Inhoud
Editorial							

03

Alsico group							

04

Duurzaamheid						

06

Alsico circulair						

10

Products							

12

Matentabel							

44

Legende
Kleurcombinaties die beschikbaar zijn op stock		



Andere kleurcombinaties zijn mogelijk op aanvraag. Uit een breed gamma kleuren heeft Alsico
een selectie van stoffen gemaakt die permanent op voorraad gehouden wordt. Hierdoor kunnen
we onze modellen aanbieden in andere gewenste kleurcombinaties die beantwoorden aan de
behoeftes van de klant en dit op korte termijn.

Maten die beschikbaar zijn op stock					 
Modellen: Stephanie Kerkhove, Connie Platteau,
Jeroen Alluyn, Marnick Opsomer en Jo Van Wambeke
Fotografie: Marc Wallican

Andere maten, zoals XXS, XXXL, XXXXL,... kunnen uiteraard ook gemaakt worden.
Contacteer Alsico voor MOQ en leveringstermijn.

Vormgeving en concept: Hannibal
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Editorial
Met trots stellen we u hier onze nieuwe collectie werkkleding voor. Trots omdat Alsico ook na 85 jaar nog
steeds kort op de bal speelt. En nieuw omdat Alsico daadwerkelijk iets nieuws te vertellen heeft.

Onze nieuwe collectie heet niet toevallig Olympus. Met

lossingen (zie p. 10). De hele collectie is bovendien

haar bijzondere aandacht voor fitting en shaping krij-

CO2-neutraal. Via een boomplantprogramma compen-

gen de modellen een modieuze én atletische look. Het

seren we de CO2-uitstoot die gepaard gaat met zowel

beste voorbeeld hiervan zijn ongetwijfeld de Hermes-en

productie als aankoop van stoffen voor de hele collectie.

Hera-broeken, met vernieuwde fit en voorgevormde benen (zie p. 34). Herculeswerk wordt kinderspel dankzij

Alsico is niet alleen een duurzame, maar ook een be-

het bewegingscomfort van de A-move. Het eenvoudige

trouwbare partner voor uw project. Het bedrijf maakt

maar geniale concept met gericht ingewerkte elastische

deel uit van de Alsico Group, die de voorbije jaren is

tricotstukken hebben we verwerkt in 7 nieuwe modellen.

uitgegroeid tot een wereldwijd actieve speler met 21

Hetzelfde bewegingscomfort vinden we terug in ons vol-

productie-sites en 10 business-units (zie p. 4). Dankzij

ledig nieuw aanbod knitwear (p. 38-39).

de groep bieden wij u productiezekerheid, stabiliteit en
tijdige levering.

Werknemers met de meest veeleisende functies het gepaste veiligheids- en comfortniveau bieden, maakt deel
uit van onze doorgedreven keuze voor een performance based ecodesign (zie p. 35 ). Een product dat perfect
past en het juiste comfort geeft, zal immers langer meegaan – de eerste en belangrijkste stap in de circulaire

“Alsico is niet alleen een duurzame, maar ook een betrouwbare partner voor uw project”.

economie. Alsico kiest voluit voor duurzaamheid. Dat
betekent dat we onze impact op mens en milieu meten

En tot slot, wil ik de werknemers van Alsico bedanken

en verbeteren. Dat kan onder meer door het gebruik van

die vrijwillig hebben model gestaan bij de fotosessie.

stoffen met aantoonbare lange levensduur, verwerkt

De mooie foto’s zijn een levende illustratie van de open

in sterke, industrieel wasbare kledij (EN ISO 15797).

en eerlijke werkcultuur waar wij voor staan. Zo ziet u

Een uitstekend voorbeeld daarvan zijn onze modellen

maar, ook na 85 jaar heeft Alsico weer nieuwe zaken te

in onderhoudsvriendelijke Panama weave en de duur-

vertellen.

zame blend uit fairtrade biokatoen en recycled polyester
(zie p. 40-43).

Veel leesplezier,
Vincent Siau

Alsico kijkt echter naar de hele levenscyclus. Voor alle
kledij die einde gebruik is, bieden we recyclage-op-

2

INDUSTRY / Editorial

Editorial / INDUSTRY

3

Alsico Group
Alsico ontwerpt en produceert werkkleding en genormeerde
beschermende kleding. Onze kledij vertrekt van de behoeften van de
drager. We zorgen ervoor dat werknemers beschermd zijn, dat ze zich
comfortabel voelen en zichzelf herkennen. Onze stof en materiaalkeuze
gebeurt op basis van kwaliteit, functie, bewegingspatroon en milieuimpact.

“Wij zorgen ervoor dat werknemers
comfortabel kunnen werken en
’s avonds weer veilig naar hun familie
terugkeren”. (Vincent Siau, managing director)
Alsico bestaat sinds 1934. Benard Siau, voorzitter van de Raad van
Bestuur noemt Alsico graag een ‘faminational’, een bedrijf dat globaal
actief is maar zich laat leiden door de waarden van een familiebedrijf.
“We hebben altijd gewerkt op basis van wederzijds vertrouwen tussen
partners, respect en reële bekommernis om de mensen met wie
we samenwerken en vanuit een economische, lange termijnvisie.”
(Bernard Siau, voorzitter raad van bestuur Alsico Group).

