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€ 61,95 € 4,75

€ 20,75

Skeleton Softshell
Gevoerde softshell met verwijderbare capuchon, 
voorgevormde mouwen en trekkoord onderaan 
de zoom. De mouwen zijn verstelbaar met 
velcro. Voorzakken en borstzak met ritssluiting, 
twee binnenzakken met ritssluiting en één zak 
in membraanvoering. Standaard wordt deze jas 
geleverd met zwarte zippullers. De zippullers 
kunnen indien gewenst vervangen worden door 
één van de andere beschikbare kleuren, passend bij 
de huisstijl en/of logo van uw onderneming. T-shirt Heavy

Moderne, aansluitende t-shirt met versterkte 
schoudernaden en dubbelgestikte halsopening. 
Elastaan in boord. Geribde nek in vier lagen.

Leverbaar in:

Fastpitch Hooded Sweater
2x2 rib met elastaan aan de boord onderaan en aan 
de manchetten. De stoppers van de trekkoorden 
zijn in een contrasterende kleur. Deze kunnen indien 
gewenst vervangen worden door één van de andere 
beschikbare kleuren, passend bij de huisstijl en/of 
logo van uw onderneming.

Leverbaar in:

Leverbaar in:

2



€ 15,25

€ 1,45€ 1,35

€ 32,75

Sportjasje Jog
Sportjasje in polyester met lange ritssluiting. 
Contrasterende nektape en tweekleurige 
trekkoorden aan de capuchon. Ritssluiting in de 
kraag voor een moderne toets en om makkelijk 
trekkoord te kunnen vervangen.

Leverbaar in:Leverbaar in:

Sweater ronde hals
Sweatshirt met ronde hals, 2x2 rib met elastaan 
aan de boord onderaan en aan de manchetten. 
Halvemaanvormige nek.

Stoppers voor trekkoorden
Maak de look af met stoppers in uw eigen kleur. 
Wordt geleverd in een set van twee stoppers.

Leverbaar in:

Zippuller
Maak de look af met zippullers in uw eigen kleur. 
Wordt geleverd in een set van vier zippullers.

Leverbaar in:

Maak uw kleding persoonlijk
Kleed het af met Trekkoorden en Zippullers in uw eigen kleur
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Zipsweater Tokyo
2COLOR-LINE ZIPSWEATER MET CONTRAST DETAILS
Zipsweater 2Color-line, schouderstuk in 
contrastkleur, op achterzijde kenmerkende “2Color 
Curve”, 280 gr/m², 50% katoen / 50% polyester, 
binnenzijde geruwd, unisex, ribkraag met YKK 
ritssluiting, tailleband en manchetten met elastaan.

Softshell Jack tour
2COLOR-LINE SOFTSHELL MET CONTRAST DETAILS.
Jack uit de 2Color-line - 3 laags Softshell; winddicht, 
waterdicht en ‘ademend’, 310 gr/m2, outershell 
(94% PES/6% EA), zwarte microfl eece voering, 
schouderstuk in contrastkleur, op achterzijde 
kenmerkende “2Color Curve”, zwarte fl eece voering, 
twee met rits afsluitbare steekzakken, afsluitbaar zakje 
op de rechtermouw, binnenzak en extra zakje voor 
mobiele telefoon, manchetten verstelbaar middels 
klittenband, onderzijde verstelbaar.

Leverbaar in:

Leverbaar in:

€ 49,50

€ 21,25
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Poloshirt Tivoli
2COLOR-LINE POLOSHIRT MET CONTRAST DETAILS.
Poloshirt 2Color-line, schouderstuk in contrastkleur, 
op achterzijde kenmerkende “2Color Curve”, 
210 gr/m², 60% katoen / 40% polyester, piqué, 
voorgekrompen, enzym en silicon washed, 
korte mouw, platgebreide ribkraag, zijsplitjes, 
3-knoopsluiting, achterzijde 3 cm langer.

T-shirt Tiësto 
2COLOR-LINE T-SHIRT IN DIVERSE CONTRASTKLEUREN.
T-shirt 2Color-line, schouderstuk in contrastkleur, op 
achterzijde kenmerkende “2Color Curve”, unisex, 
190 gr/m², 100% gekamde ringgesponnen katoen, 
single jersey, dubbele ribkraag, nektape van schouder 
tot schouder.

