
HAVEP® HIGH VISIBILITY
Maakt dag en nacht het verschil.



Fleecevest
50219

 ✓ Eenvoudig in de parka 50217 te 
bevestigen met een rits

 ✓ Met dit fleecevest kun je warm  
en zichtbaar werken

 ✓ Met reflectieband voor een  
betere zichtbaarheid

Maten: S-4XL 
Kwaliteit fluo geel D001155:  
100% polyester, 235 gr/m2 
Kwaliteit fluo oranje D001155:  
100% polyester, 235 gr/m2

Fleecevest
50220

 ✓ Eenvoudig in de parka 50217  
te bevestigen met een rits

 ✓ Met dit fleecevest kun je warm 
werken

 ✓ Comfortabel om te dragen bij 
diverse werkhoudingen

Maten: S-4XL 
Kwaliteit D001155:  
100% polyester, 235 gr/m2

EN ISO 20471

EENVOUDIG IN DE PARKA 50217  

TE BEVESTIGEN MET EEN RITS

EENVOUDIG IN DE PARKA 50217  

TE BEVESTIGEN MET EEN RITS



Jack
50169

 ✓ Diverse ruime zakken voor extra 
opbergmogelijkheden

 ✓ Het marine/charcoal grijs doek 
bevindt zich daar waar de kleding  
het snelst vuil kan worden

 ✓ D-ring voor badgehouder 
 ✓ Rugplooien voor extra 

bewegingsvrijheid
 ✓ Verlengd rugpand

Maten: 44-66 
Kwaliteit D001051/D001003: 60%/40% 
polyester/katoen, 4/1 satijnbinding,  
290 gr/m2 / 65%/35% polyester/katoen,  
2/1 keperbinding, 245 gr/m2

Parka
50217

 ✓ Ademend, wind- en waterdicht  
met getapete naden

 ✓ Diverse ruime zakken voor extra  
opbergmogelijkheden

 ✓ Het marine/charcoal grijs doek  
bevindt zich daar waar de kleding  
het snelst vuil kan worden

 ✓ Verstelbare afneembare capuchon  
met drukknopen

 ✓ Verhoogd draagcomfort door  
de kin beschermer en fleece aan  
de binnenzijde van de kraag

 ✓ Verlengd rugpand

Maten: S-4XL 
Kwaliteit D001368: 100% polyester,  
PU coated + DWR, 195 gr/m2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

VERLENGD RUGPAND  

VOORKOMT ONTBLOTE RUG

WIND- EN WATERDICHT  

MET GETAPETE NADEN
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ABB

ARB

AAG

AQC



Softshell
50214

 ✓ Het marine/charcoal grijs doek 
bevindt zich daar waar de kleding  
het snelst vuil kan worden

 ✓ D-ring voor badgehouder 
 ✓ Ademend, winddicht en 

waterafstotend
 ✓ Verlengd rugpand
 ✓ Windvangers
 ✓ Met klittenband  

verstelbare mouwen

Maten: XS-4XL 
Kwaliteit D001395: 92%/8% polyester/
elastaan, PU membraan, high 
performance laminate + DWR, 320 gr/m2

Werkbroek
80228

 ✓ Ook verkrijgbaar in lengte- en buikmaten
 ✓ Voorgevormde broekspijpen voor  

uitzonderlijke bewegingsvrijheid
 ✓ Het marine/charcoal grijs doek bevindt zich  

daar waar de kleding het snelst vuil kan worden
 ✓ D-ring voor badgehouder 
 ✓ Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan 

bovenzijde, afsluitbaar met klep en klittenband
 ✓ Extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit D001051/D001003: 60%/40% polyester/katoen,  
4/1 satijnbinding, 290 gr/m2 / 65%/35% polyester/katoen,  
2/1 keperbinding, 245 gr/m2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EXTRA VERSTEVIGING IN HET KRUIS 

OM UITSCHEUREN TE VOORKOMEN

MET WINDVANGERS

ARB

ABB

AQC

AAG



Amerikaanse overall
20221

 ✓ Ook verkrijgbaar in lengte- en buikmaten
 ✓ Het marine/charcoal grijs doek bevindt zich daar 

waar de kleding het snelst vuil kan worden
 ✓ Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening  

aan bovenzijde, afsluitbaar met klep en klittenband
 ✓ Verstelbare schouderbanden met elastiek
 ✓ Voorgevormde broekspijpen voor uitzonderlijke 

bewegingsvrijheid

Maten: 44-66 
Lengtematen: 49-57 – Buikmaten: 24-29 
Kwaliteit D001051/D001003: 60%/40% polyester/
katoen, 4/1 satijnbinding, 290 gr/m2 /  
65%/35% polyester/katoen, 2/1 keperbinding,  
245 gr/m2

Bermuda
80232

 ✓ Diverse ruime zakken voor extra 
opbergmogelijkheden

 ✓ Het marine/charcoal grijs doek bevindt 
zich daar waar de kleding het snelst vuil 
kan worden