Alsico is tegelijk de kiem en een onderdeel van de

De productie-units zijn eigendom van Alsico, wat

Alsico Group, die wereldwijd actief is. De leden van de

betekent dat we maximale verantwoordelijkheid en

Met Gauthier en Vincent Siau is vandaag de vierde generatie aan zet.

groep zijn autonome business units die lokale markten

controle hebben op de werkomstandigheden. Dankzij

Zij laten zich leiden door dezelfde principes: “We geloven dat de

bedienen. Alsico Group is de voorbije jaren door gestage

een geografische spreiding van de units is de groep ook

familiewaarden de bron vormen voor onze focus op duurzaamheid”,

groei en expansie uitgegroeid tot een wereldspeler die

gewapend tegen regionale risico’s. Productie en levering

zegt Vincent Siau.

indrukwekkende cijfers kan voorleggen.

komen daardoor nooit in het gedrang.

• Angle-right 20 productie-units
• 10 business units
• 7500 werknemers
• 350.000 stuks productie per week
• Angle-right 250 miljoen euro omzet
• Distributie op alle continenten

4
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Duurzaamheid is
een werkwoord

ALSICO CIRCULAIR
We bieden u circulaire oplossingen voor uw werkkleding.
Bij circulaire economie gaat het erom producten en grondstoffen zo lang mogelijk aan hun hoogste waarde in de keten te
houden. Ons performance based ecodesign omvat vier stappen:

Alsico definieert duurzaamheid als impact management:
We erkennen en meten de impact van onze activiteit op mens en milieu. Doel is de negatieve impact te elimineren en de

1

Door te ontwerpen op basis van de behoeften van de drager krijgt de kleding een langere levensduur.
Voorbeeld: het bewegingscomfort van stretch en A-move (p. 33).

positieve te verhogen. We doen dit op drie niveaus:

2

1. Product: door stoffen en materialen te kiezen op basis van hun levenscyclus/impact

We kiezen grondstoffen op basis van hun levenscyclus: lage impact + lang gebruik.
Voorbeeld: de lage CO2-footprint en beperkt waterverbruik van de recycled polyester-vezel (p. 43).

2. Bedrijf: door ons impact management te laten verifiëren door derde partijen
3. Supply chain: via een transparante productieketen die ons toelaat alle risico’s te kennen

3

We personaliseren de kleding en maken herstellen eenvoudig.

We koppelen al onze acties aan de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

4

Van bij het ontwerp kijken we hoe de gebruikte grondstoffen in aanmerking komen voor recycling.
Voorbeeld: de end-of-life-oplossingen die Alsico u biedt (p. 10).

Alsico kiest voor:

6

SDG 3

SDG 8

SDG 12

SDG 13

Gezondheid en welzijn

Degelijk werk en
economische groei

Verantwoorde productie
en consumptie.

Klimaatactie
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ALSICO CARBON NEUTRAL
Alsico biedt als eerste volledig CO2-neutrale werkkleding aan.
Eerst hebben we onze CO2-footprint gemeten. Zowel die van onze productie (energie, transport), als de uitstoot die
afkomstig is van onze grondstoffen. Vervolgens hebben onze interne CO2-actiegroepen 10 acties gedefinieerd.
• Aandeel duurzame stoffen opdrijven tot 50% tegen 2021
• Alle geproduceerde werkkleding terugnemen voor recyclage
• Verhuis naar CO2-neutraal gebouw
• Concentratie van productie in Tunesië
• Aanbod duurzame mobiliteit voor werknemers vergroten
• Verpakkingsinstructies herbekijken
• Transporteurs selecteren op CO2-uitstoot
• Verpakking (karton) verminderen + duurzaam karton
• Energiezuinig bureau
• Print en copy-policy
De uitstoot afkomstig van productie en aankoop van stoffen compenseren via onze eigen boomkwekerij in Madagaskar.
Deze nieuwe Industry-collectie is daarmee 100% CO2-neutraal.

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE
Alsico peilt naar de risico’s in de hele productieketen.
De productie-units waar we onze kleding maken zijn onze eigendom. Dat betekent dat we volledige controle én verantwoordelijkheid hebben op de werkomstandigheden van onze medewerkers. Om de sociale risico’s verderop in de keten
(weverijen, spinnerijen, vezelproducenten) te kennen laten we onze leveranciers een strikte gedragscode ondertekenen
die zich baseert op de acht fundamentele ILO-conventies en de Guidelines on Business and Humans Rights van de
VN. Dankzij een rondvraag bij onze leveranciers weten we in 75% van de gevallen ook waar onze grondstoffen vandaan
komen. Deze screening laat ons toe risico’s op schendingen van mensenrechten en sociale rechten verder in de keten
te vermijden.

Alsico heeft een eigen boomkwekerij in het zuiden van Madagaskar.
8

INDUSTRY / Duurzaamheid

Duurzaamheid / INDUSTRY

9

End-of-life oplossingen
LADDER VAN LANSINK
A  Preventie
Doen we altijd via ons performance
based ecodesign.

B  Hergebruik
Doen we via samenwerking met NGO’S zoals
LetUsChange en Wereldmissiehulp.

Verwerking naar isolatiemateriaal.
Circulair composiet voor meubilair (zie p. 11).