Leverbaar in:

Leverbaar in:

€ 12,75

€ 7,90
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Moderne  softshell jas uitgerust met ton sur ton 
ritsen en maar liefst 5 zakken, twee binnenzakken, 
twee zijzakken en een borstzak met rits.

Basic 
softshell 
jacket

Hooded jack Gerry
Hooded jack met dubbele capuchon. Contrasterende 
binnenkant capuchon, piping, rits en stiksels op de 
boorden.

Piqué jack Craig
Piqué jack met contrasterende piping op de boord, 
kraag, rits en mouw. Twee voorzakken met rits.

Leverbaar in:Leverbaar in:

Leverbaar in:

€ 21,75

€ 29,25

€ 29,25

SURF PRO RSX
met drieknoopsluiting, neklint, 
zijsplitjes en geribde manchetten.

 
€ 9,50

Leverbaar in:
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Polo Larkford
Polo piqué met buttondown boord en details 
in oxford aan de binnenzijde van de kraag. 
Contrasterende ribboord aan de manchetten.

Overhemd redding
Hoogkwalitatief overhemd in oxfordkatoen met een 
moderne pasvorm. Ton-sur-ton knopen en neklint 
in contrasterende kleur. Easy-care behandeld voor 
makkelijk wassen en strijken.

Overhemd 
Baltimore
Overhemd van hoge 
kwaliteit in gekamde 
katoen met contrast-
kleur onder de kraag, 
aan de knopenband, 
manchetten en neklint. 
Voorzien van extra 
versteviging aan 
de naden, kraag en 
manchetten. Easy-
care behandeld voor 
makkelijk wassen en 
strijken.

Leverbaar in:

Leverbaar in:

Leverbaar in:

Bodywarmer Burney
Gewatteerde, waterafstotende, unisex bodywarmer 
met waterdichte ritssluitingen. Elastisch trekkoord 
onderaan en aan de kraag. Fleece aan de binnen-
kant van de kraag en in de voorzakken. Twee 
binnenzakken met ritssluiting waarvan eentje met 
opening voor snoer.

€ 56,95€ 32,95

Leverbaar in:€ 45,95 € 65,95
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Williamsburg
Hooded sweat vest
Moderne uitstraling door de touwtjes en leren 
details. Elastische tailleband en manchetten. 
Geborstelde fl eece voering voor extra comfort.

Jack Sierra
Voorzien van 2 steelzakken en 2 binnenzakken 
met ritsen. Donsvoering. Elastische manchetten. 
Moderne en mooie luxueuze uitstaling door de 
golvende patronen en YKK Metalux rits.

Winterjas Avondale
Wind- waterdicht en ademend (wp3000mm/
mvp3000g). Rits met stormfl ap. Het heren model is 
voorzien van 2 steekzakken met rits, napoleonzak 
en 2 binnenzakken. Capuchon is verstel- en 
afneembaar. Het dames model is voorzien van 
2 steekzakken met rits en 2 binnenzakken. Vaste 
capuchon. Jas is goed gevoerd voor de koude 
weersomstandigheden en heeft een fi jne pasvorm.

Jack Leyland
Doordat de jas 
omkeerbaar is 
heeft het een 
elegante en 
moderne Kant. 
De quilt kant is 
voorzien van 
2 steekzakken 
met drukknopen 
en de nylon kant 
is voorzien van 
2 steekzakken 
en napoleonzak. 
Ventilatie gaten 
onder de oksel.

€ 83,95Leverbaar in:

Leverbaar in:

Leverbaar in:

Leverbaar in:€ 47,95

€ 134,95

€ 119,95
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Galaxy Winter Jacket
Waterdicht pilotjack van ademend materiaal met 
hoge kraag en verlengd rugpand Verborgen rits 
en klittenbandsluiting aan de voorzijde. Met twee 
ruime steekzakken met rits aan de voorzijde. 
Twee grote borstzakken met klep. 

Galaxy Hodded Sweat Vest
Functionele en comfortabele hoody in gelaagde 
jersey, gevoerd met teddystof. Rits aan de voorzijde. 
Twee ruime steekzakken met rits. Ribstof in taille 
en mouwen. Refl ectiestroken op de schouders voor 
betere zichtbaarheid.

€ 59,95€ 136,95

De gehele Galaxy lijn 
is leverbaar in:

Galaxy Werkbroek
Functionele werkbroek met veel praktische details. 
Optimale pasvorm met o.a. ergonomisch gevormde 
kniepartij en een paneel in de binnennaden. 
Twee ruime, schuine zakken en twee holsterzakken.

