
UW LICHAAM 
IS UW 
BELANGRIJKSTE 
WERKTUIG.
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Maar ook de omgeving waarin u werkt is van belang. We ontwikke-

len functionele werkkleding waarmee u de beste prestaties kunt 

leveren, waar u ook werkt. Moet u warm en droog blijven? Of moet 

u juist koel blijven? Is bescherming tegen elektriciteit, gesmolten 

metaal of chemicaliën belangrijk bij uw werk? Welk gereedschap 

wilt u graag bij de hand houden? Al dit soort vragen maken het 

voor ons mogelijk om de juiste werkkleding voor u te ontwerpen. 

We doen ons best zodat u beter kunt presteren.

ONZE FOCUS TIJDENS 
HET ONTWERP PROCES 
LIGT OP U EN UW 
LICHAAM.

OVER COMFORT
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CSR EN DE FAIR WEAR FOUNDATION

Om de wereld te verbeteren moet men bij zichzelf beginnen. 

Ga voor meer informatie over onze duurzame ontwikkeling naar 

www.fristadskansas.com/sustainability.

Als internationaal marktleider kunnen we een duurzame verandering tot stand brengen. Bij 

Fristads Kansas hebben we besloten om voor goede werkomstandigheden te zorgen op alle 

plaatsen waar onze producten worden vervaardigd. Om ons hierbij te helpen hebben we een 

partner: De Fair Wear Foundation is een onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk van 

meerdere belanghebbenden dat goede werkomstandigheden bij het produceren van kleding 

ondersteunt en aanmoedigt. Samen zorgen we ervoor dat onze leveranciers geen gebruik 

maken van dwangarbeid of kinderarbeid en geen werknemers discrimineren. Alle werk-

nemers hebben recht op eerlijke lonen en werktijden, een veilige werkomgeving en juridisch 

bindende werkomstandigheden. De resultaten van de audits van de Fair Wear Foundation 

worden ieder jaar op hun website gepubliceerd.

Naast het tekenen van onze gedragscode moeten ook alle leveranciers zich houden aan 

REACH, de wetgeving van de Europese Unie betreffende chemische stoffen in producten. Dit 

doen ze door de lijst van Kwintet met stoffen waarvoor beperkingen gelden te ondertekenen, 

waardoor de werknemers en gebruikers beter beschermd kunnen worden. De meeste van 

onze producten zijn ook gecertifi ceerd door Öko-Tex, een internationale norm die ervoor zorgt 

dat alle componenten van een kledingstuk (garen, stof, vezels, knopen, ritsen, labels, etc.) 

geheel vrij zijn van schadelijke of allergene stoffen. We onderschrijven de beginselen van de 

United Nations Global Compact voor verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten, 

arbeidskrachten, milieu en bestrijding van corruptie. Lees meer over deze beginselen op 

www.unglobalcompact.org

GEEN WOORDEN 
MAAR DADEN.
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MATERIALEN

IN ONS LABORATORIUM 
KRIJGEN DE BESTE 
MATERIALEN DE SLECHTST 
MOGELIJKE BEHANDELING.
Schuurvastheid, scheurvastheid, treksterkte, kleurvastheid en krimp zijn slechts enkele van 

de vele testen die in ons laboratorium worden uitgevoerd. We testen alles nauwkeurig om er 

absoluut zeker van te zijn dat onze producten klaar zijn voor jarenlang intensief gebruik en 

veelvuldig wassen. Maar de testen in het laboratorium kunnen alleen maar voorspellen hoe 

een product in het echt zal presteren. Daarom houden we ook contact met onze gebruikers en 

analyseren we de prestaties in praktijksituaties. 
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MET TROTS PRESENTEREN WE ENKELE VAN DE MERKEN WAAR 

WE MEE SAMENWERKEN. ZE ZIJN ALLEMAAL NAUWKEURIG 

GESELECTEERD OM UW PRESTATIES TE VERBETEREN EN OM 

ERVOOR TE ZORGEN DAT U ZICH COMFORTABEL VOELT IN ALLE 

WERKOMSTANDIGHEDEN. 