C  Recycling

D  Energie
Conversie naar biomassa voor energie.

E  Verbranden
Doen we niet.

F  Storten
Doen we evenmin.

10
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OVERALL / A1144001
Reverskraag

Ruime borstzakken
met klep en
drukknoop

Lange mouwen
met polsband

Sluiting vooraan met
gedoken drukknopen

Standaard

Never change a winning team. De Alsico standaardcollectie bevat klassiekers zoals de Remi-broek, -bretelbroek en -blouson. Het zijn kledingstukken die hun strepen meer dan verdiend hebben. Met hun populariteit
bewijzen ze dat er zoiets bestaat als ‘vaste waarden in de werkkledij’.
Overall - sluiting vooraan met gedoken drukknopen - aanpasbare ceintuurband - 2 borstzakken met klep en drukknoop 2 zijzakken - 1 achterzak - 1 meterzak.

1004324 1004323 1004332 1004319 1004321 1004322



12

INDUSTRY / Standaard

     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



maat 42 tot en met 64
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Standaard

BRETELBROEK / A7720001
Bretelbroek met elastische bretellen - lage rug - bavet met
borstzak en drukknopen - gulp met drukknopen - 2 zijzakken
- 1 achterzak - 1 meterzak - industrieel wasbaar.

1007366 1007365 1007357 1007360 1007362 1007363



     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



maat 36 tot en met 64

WERKVEST / A3327001

WERKBROEK / A2226001

WERKVEST / A3327001

WERKBROEK / A2226001

Klassieke werkjas - sluiting vooraan met gedoken
drukknopen - 1 borstzak - 1 binnenzak - 2 zijzakken industrieel wasbaar.

Klassieke werkbroek - ceintuurband en gulp met drukknopen - 2 zijzakken - 1 achterzak met drukknoop 1 meterzak - industrieel wasbaar.

Klassieke werkjas - sluiting vooraan met gedoken drukknopen - 1 borstzak - 1 binnenzak - 2 zijzakken industrieel wasbaar.

Klassieke werkbroek - ceintuurband en gulp met drukknopen - 2 zijzakken - 1 achterzak met drukknoop 1 meterzak - industrieel wasbaar.

1005878 1005877 1005890 1005871 1005874 1005875
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1005887 1005886 1005881 1005882 1005885

1005141 1005140 1005155 1005130 1005137 1005138



     



  

     

1005150 1005149 1005143 1005144 1005147



  

     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



40% polyester / 60% katoen - 270 g/m² - satijn



40% polyester / 60% katoen - 270 g/m² - satijn



maat 44 tot en met 64



maat 36 tot en met 64



maat 44 tot en met 64



maat 36 tot en met 64
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DAMESSTOFJAS / A0361001

DAMESSTOFJAS / A0050001

Damesstofjas zonder mouwen - sluiting vooraan met
drukknopen - 2 zijzakken - lengte = 105cm industrieel wasbaar.

Damesstofjas korte mouwen - kimono model - sluiting
vooraan met drukknopen - 1 borstzak met soufflet 2 zijzakken met soufflet - lengte = 105cm - industrieel
wasbaar.

1004143 1004144



     

1013530 1003944

     



     

     



65% polyester / 35% katoen - 170 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 210 g/m² & 170 g/m²



maat 36 tot en met 56



XS / S / M / L / XL / XXL

STOFJAS / A6626001
Klassieke stofjas - sluiting vooraan met gedoken drukknopen
- split in de rug - 1 borstzak - 1 binnenzak - 2 zijzakken lengte = 105cm - industrieel wasbaar.

1007155 1007161 1007173
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65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



maat 44 tot en met 64
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Standaard

BROEK / Ronny
BLOUSON / Remi

Multipocket broek - ceintuurband met jeansknoop - gulp met
rits - 2 zijzakken met contrastbies - 1 dijbeenzak met GSM zak
- 1 dubbele meterzak - kniezakken in hoofdstof die voldoen aan
de norm EN14404 – industrieel wasbaar.

Herenblouson - sluiting vooraan met gedoken drukknopen aanpasbare ceintuurband met pattes en drukknoop 2 borstzakken met klep en contrastbies - industrieel wasbaar.

1008826 1008825 1008830 1008824 1008831


1007510 1007509 1007515 1007508 1007516





65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



maat 36 tot en met 64

  

     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

  

     

BROEK / Remi
Broek - ceintuurband met jeansknoop - gulp met drukknopen 2 zijzakken met contrastbies - 1 achterzak met contrastbies
- 1 dijbeenzak - 1 meterzak - industrieel wasbaar.

1004863 1004862 1004869 1004861 1004870



  

     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



maat 36 tot en met 64

OVERALL / Remi

BRETELBROEK / Remi

Overall - sluiting vooraan met gedoken drukknopen aanpasbare ceintuurband - 2 borstzakken met klep en
contrastbies - 2 zijzakken met contrastbies - 1 dijbeenzak
- 1 achterzak met contrastbies - 1 meterzak –
industrieel wasbaar.

Bretelbroek met elastische bretellen - hoge rug ceintuurband met vaste elastiek in de rug - bavet met
borstzak en klep met contrastbies - gulp met drukknopen
- 2 zijzakken met contrastbies - 1 achterzak met contrastbies - 1 dijbeenzak - 1 meterzak - industrieel wasbaar.