Galaxy Softshell Jack
Functioneel softshelljack met veel praktische 
details. Met verlengd rugpand. Verborgen rits en 
klittenbandsluiting aan de voorzijde. Versterkingen 
bij de ellebogen. Zachte fl eece aan de binnenzijde 
van de kraag. Twee ruime steekzakken en een 
borstzak - alle met rits. 

€ 66,95

€ 84,50

Galaxy T-Shirt
T-shirt in comfortabele stof 
met zachte ribstof in de hals. 
Tweekleurig design dat past 
bij de overige modellen uit de 
Galaxy serie. 

€ 16,95
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Cargo Gewatteerd Jack
Warm, gewatteerd jack. Rits aan de voorzijde. 
Twee ruime steekzakken en een borstzak - alle 
met ritssluiting. Praktische binnen- en mouwzak 
met ritssluiting. Afneembare capuchon en 
mouwen.

Cargo Sweatshirt
Comfortabel en licht sweatshirt met ribstof langs 
de hals, aan de taille en aan de mouwen. Zak 
met insteek op de linkermouw, bijvoorbeeld voor 
schrijfartikelen. Refl ecterende details voor betere 
zichtbaarheid.

€ 44,50 € 112,95

De gehele Cargo lijn 
is leverbaar in:

Cargo Broek
Functionele broek met veel praktische details. 
Optimale pasvorm door een ergonomisch gevormde 
kniepartij en een paneel in de binnennaden dat voor 
een comfortabele kruisnaad zorgt. 

Cargo Gebreide Cardigan
Cardigan in zachte, gebreide stof met fl eece op 
het achterpand. Ritssluiting met refl ectie op 
voorzijde. Twee ruime steekzakken en een borstzak 
- alle met ritssluiting. Capuchon met instelkoord. 
Refl ecterende details voor betere zichtbaarheid.

€ 82,50

€ 59,95

Cargo T-Shirt
T-shirt van comfortabele stof 
met ribstof langs de hals. 
Refl ecterende details voor 
betere zichtbaarheid.

€ 29,50
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Werkbroek
Werkbroek met elastische tailleband. 2 zijzakken, 
multifunctionele zak op het dijbeen. D-ring om 
ID-kaart aan te bevestigen, 2 achterzakken 
met fl ap. Taillelus voor gereedschappen in 
contrasterende kleuren.

Sweater
Sweater met ronde hals van katoen / polyester badstof 
binnenkant; schouders met refl ecterende elementen; 
versterking op de ellebogen; contrasterende elementen 
op de mouw en manchet; decoratieve stiksels.

Werkbroek
Werkbroek 
met elastische 
tailleband. 
2 zijzakken, 
multifunc-
tionele zak 
op het dijbeen. 
D-ring om 
ID-kaart 
aan te 
bevestigen, 
2 achterzakken 
met fl ap. 
Taillelus voor 
gereedschappen 
in contrasterende 
kleuren.

€ 36,95

€ 26,95

€ 36,95

Polosweater
Polosweater van katoen / 
polyester; badstof binnenkant; 
schouders met refl ecterende 
elementen; 3 knopen, 
contrasterende kleuren in de 
kraag; elastische manchetten 
en tailleband; decoratieve 
stiksels.

€ 28,95

Hooded
Sweat Vest
Vest van katoen / polyester. 
Badstof binnenkant. 
Versterking bij de schouders 
en elleboog. Refl ecterende 
stukken op de schouders. 
Dubbellaags capuchon.

Winterjas
Gewatteerde winterjas 
met capuchon. Verlengde 
achterkant. Versterking op de 
schouders. Borstzak met rits 
in signalisatie kleur. 2 zijzakken 
en 2 afsluitbare binnenzakken. 
Verstelbare tailleband door 
middel van aantrekkoord.

€ 46,95€ 64,95

De gehele lijn is leverbaar in:
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Knoxfi eld HI-VIS werkbroek
Werkbroek met elastische tailleband. 2 zijzakken, 
1 multifunctionele dijbeenzak. D-ring om ID kaart 
aan te bevestigen, 2 achterzakken met fl ap.

