Protective wear - Ongevoerd

Maatrange: 500 - (S - 3XL)

500

PROTECTIVE WEAR HAVEP MULTI PROTECTOR+
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LCA Compass
Een positieve impact maken, daar streven we naar bij HAVEP. 
Samen met Ecochain brachten we de milieukosten van onze hele 
productieketen in kaart. Deze analyse heeft ons geholpen een duidelijk 
beeld te krijgen in welke fase van de keten wij een zo groot mogelijke 
impact kunnen maken.

Met deze kennis kunnen we jouw bedrijf ook helpen om een duurzamere keuze te 
maken. We kunnen je huidige kledingpakket vergelijken met de nieuwe HAVEP Multi 
Protector+ of een andere lijn op duurzaamheid. Met ons LCA compass vergelijken we 
alle beschikbare data van de producten. De milieu-impact is per kilo doek uitgedrukt 
en je ziet de besparing op CO2, Energie, Chemische stoffen en Water. 

Samen stellen we een duurzamer assortiment samen. Benieuwd naar alternatieven 
voor jouw kledingassortiment? Neem dan contact op met je accountmanager en zet 
samen de stap naar duurzaamheid.

Ruwe materialen
& transport (tot veredelaar)

Supply Chain HAVEP
operatie & confectie

Gebruiksfase
wassen & drogen (50x)

14%
toxiciteit

13%
water-
verbruik

2%
overige

3%
CO2

1%
transport

8%
verf &

finishing

5%
fournituren
& verpakking 8%

ateliers
& Goirle

5%
spinnen,
extrusie,
weven

1%
transport

9%
CO2

9%
CO2

5%
overige 26%

toxiciteit

MILIEUKOSTEN (MKI) VAN HAVEP:

Collect & recycle
Powered by HAVEP & CVB Ecologistics

Onze Collect & Recycle service maakt het recyclen van gedragen 
werkkleding nóg makkelijker. HAVEP streeft naar het ombuigen van onze 
kledingketen, zodat die niet langer bijdraagt aan klimaatverandering en 
ongelijkheid, maar deze actief tegengaat. Met Collect & Recycle zetten 
we samen met jou stappen naar een circulaire textielindustrie.

Collect & Recycle 
Als jij een nieuw kledingpakket besteld voor je 
medewerkers, kun je de oude kleding bij ons 
laten recyclen. Ook als van de nieuwe kledinglijn 
iets versleten is kun je dat bij ons opleveren. Wij 
zorgen ervoor dat het een nieuw leven krijgt. 
Jij krijgt van ons vervolgens een rapportage 
van hoe wij het doek verwerkt hebben. Op die 
manier heb je zicht op de bijdrage aan je eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoe werkt het?
Je kiest je inzamelmiddel waarbij de volledige 
logistieke ontzorging inbegrepen zit. Wanneer 
je inzamelmiddel vol is, wordt het opgehaald en 
naar onze partner CVB Ecologics gebracht. Daar 
worden de kleding en PBM’s zo hoogwaardig 
mogelijk gerecycled en verwerkt tot nieuwe 
grondstoffen zoals vezels, poetsdoeken, 
plastics en garens.

Wat heb jij eraan?
Met deze dienst helpen wij jou om je duurzame 
doelstellingen te bereiken. Je ontvangt een 
uitgebreide rapportage op het waarin het 
aantal ingezamelde kilo’s staat vermeld en 
hun bestemming in hoogwaardige recycle-
oplossingen. Op het Collect & Recycle platform 
kun je op jouw persoonlijke dashboard je 
duurzame impact monitoren. Zo heb je een 
helder inzicht in je besparing op  milieukosten, 
CO2 en water.

Meer weten?
www.collectandrecycle.eu

PROTECTIVE WEAR
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