 ✓ D-ring voor badgehouder 
 ✓ Extra zichtbaar door de reflecterende 

piping

Maten: 44-66 
Kwaliteit D001051/D001003:  
60%/40% polyester/katoen, 4/1 satijnbinding, 
290 gr/m2 / 65%/35% polyester/katoen,  
2/1 keperbinding, 245 gr/m2

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

D-RING VOOR BADGEHOUDER

HANDIGE AFSLUITBARE KNIEZAKKEN 

MET OPENING AAN DE BOVENZIJDE

ABB

ABB

AAG

AAG





Vanuit Nederland: +31 (0) 13 531 32 56, sales.nl@havep.com
Vanuit België: +32 (0) 14 30 07 37, sales.be@havep.com

www.havep.com

HAVEP® HIGH VISIBILITY
Je werk brengt je op gevaarlijke plekken en in risicovolle situaties. Betrouwbare werkkleding, met een hoge 
zichtbaarheid is dan ook van essentieel belang. Daarom ontwikkelden wij voor jou de HAVEP® High Visibility-collectie. 
In het donker, in de sneeuw of midden in een storm, gekleed in onze High Visibility-werkkleding weet je zeker dat je 
opvalt. 

Alle ontwerpen werden uitgebreid getest in de praktijk en vervolgens geoptimaliseerd. Deze collectie zit dan ook  
vol met verrassende slimmigheden die jouw dag een stuk aangenamer maken. Denk aan een verlengd rugpand op  
de jas, voorgevormde broekspijpen, zakken met een klittenbandsluiting en natuurlijk reflectie op onverwachte,  
maar belangrijke plekken. Je doet je werk met passie en vastberadenheid en dat mag gezien worden.

Veiligheid
Met de HAVEP® High Visibility-collectie laten we je 
shinen. Onze High Visibility-werkkleding voldoet aan de 
zichtbaarheidseisen van jouw sector en beroep en houdt 
rekening met situaties uit de praktijk. Zo zorgt extra 
reflectie op de schouders voor een goede zichtbaarheid, 
ook als je gebukt aan het werk bent. Je weet nooit wat 
een werkdag brengt, maar je weet wel dat je er gekleed in 
HAVEP® High Visibility-werkkleding goed aan begint. 

De collectie voldoet aan de volgende normen: 

Comfort
De HAVEP® High Visibility-werkkleding is aangepast 
aan jouw lichaam en dagelijkse handelingen en werd 
uitgebreid in de praktijk getest. Wat jij daarvan merkt? 
Heel veel. Zo kreeg de inzet van het kruis van de werkbroek 
extra versteviging om uitscheuren te voorkomen. Op 
plekken die snel vuil worden gebruikten we marine doek, 
zodat je vlekken minder goed ziet. Rugplooien in het jack 
zorgen voor extra bewegingsvrijheid en dankzij de unieke 
pasvorm van de voorgevormde broekspijpen dragen onze 
werkbroek en Amerikaanse overall als een droom.

Duurzaamheid
Behalve dat je je werk vol overtuiging doet, ben je je  
ook bewust van het milieu. Je wilt je steentje bijdragen 
aan een duurzamere toekomst. Hoe je dat doet?  
Kies voor onze ophaal en recycle service. Met deze  
service maken we recyclen makkelijk en geven we je  
oude werkkleding in een handomdraai een nieuwe 
bestemming. Gooi het dus niet weg, maar geef het  
samen met ons een nieuw leven. Een duurzame  
toekomst maken we samen!

Oranje, geel of nog iets anders? Jij kiest.
De HAVEP® High Visibility-collectie komt standaard in 
twee verschillende kleurencombinaties: 
• Fluogeel - marineblauw
• Fluo-oranje - marineblauw

Welke kleurencombinatie het beste bij jou past hangt 
af van je werkomstandigheden. Fluogeel valt over het 
algemeen meer op doordat het een hogere luminositeit 
heeft. Fluo-oranje is daarentegen de beste keus als je 
bijvoorbeeld in de sneeuw moet werken, omdat deze  
kleur beter afsteekt tegen het wit. 

Wil je liever nog een andere kleurencombinatie voor  
jouw werkkleding? Dat kan natuurlijk ook. Met onze 
Custom Made-service passen we de werkkleding aan  
op jouw wensen. 
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Vanuit Nederland: +31 (0) 13 531 32 56, sales.nl@havep.com
Vanuit België: +32 (0) 14 30 07 37, sales.be@havep.com

www.havep.com

 ✓ Supersterke werkkleding van de hoogste kwaliteit

 ✓ Sportieve uitstraling 

 ✓ Unieke pasvorm

 ✓ In de praktijk getest

 ✓ Custom Made: uitvoerbaar in jouw bedrijfshuisstijl

HAVEP® HIGH VISIBILITY