MATERIALEN

01. Coolmax®

Coolmax® is een stof met een effectief 

vochtreguleringssysteem op vezelbasis. 

Het voert transpiratie van uw lichaam af 

zodat u in elke situatie koel blijft.  

02. CORDURA®

Dit veelzijdige en zeer duurzame materiaal 

werd oorspronkelijk gemaakt voor militairen 

en kan alle situaties aan. 

03. Cocona ®

Cocona® absorbeert lichaamsvocht 

en houdt u droog. De actieve deeltjes 

gebruiken de energie die door uw lichaam 

vrijkomt om de verdamping te versnellen 

en het materiaal beter te laten ademen. 

Bovendien is het materiaal gedeeltelijk 

gemaakt van kokosnoten die gerecycled zijn 

uit de voedingsmiddelenindustrie!

04.  Airtech®

Warm als het koud is. Droog als het vochtig 

is. Beschermt als er wind staat. 
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05. GORE-TEX®-stoffen

GORE-TEX®-stoffen ademen zeer goed en 

beschermen u tegen wind en water.  

06. Nomex® Comfort

Nomex® reageert op extreme warmte 

doordat de vezel opzwelt en een belangrijk 

deel van de warmte-energie opneemt. Het 

materiaal blijft soepel en fl exibel waardoor 

men de best mogelijke bescherming 

krijgt zonder dat de bewegingsvrijheid 

beperkt wordt. 

07. WINDSTOPPER®-stoffen

Houdt alle wind tegen. Deze duurzame 

WINDSTOPPER®-stoffen zijn compleet 

winddicht en ademen zeer goed waardoor 

u warm en droog blijft. Comfortabel zowel 

binnen als buiten.

08. Polartec® 

Het is zacht, het ademt en het weegt bijna 

niets. Dit comfortabele materiaal beweegt 

met u mee en houdt u warm en droog. 
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HET DRIELAGENSYSTEEM

UW EERSTE, TWEEDE 
EN DERDE HUID.
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1. BASISLAAG 

DE BASISLAAG BESTAAT UIT ZACHTE, SYNTHETISCHE 

MATERIALEN DIE GEMAAKT ZIJN OM U DROOG, WARM 

EN COMFORTABEL TE HOUDEN. HIJ ABSORBEERT AL 

HET VOCHT VAN UW HUID EN LAAT HET VIA DE ANDERE 

KLEDINGLAGEN VERDAMPEN.

2. ISOLATIELAAG (LAGEN)

DEZE LAAG GEEFT MEER WARMTE ALS DE BASISLAAG 

EN DE BUITENLAAG NIET GENOEG ISOLATIE BIEDEN. 

ER WORDEN KLEINE LUCHTZAKJES GEVORMD IN HET 

MATERIAAL EN TUSSEN DE KLEDINGSTUKKEN, WAARDOOR 

HET WARMTEVERLIES WORDT VERTRAAGD.

3. BUITENLAAG 

DE BUITENLAAG BESCHERMT TEGEN WIND, REGEN EN 

SNEEUW, TERWIJL VOCHT WEL VAN UW LICHAAM WORDT 

WEGGEVOERD.
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FUNCTIONELE 
MATERIALEN 
HELPEN U 
BETER TE 
PRESTEREN.

01. Gen Y Cocona® T-shirt met korte mouw, 100965, pagina 27 02. Riem Edge, 101022, pagina 37 

03. Gen Y Cocona® Softshell jack, 100959, pagina 26 04. WINDSTOPPER®-fl eece Pro Crafts, 

101035, pagina 65 05. Gen Y gestreepte muts, 100970,  pagina 28 06. T-shirt met lange mouw 

Match, 100943, pagina 202 07. Gen Y Cocona sokken, 100961, pagina 27.



19




	INLEIDING
	CONCEPTEN
	CRAFTS
	INDUSTRY
	BESCHERMING
	SERVICE
	EXTRA'S
	HULPMIDDELEN