1004227 1004226 1004234 1004225 1004235
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1007431 1007430 1007437 1007429 1007438



  

     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL

Standaard / INDUSTRY
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T-SHIRT / Sun

SWEATER / Coast

T-shirt - slimfit model - kraag in rib - omgezoomde korte
mouwen - industrieel wasbaar.

Sweater - kraag in rib - lange mouwen met mouwboord in rib ribboord onderaan de taille - industrieel wasbaar.

1018101 1018099 1018102 1018098 1017698



1022053 1022057 1021264 1022059 1022060

     



     



50% polyester / 50% katoen - 200 g/m² - single jersey



50% polyester / 50% katoen - 300 g/m² - sweater fabric



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



POLO / Alouis

FLEECE / Atlas

Polo - comfort fit - polokraag in rib - patte met knopen korte mouw met ribboord - splitten in de zijkant industrieel wasbaar.

Bicolor fleece - opstaande kraag - sluiting vooraan met rits 2 zijzakken met rits en reflecterende accenten - lange raglan
mouwen - industrieel wasbaar.

1019606 1019308 1019609

1018402 1018213 1018410 1018415 1018416
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50% polyester / 50% katoen - 220 g/m² - piqué



100% polyester - 300 g/m² - fleece fabric



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Standaard / INDUSTRY
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ONDERHEMD

ONDERBROEK

Thermisch onderhemd - Lange mouwen super comfortabel.

Thermische onderbroek - Lange pijpen super comfortabel.

1010832



     

1010152



     



50% polyester / 50% viscose - 220 g/m²



50% polyester / 50% viscose - 220 g/m²



S / M / L / XL / XXL



S / M / L / XL / XXL

KNIEMOUSSES / Genu

KNIEMOUSSES / Ginocchio

Stevige en gebruiksvriendelijke CE-gekeurd kniestuk
(EN14404).

Ergonomisch, aanpasbaar CE-gekeurd kniestuk volgens
EN14404.

1013579
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1013581



     



100% polyethyleen



100% polyethyleen



one size



one size
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UNISEX BODYWARMER / Joe
Rechtstaande kraag
met kinbescherming

Borstzak met
extra zakje

Ruime zijzakken

Joe & Jody

De Joe & Jody-collectie bewijst dat oerdegelijk polyesterkatoen een prima
grondstof is voor een hedendaagse en modieuze werkkledij. Functionele
bretelbroeken met hippe styling, sportieve en sterke softshells, goed zittende dames-en herenblousons, een subtiele fluo-touch, u vindt het allemaal in deze collectie.

Ritssluiting
met fluo accent

Comfortabele unisexbodywarmer - rechtstaande kraag met
kinbescherming - sluiting vooraan met rits - 2 multifunctionele
borstzakken - 2 ruime zijzakken - fluo en reflecterende
accenten - industrieel wasbaar.
1005535 1005533
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INDUSTRY / Joe & Jody

     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²
voering: polyester / katoen + polyester microwatte (320g/m²)



XXS / XS / S / M / L / XL / XXL

Joe & Jody / INDUSTRY

25

Joe & Jody


DE JUISTE STOF VOOR
DE JUISTE BESCHERMING
Het woord oerdegelijk werd wellicht uitgevonden voor deze 65%
polyester / 35% katoen, ± 245 g/m², Twill. De klassieker onder
de workwear-stoffen werd de afgelopen jaren verder ontwikkeld
tot een stof met alle eigenschappen die werkkledij nodig heeft.
Zijn combinatie van polyester en lichtgewicht katoen zorgt voor
een goeie abrasie bescherming, verbeterde kleurechtheden en
extra comfort voor de drager. De populairste aller ‘blends’
in de workwear kent een ruim aanbod aan kleuren en is de beste
vriend van elke industriële wasserij.

HERENBROEK / Joe

HERENBROEK / Jack

Functionele herenbroek - moderne styling - sluiting vooraan met jeansknoop en gulp met rits - ceintuurband met
knoopsgatelastiek - 2 zijzakken - 1 dijbeenzak afsluitbaar
met drukknoop - 1 meterzak - 1 achterzak met klep fluo accenten - industrieel wasbaar.

Functionele herenbroek - moderne styling - sluiting vooraan met jeansknoop en gulp met rits - ceintuurband met
knoopsgatelastiek - 2 zijzakken - 1 dijbeenzak afsluitbaar
met drukknoop - 1 meterzak - 1 achterzak met klep kniezakken met klep - fluo accenten - industrieel wasbaar.

1004695 1004693



     

1004700 1004698



     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



maat 36 tot en met 64



maat 36 tot en met 64

HERENSTOFJAS / Joe
HERENBLOUSON / Joe

DAMESBLOUSON / Jody

Moderne, functionele herenblouson - sluiting vooraan met
gedoken drukknopen - tailleband aanpasbaar - 2 borstzakken, waarvan één met extra zakje, afsluitbaar met klep fluo en reflecterende accenten - industrieel wasbaar.

Moderne, functionele damesblouson - sluiting vooraan met
gedoken drukknopen - tailleband aanpasbaar - 2 borstzakken, waarvan één met extra zakje, afsluitbaar met klep fluo en reflecterende accenten - industrieel wasbaar.

