
Mogelijkheden 
Ons dagelijks aanbod bestaat uit alle kledingstukken in deze prijslijst. Maar onze 
twintig modellen en drie kwaliteiten stof in tot wel negen kleuren, bieden vele 
mogelijkheden om voor een scherpe prijs kledingstukken op maat voor u te 
produceren. 
Bedrukking
Wij voorzien uw kledingstukken ook van o.a. logo’s, afbeeldingen en teksten. Van 
bedrukking die geschikt is voor chemische reiniging tot een geborduurd embleem. 
Onze medewerkers leggen u graag uit wat we kunnen. 
Specials
Onze werkkleding doet gewoon wat werkkleding moet doen, maar is daarnaast ook het 
visitekaartje van uw bedrijf. Wij worden dan ook graag uitgedaagd om iets speciaal voor 
u te maken. Maakt u een afspraak met ons?

zakken met
harmonicaplooi

manchetten met
drukknopen

borstzakken met
drukknoopsluiting

pennenzakje

65% katoen/35% polyester, 300 g/m2

 borstzakken en telefoonzakje met drukknoopsluiting

Thomas

B439B438B436B435B434B433B432B431

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

 borstzakken en telefoonzakje met drukknoopsluiting

Kaprun

B429B428B427B426B425B424B423B422B421

100% katoen, 245 g/m2

 borstzakken en telefoonzakje met klittenbandsluiting

Krems

B4110B418B415B413B412B411

B4218B4217B4216B4215B4214B4213B4212B4211

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

 tweekleurig  borstzakken en telefoonzakje met drukknoopsluiting  zichtbare 
drukknoopsluiting  zijzakken met drukknoopsluiting  benedenzakken met 
harmonicaplooi en drukknoopsluiting

Arklow

De werkjassen zijn standaard uitgerust met:
 binnenzak  twee borstzakken  (verdekte) drukknoopsluiting  manchetten 
met drukknopen  pennenzakje  rugplooien  telefoonzakje  twee zijzakken 

 maatrange XS - 3XL

Werkjassen
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65% polyester/35% katoen, 245 g/m2

 tweekleurig  achterzakken en 
dijbeenzak met drukknoopsluiting 
 dubbele duimstokzak 
 ergonomisch gevormde, verstelbare 
Cordura® kniezakken 

Devon

B5217B5216

65% katoen/35% polyester, 300 g/m2 

 achterzakken en dijbeenzak met drukknoopsluiting

Roger

B539B538B537B536B535B534B533B532B531

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

 achterzakken en dijbeenzak met drukknoopsluiting

Stans

B529B528B527B526B525B524B523B522B521

100% katoen, 245 g/m2 

 achterzakken en dijbeenzak met 
klittenbandsluiting

Davos

B5110B518B515B513B512B511

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

 tweekleurig  achterzakken en 
dijbeenzak met drukknoopsluiting
 dubbele duimstokzak  losse Cordura® 
voorzakken  ergonomisch gevormde, 
verstelbare Cordura® kniezakken 
 zakdoortasten

Davis

B6217B6216B6215

De werkbroeken zijn standaard uitgerust met:
 twee achterzakken  dijbeenzak  D-ring  duimstokzak  gulp met ritssluiting 
 voorgevormde kniezakken  vast elastiek in de rugband  twee zijzakken  extra 
lange zoom  maatrange 44 - 64

Werkbroeken
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gulp met
ritssluiting

stretch schouderbanden
met fix-lock gesp

ruime, dubbele
voorzak

100% katoen, 245 g/m2 

 voorzak, zijzakken, achterzakken en dijbeenzak 
met klittenbandsluiting

Wenen

B318B315B312B311

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

 voorzak, zijzakken, achterzakken en dijbeenzak met 
drukknoopsluiting

Wangen

B329B328B327B326B325B324B323B322B321

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

 tweekleurig  voorzak, zijzakken, achterzakken en 
dijbeenzak met drukknoopsluiting  vierdubbele 
duimstokzak  ergonomisch gevormde, verstelbare 
Cordura® kniezakken

Aidan

B3216B3214B3213B3211

De Amerikaanse overalls zijn standaard uitgerust met:
 twee achterzakken  ruime, dubbele voorzak  dijbeenzak  duimstokzak  gulp 
met ritssluiting  voorgevormde kniezakken  verdekt en verstelbaar elastiek in de 
rug  stretch schouderbanden met fix-lock gesp  zakdoortasten met 
drukknoopsluiting  twee zijzakken  extra lange zoom  maatrange 44 - 64

Amerikaanse Overalls

65% katoen/35% polyester, 300 g/m2

 voorzak, zijzakken, achterzakken en dijbeenzak met 
drukknoopsluiting

Corey

B339B338B337B336B334B333B332B331

duimstokzak

zijzakken

extra
lange zoom

opbergbare
voorzakken

Cordura®

kniezakken
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werkkleding zoals 
werkkleding bedoeld is

Disclaimer Bij verschijning van deze versie vervallen alle eerdere uitgaves. 
Wij behouden de mogelijkheid om tussentijds modellen te wijzigen. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Op alle producten en diensten zijn
onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn beschikbaar
op onze website en worden op verzoek toegestuurd. Alle rechten voorbehouden.