1007481 1007479
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1007264 1007262



     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

1007531 1007529



     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL

INDUSTRY / Joe & Jody

Herenstofjas - sluiting vooraan met gedoken drukknopen 1 dubbele borstzak - 1 binnenzak - 2 zijzakken - fluo en
reflecterende accenten - industrieel wasbaar.

Joe & Jody / INDUSTRY

27

Joe & Jody

DAMESBROEK / Jody

BRETELBROEK / Joe

Functionele damesbroek - moderne styling - sluiting vooraan
met jeansknoop en gulp met rits - ceintuurband met knoopsgatelastiek - 2 zijzakken - 1 dijbeenzak afsluitbaar met drukknoop - 1 meterzak - 1 achterzak met klep - fluo accenten industrieel wasbaar.

Hippe, functionele bretelbroek - moderne styling - gulp met
drukknopen - ceintuurband met knoopsgatelastiek - bavetzak
met klep - 2 zijzakken - 1 dijbeenzak afsluitbaar met drukknoop
- 1 meterzak - 1 achterzak met klep - fluo en reflecterende
accenten - industrieel wasbaar.

1004929 1004927



1007345 1007343

     



     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



maat 36 tot en met 56



XS / S / M / L / XL / XXL

HEREN BERMUDA / Joe

DAMES BERMUDA / Jody

OVERALL / Joe

SOFT SHELL / Wind

Bermuda - moderne styling - sluiting vooraan met jeansknoop en gulp met rits - ceintuurband met knoopsgatelastiek - 2 zijzakken - 1 dijbeenzak afsluitbaar met
drukknoop - 1 meterzak - 1 achterzak met klep fluo accenten - industrieel wasbaar.

Dames bermuda - moderne styling - sluiting vooraan met
jeansknoop en gulp met rits - ceintuurband met knoopsgatelastiek - 2 zijzakken - 1 dijbeenzak afsluitbaar met
drukknoop - 1 meterzak - 1 achterzak met klep fluo accenten - industrieel wasbaar.

Overall met gedoken drukknoopsluiting - ceintuurband
aanpasbaar met patjes en drukknoop - 2 borstzakken,
waarvan één met extra zakje, afsluitbaar met klep 2 zijzakken - 1 dijbeenzak afsluitbaar met drukknoop 1 meterzak - 1 achterzak met klep - fluo en reflecterende
accenten - industrieel wasbaar.

Hippe soft shell met afneembare kap - sluiting vooraan
met rits en fluo accent - 2 zijzakken met rits en
reflecterende accenten - lange mouwen aanpasbaar
met velcro - fluo en reflecterende accenten op voorste,
rug en mouwen - industrieel wasbaar.

1004989 1004987



28

     

1005070 1005068



1004189 1004187



     

     

1019076 1019851



     



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²



100% polyester - 240 g/m² (3-laminaat)



maat 38 tot en met 56



maat 36 tot en met 52



XS / S / M / L / XL / XXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

INDUSTRY / Joe & Jody

Joe & Jody / INDUSTRY

29

HEREN BLOUSON / Hercules
Rechtstaande kraag

Borstzak met
ritssluiting

Reflectie piping

Olympus

Onze nieuwe collectie heet niet toevallig Olympus. Met haar bijzondere aandacht voor fitting en shaping krijgen de modellen een modieuze én atletische
look. Het beste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld de Hermes-en Hera-broek,
met vernieuwde fit en voorgevormde benen (zie p. 34). Maar ook de mooi
passende blousons, de stoere softshell en de leuke hoodie maken dat deze
collectie precies biedt wat de moderne professional nodig heeft.

Mouwboord
met ingewerkte
elastiek

Contrast
garnituur

Sluiting
eco-design
met gedoken
drukknop

Hippe bicolor blouson - moderne fit - rechtstaande,
afgeronde kraag - sluiting vooraan met drukknopen, ECO
design - borstzak met rits - 2 ruime zijzakken - stretch inzetstukken in schouders en elleboog - reflectie piping op voorste,
rug en mouwen - lange mouwen met mouwboord en elastiek industrieel wasbaar.

1029650 1029844 1029850 1029849
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INDUSTRY / Olympus

     



65% polyester / 35% katoen - 260 g/m² (zwart)
65% polyester / 30% katoen - 245 g/m² (kleuren)
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m² (garnituur)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Olympus / INDUSTRY

31

Olympus

Olympus

DAMES BLOUSON / Helena
Hippe bicolor dames blouson - dames fit - rechtstaande,
afgeronde kraag - sluiting vooraan met drukknopen, ECO
design - borstzak met rits - 2 ruime zijzakken - stretch inzetstukken in schouders en elleboog - reflectie piping op voorste,
rug en mouwen - lange mouwen met mouwboord en elastiek industrieel wasbaar.

1029648 1029851 1029853 1029852






     
65% polyester / 35% katoen - 260 g/m² (zwart)
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (kleuren)
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m² (garnituur)
XS / S / M / L / XL / XXL

HEREN SOFT SHELL / Pollux

DAMES SOFT SHELL / Athene

Coole bicolor soft shell - moderne fit - accenten met denim
look - rechtstaande kraag met kinbescherming - sluiting
met rits tot bovenaan kraag - borstzak met rits - 2 ruime
zijzakken - reflectie piping op voorste, rug en mouwen industrieel wasbaar.