HLM WorkwearWerkkleding zoals werkkleding bedoeld is
HLM biedt u functionele kledingstukken met een goede pasvorm 
en in verschillende kleuren en stoffen. Een direct leverbaar 
assortiment dat gemaakt is met het oog op de gebruiker. 
Werkkleding van een degelijke kwaliteit voor een scherpe prijs. 
Extra’s
Wij verzorgen o.a. pasdagen, persoonlijke pakketten en een 
kledingbeheersysteem. Aarzel dan ook niet om ons hier naar
te vragen!
Feiten
• de 100% katoen is 245 g/m2 en voorgewassen. Dit bevordert  
 het draagcomfort en zorgt voor minder krimp en verkleuring;
• de naam HLM lijkt niet toevallig op KLM… Vraag onze   
 medewerkers naar het hoe en waarom;
• HLM biedt wederverkopers een aantrekkelijke marge.   
 Onze medewerkers vertellen u er graag meer over.
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HLM Workwear bv

+31 (0) 88 1210 515

+31 (0) 88 1210 460

+31 (0) 88 1210 5152665 LP  Bleiswijk

info@hlmworkwear.nl

Klappolder 104 Paramariboweg 39a

Klappolder 104

Nederland

hlmworkwear.nl

Showroom Apeldoorn

Showroom Bleiswijk

Zo bepaalt u de productcode: De productcode bestaat uit drie of vier cijfers die direct verwijzen naar het juiste artikel. 1e cijfer = Type: 1 overall 2 rally-overall 3 amerikaanse overall 4 werkjas 5 werkbroek 
7 stofjas. 2e cijfer = Materiaal: 1 100% katoen 2 65% polyester/35% katoen 3 65% katoen/35% polyester. 3e en 4e cijfer = Kleur: 1 marineblauw 2 korenblauw 3 wit 4 khaki 5 zwart 6 lichtgrijs 7 donker-
grijs 8 groen 9 rood 10 oranje 11 marineblauw/korenblauw 12 korenblauw/marineblauw 13 wit/zwart 14 marineblauw/rood 15 marineblauw/zwart 16 khaki/zwart 17 donkergrijs/zwart 18 rood/marineblauw.

binnenzak

zakdoortasten

extra
lange zoom

vaste
rugband

verdekte
drukknoopsluiting

B729B723B722B721

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

 borstzakken en telefoonzakje met 
drukknoopsluiting

Ladis

65% katoen/35% polyester, 300 g/m2  
 borstzakken en telefoonzakje met 
drukknoopsluiting

Noah

B733B732B731

100% katoen, 245 g/m2 

 borstzakken en telefoonzakje met 
klittenbandsluiting

Linz

B715B713B712B711

De stofjassen zijn standaard uitgerust met:
 binnenzak  twee borstzakken  verdekte drukknoopsluiting  pennenzakje 
 vast elastiek in de rugband  rugplooien  telefoonzakje  twee zijzakken 

 maatrange XS - 3XL

Stofjassen

duimstokzak

zakken met
drukknoopsluiting

zijzakken
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65% polyester/35% katoen, 245 g/m2 

 borstzakken, achterzakken en dijbeenzak met drukknoopsluiting                            

Imst

B129B128B127B126B125B124B123B122B121

65% katoen/35% polyester, 300 g/m2 

 borstzakken, achterzakken en dijbeenzak met drukknoopsluiting                              

Oscar

B139B138B137B136B135B134B133B132B131

100% katoen, 245 g/m2 

 rally-overall  borstzakken met ritssluiting  dubbele duimstokzak 
 geen kniezakken  ritssluiting met dubbele slider  manchetten en 
zomen met drukknopen  zakdoortasten met drukknoopsluiting

Callum

B2110B219B218B216B215B213B212B211

100% katoen, 245 g/m2 

 borstzakken, achterzakken en dijbeenzak 
met klittenbandsluiting

Basel

B118B115B113B112B111

De overalls zijn standaard uitgerust met:
 twee achterzakken  ruime, dubbele borstzak  dijbeenzak  duimstokzak  gulp 
met ritssluiting  verdekte drukknoopsluiting  voorgevormde kniezakken  verdekt 
en verstelbaar elastiek in de rug  rugplooien  zakdoortasten  twee zijzakken 
 extra lange zoom  maatrange 44 - 64

Overalls