Coole bicolor dames soft shell - dames fit - accenten met
denim look - rechtstaande kraag met kinbescherming sluiting met rits tot bovenaan kraag - borstzak met rits 2 ruime zijzakken - reflectie piping op voorste, rug en
mouwen - industrieel wasbaar.

1027970 1029678 1029681 1029680



STOFJAS / Achilles

BODYWARMER / Castor

Bicolor stofjas met moderne fit - rechtstaande, afgeronde
kraag - sluiting vooraan met drukknopen, ECO design borstzak met rits - 2 ruime zijzakken - stretch inzetstukken
in schouders en elleboog - reflectie piping op voorste, rug
en mouwen - lange mouwen met mouwboord en elatiek industrieel wasbaar.

Bicolor bodywarmer - rechstaande kraag met
kinbescherming - sluiting met rits tot bovenaan kraag borstzak met rits - 2 ruime zijzakken - reflectie piping op
voorste en rug - verlengd rugpand - gevoerd met polyester
watte - industrieel wasbaar.





     

1029656 1029894 1029898 1029895


65% polyester / 35% katoen - 260 g/m²
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL
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INDUSTRY / Olympus

     



94% polyester / 6% PU - 320 g/m² (3-laminaat)
100% polyester - 295 g/m² (3-laminaat)



94% polyester / 6% PU - 320 g/m² (3-laminaat)
100% polyester - 295 g/m² (3-laminaat)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL


A-MOVE
De A-Move is even eenvoudig als geniaal. De tricotinzetstukken op de schouders, ellebogen of onderrug zorgen
voor dat extra bewegingscomfort dat het verschil kan maken
aan het einde van een veeleisende werkdag.

1029642 1029887 1029891 1029889



1029392 1030137 1030140 1030139



     

     
65% polyester / 35% katoen - 260 g/m²
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m²
voering: polyester / katoen + polyester microwatte
(320g/m²)

De A-Move zorgt ervoor dat rug en armen vrij
kunnen bewegen. Ook bij bruuske of zware
inspanningen. A-Move is een confectietechnische innovatie. Dit is performance based
ecodesign made in Ronse.

S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Olympus / INDUSTRY

33

Olympus



HEREN BROEK / Hermes

DE APOLLO-BERMUDA

Stoere bicolor broek - voorgevormde, moderne fit - ceintuurband
met knoopsgatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met rits 2 ruime, ingestoken zijzakken - dijbeenzak met soufflet, opgestikte
bic- en GSM zak in Cordura®, afgesloten met klep - gedubbelde
meterzak - 2 ruime achterzakken met klep en souffet, verstevigd
met Cordura® - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in Cordura®
- stretch inzetstuk in de rug voor extra bewegingscomfort uitlengbare broekspijpen met reflectie accenten industrieel wasbaar.

Apollo was de Griekse god van zowat alles; poëzie,
muziek, waarheid, zon en licht. Maar ook van genezing en
bescherming. Een beetje de god van alle werkkledij dus.
Deze Apollo-bermuda toont hoe dat er in de praktijk uitziet;
een vernieuwde fit met voorgevormde benen, tricot inzetstuk
voor verhoogd beweegcomfort, ruime, functionele zakken
waaronder een handige gsm-zak, Cordura® verstevigingen en

1029652 1029830 1029835 1029833



     

reflecterende striping. Personaliseren kan dankzij



65% polyester / 35% katoen - 260 g/m² (zwart)
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (kleuren)
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m² (garnituur)



maat 38 tot en met 64

de 5 cm uitlengbare stof.

DAMES BROEK / Hera
Stoere bicolor dames broek - voorgevomde, dames fit - ceintuurband
met knoopsgatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met rits 2 ruime, ingestoken zijzakken - dijbeenzak met soufflet,
opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®, afgesloten met klep gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken met klep en souffet,
verstevigd met Cordura® - voorgevormde, afsluitbare kniezakken in
Cordura® - stretch inzetstuk in de rug voor extra bewegingscomfort - uitlengbare broekspijpen met reflectie accenten industrieel wasbaar.
1029645 1029836 1029839 1029837
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INDUSTRY / Olympus

     

HEREN BERMUDA / Apollo

DAMES BERMUDA / Aphrodite

Bicolor bermuda - moderne fit - ceintuurband met knoopsgatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met rits 2 ruime, ingestoken zijzakken - dijbeenzak met soufflet,
opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®, afgesloten met
klep - gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken met
klep en souffet, verstevigd met Cordura® - stretch inzetstuk
in de rug voor extra bewegingscomfort - uitlengbare,
korte broekspijpen - industrieel wasbaar.

Bicolor dames bermuda - dames fit - ceintuurband met
knoopsgatelastiek - sluiting met jeansknoop en gulp met
rits - 2 ruime, ingestoken zijzakken - dijbeenzak met soufflet, opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®, afgesloten
met klep - gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken
met klep en souffet, verstevigd met Cordura® - stretch
inzetstuk in de rug voor extra bewegingscomfort uitlengbare, korte broekspijpen - industrieel wasbaar.

65% polyester / 35% katoen - 260 g/m² (zwart)
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (kleuren)
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m² (garnituur)



maat 36 tot en met 56



65% polyester / 35% katoen - 260 g/m²
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m²



65% polyester / 35% katoen - 260 g/m²
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m²
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m²



maat 38 tot en met 64



maat 36 tot en met 56

1029651 1029909 1029911 1029910

     

1029655 1029900 1029907 1029902



     

Olympus / INDUSTRY
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BRETELBROEK / Artemis
Bicolor bretelbroek - voorgevomde, moderne fit - bavet met zak en
klep + klein zakje afsluitbaar met rits - stretchbrettelen in tricot, verstelbaar met klemsluiting - verhoogde rug - één brede riemlus of de
rug - gulp met rits - 2 ruime, ingestoken zijzakken - dijbeenzak met
soufflet, opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®, afgesloten met klep
- gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken met klep en souffet, verstevigd met Cordura® - stretch inzetstuk in de rug voor extra
bewegingscomfort stretch inzetstukken in de zijkanten - uitlengbare
broekspijpen met reflectie accenten - industrieel wasbaar.
1029653 1029862 1029866 1029865



     



65% polyester / 35% katoen - 260 g/m² (zwart)
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (kleuren)
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m² (garnituur)



maat 38 tot en met 64

OVERALL / Posseidon
Bicolor overall - moderne fit - rechtstaande, afgeronde kraag sluiting vooraan met drukknopen, ECO design - borstzak met rits
- stretch inzetstukken in schouders en elleboog - reflectie piping
op voorste, rug en mouwen - lange mouwen met mouwboord en
elastiek - knoopsgatelastiek in de rug - 2 ruime, ingestoken zijzakken
- dijbeenzak met soufflet, opgestikte bic- en GSM zak in Cordura®,
afgesloten met klep - gedubbelde meterzak - 2 ruime achterzakken
met klep en souffet, verstevigd met Cordura® - voorgevormde,
afsluitbare kniezakken in Cordura® - stretch inzetstuk in de rug voor
extra bewegingscomfort - uitlengbare broekspijpen met reflectie
accenten - industrieel wasbaar
1029636 1030227 1030229 1030228
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INDUSTRY / Olympus

     



65% polyester / 35% katoen - 260 g/m² (zwart)
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (kleuren)
70% polyester / 30% katoen - 240 g/m² (garnituur)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Olympus / INDUSTRY

37

Olympus

Olympus


DE JUISTE STOF VOOR
DE JUISTE BESCHERMING

DAMES T-SHIRT / Elektra
T-shirt met fijn v-kraagje - dames fit - jacquard camo contrast
op de schouders - korte mouwen - mouwboord in rib industrieel wasbaar.

De robuuste werkbroek uit deze collectie is gemaakt van
Panama-weave, een onderhoudsvriendelijke all-rounder
onder de stoffen. Deze canvaskwaliteit werd ontwikkeld voor
kledij met een ruige, slijtvaste look. Door zijn optimale blend
van polyester en katoen en zijn ideaal gewicht van 260 g/m² is

1030167 1030185 1030200 1030204



     

deze kwaliteit inzetbaar in vele marktsectoren.



50% polyester / 50% katoen - 200 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

De zwarte kleur werd speciaal ingeverfd voor deze canvas
kwaliteit waardoor de kleurechtheden erg goed zijn. De zwarte
kleur is gecertificeerd als contrast kleur voor de EN ISO 20471
en mag dus gebruikt worden in HiVis kledij. Met zijn kleine
krimpwaardes en goeie kleurechtheden, kan deze kwaliteit
perfect industrieel onderhouden worden.

HEREN T-SHIRT / Ares

DAMES POLO / Daphne

HEREN POLO / Triton

HOODIE / Hades

T-shirt met v-kraag - comfort fit - jacquard camo contrast
op de schouders - korte mouwen - mouwboord in rib iIndustrieel wasbaar.

Polo - dames fit - rib kraag - patte gesloten met
knopen - jacquard camo contrast op de schouders korte damesmouw - omgezoomde mouwboord industrieel wasbaar.

Polo - comfort fit - rib kraag - patte gesloten met knopen
- jacquard camo contrast op de schouders - korte mouwen
- omgezoomde mouwboord - industrieel wasbaar.

Hoodie - unisex fit - ritssluiting vooraan - kap met camo
accent - borstzak in camo met rits - 2 zijzakken met rits lange mouwen met ribboord - reflectie piping op voorste,
rug en mouwen - industrieel wasbaar.

1030169 1030186 1030201 1030205
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1030172 1030188 1030202 1030206



   

     

1030174 1030189 1030203 1030207



     

   

1030217 1030218 1030220 1030221



     

   



50% polyester / 50% katoen - 200 g/m²



50% polyester / 50% katoen - 220 g/m²



50% polyester / 50% katoen - 220 g/m²



50% polyester / 50% katoen - 300 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

INDUSTRY / Olympus

Olympus / INDUSTRY
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HERENBROEK (WIT)
Loshangende, met
Cordura® versteving
holsterzakken

Ruime dijbeenzak
met klep

Voorgevormde
kniezakken in Cordura®

Sustainable

Niet alleen is de volledige collectie CO2-neutraal, we bieden ook een
aantal items aan op stock die gemaakt zijn in duurzame materialen. De
werkbroek van fairtrade biokatoen/polyester heeft een aantoonbare lagere
water footprint. Bovendien komt de biokatoen uit een door Fairtrade gecontroleerde keten, waar plantagewerkers eerlijk worden vergoed en geen
pesticiden worden ingezet. Duurzame werkkledij is niet langer theorie, ze
ligt nu binnen – uw – handbereik.

Coole herenbroek met voorgevormde fit - sluiting vooraan met
jeansknoop en gulp met rits - ceintuurband met elastiek in de
zijkanten en brede riemlussen - 2 ruime zijzakken 2 holsterzakken die weggestoken kunnen worden in de zijzakken - rechts, functionele dijbeenzak met klep en met Cordura®
verstevigde meterzak - links, grote dijbeenzak met klep kniezakken in Cordura® - industrieel wasbaar.

1025239
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INDUSTRY / Sustainable

     



35% polyester / 65% bio FT katoen - 250 g/m²



maat 36 tot en met 64

Sustainable / INDUSTRY

41

Sustainable

Sustainable

T-SHIRT / Jasper

SWEATER / Floris

Comfortabele t-shirt met ronde kraag - korte mouwen katoen wordt tegen de huid gedragen, polyester aan de
buitenkant voor beter kleurbehoud en meer bescherming
tegen abrasie - industrieel wasbaar.

Sweater met opstaande kraag - halsopening met korte ritssluiting - 2 zijzakken met ritssluiting - industrieel wasbaar.

1030123



     

1030124



     



45% recycled polyester / 55% bio katoen
- 185 g/m²



60% recycled polyester / 40% bio katoen
- 330 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL


HERENBROEK (CHARCOAL)
Coole herenbroek met voorgevormde fit - sluiting vooraan met
jeansknoop en gulp met rits - ceintuurband met elastiek in de zijkanten en brede riemlussen - 2 ruime zijzakken - 2 holsterzakken
die weggestoken kunnen worden in de zijzakken - rechts,
functionele dijbeenzak met klep en met Cordura® verstevigde
meterzak - Links, grote dijbeenzak met klep - Kniezakken in
Cordura® - industrieel wasbaar.
1025238
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35% polyester / 65% bio FT katoen - 250 g/m²



maat 36 tot en met 64

INDUSTRY / Sustainable

DUURZAME STOFFEN MET
FAIRTRADE BIOKATOEN EN
RECYCLED POLYESTER
Onze impact via stoffen (CO2 en water) halen we effectief naar
omlaag via de duurzame stoffen die we inzetten. Door het
gebruik van regenwater zorgt de biokatoenteelt niet voor druk
op de drinkwaterreserves. Bovendien maakt ze geen gebruik van
pesticides, maar van natuurlijke pestcontrole via de bloesem van
bomen die rond de plantage worden aangeplant. Goed voor water
en voor CO2-opslag dus. De hele keten staat onder het toeziend
oog van Fairtrade, die waakt over de eerlijke verloning van de
katoentelers en de arbeidsomstandigheden van de plantagewerkers.

Sustainable / INDUSTRY
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Matentabel

Pick your colors

Afhankelijk van de persoon
HEREN BROEKEN

1

2

KATOEN / polyester geweven

Maat BE

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Wit

Wit

Maat NL

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

Zwart

Navy

3XL

Navy

Royal blauw

Royal blauw

Postman grijs

New empire rood

Spruce groen

BORST

XS

TAILLE

POLYESTER / katoen geweven

S

M

L

XL

2XL

Tailleomtrek

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Heupomtrek

98

102

106

110

114

118

123

127

131

135

139

143

148

Beige
Flessen groen
Convoy grijs
Charcoal grijs

HEREN BOVENKLEDIJ
Maat

44

46

XS
Borstomtrek

88

48

50

S
92

96

52

54

56

M
100

104

58

60

L
108

62

XL

112

116

120

64

66

2XL
124

128

68
3XL

132

136

54

56

DAMES BROEKEN
Maat

34

36

38

XS
BORST

40

42

44

S

46

48

M

50

L

52
XL

2XL

Tailleomtrek

74

78

82

86

90

94

98

104

110

116

122

128

Heupomtrek

90

94

98

101

105

109

112

119

124

130

136

142


ISO 15797
Alle kledij uit onze INDUSTRY collectie kan gereinigd

TAILLE

worden volgens de industriële wasprocessen zoals
omschreven in de EN ISO 15797.

HEUP

DAMES BOVENKLEDIJ
Maat

36

38

XS

44

INDUSTRY / Matentabel

40

42

S

44

46

M

48

50

L

52

54

XL

56

58

2XL

60
3XL

Borstomtrek

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

140

146

Heupomtrek

96

100

104

108

112

117

122

127

132

137

142

147

152

Deze norm omschrijft de industriële was- en nabehandelingsprocedures die dienen als basis voor het testen
van o.a. dimensionele stabiliteit, kleurvastheid, kreuken, ...

Kleurenpallet / INDUSTRY

45

Zonnestraat 223
B-9600 Ronse, België
 + 32 55 23 71 71
 info@alsico.com

www.alsico.com