Knoxfi eld HI-VIS Sweat-shirt
Signalisatie vest van polyester / katoen badstof 
binnenkant. 2 refl ecterende strepen op het lichaam en 
de mouw. Versterking op de schouders en ellebogen
Dubbellaags capuchon en decoratieve stiksels
Elastische manchet aan de mouwen en tailleband

RWS signalisatiejas
Gevoerd. Refl ecterende elementen, 
conform RWS. Waterdicht klasse 
3 EN 343. Dampdoorlaatbaarheid 
klasse 1 EN 343

RWS signalisatiebroek
Refl ecterende elementen, 
conform RWS. Getapete naden. 
Waterafstotend klasse 3 EN 343. 
Dampdoorlaatbaarheid klasse 1 
EN 343. Broekspijpen verstelbaar.

€ 74,95

€ 15,25

Signalisatievest
One Size. Klittenbandsluiting
Fluor geel, fl uor oranje.

€ 2,65 per stuk

€ 41,50

€ 46,95

Veiligheid voor alles

RWS pilot jas
Signalisatiewerkjas, 2 in 1 met 
refl ecterende elementen. 
Capuchon in de kraag. 

€ 35,95

De gehele lijn is leverbaar in:
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ED Comfort Plug
Oordoppen verpakt per 250 paar

Gehoorkap
Gehoorkap met beugel

Veiligheidsbril 
Sportieve veiligheidsbril met 
polycarbonaat lens klasse 
1F volgens EN 166. Lens met 
antikras en -dampbescherming. 
Beschermt tegen lage 
snelheidsdeeltjes.

€ 30,95 € 9,35 € 3,25

Veiligheidsbril
De complete serie I-Spector 
Halton biedt 5 verschillende 
lenzen aan. De gepolariseerde 
lens beschermt de gebruiker 
tegen verblinding van 
horizontale oppervlaktes.

Bezoekersbril
Veiligheidsbril met 
transparante polycarbonaat 
lens klasse 1F volgens EN 166. 
Biedt bescherming tegen kleine 
onderdelen.

Ruimzichtbril
Ruimzichtbril gemaakt van 
PC, direct ventilatiesysteem, 
zachte kunststof rand.

€ 4,20 € 1,10 € 1,15
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Handschoenen
CERVA Redwing
Toepassingen:
- Afbouw & bouw
- Agrarisch
- Automotive
- Industrie
- Logistiek
- Scheepvaart.

Handschoenen
SafeWorker SW 7196
Toepassingen:
- Afbouw en bouw
- Agrarisch
- Automotive
- Industrie
- Logistiek.

Handschoenen
120214 SafeWorker
Toepassingen:
- Bouw
- Constructie
- Logistiek
- Scheepvaart
- Staal
- Tuinbouw.

€ 1,20 per paar € 1,45 per paar € 2,25 per paar

CERVA Helm
Lichte polyethyleen helm met 
dubbele ventilatie voor meer 
comfort. 6-punts bevestiging, 
PE binnenwerk. Geschikt 
voor hoofdomvang 55-62cm 
door verstelbare hoofdband. 
Geschikt voor temperaturen 
tussen - 20°C en + 50°C.

Handschoenen
SafeWorker SW 3181
Toepassingen:
- Afbouw & bouw
- Agrarisch
- Automotive
- Industrie
- Logistiek
- Scheepvaart.

Handschoenen
CERVA Bunting Evolution
Toepassingen:
- Afbouw & bouw
- Agrarisch
- Industrie
- Logistiek.

€ 3,70 € 0,55 per paar € 1,10 per paar
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Dunlop Blizzard
Gevoerde laars pvc
Een echte winterlaars geschikt 
voor outdoor activiteiten 
waarbij warme voeten zijn 
gegarandeerd tot -15°C. De 
laars is synthetisch gevoerd, 
het zoolprofi el biedt goede grip 
op winterse ondergronden.

Gevavi Safety GS41
Lage veiligheidsschoen S3
Lage veiligheidsschoen 
met stalen neus en stevige 
overneus Stalen tussenzool, 
min.60 minuten waterdicht. 
Buff alo lederen kap. Dubbele 
PU zool voor meer comfort en 
schok- demping. S3 normering.

€ 49,50

€ 33,50

Dunlop Purofort
Knielaars S5
De originele Purofort laars. Met 
thermische isolatie tot -20°C 
heeft deze laars alle praktische 
eigenschappen van Purofort; 
schokabsorptie, duurzaamheid 
en lichtgewicht. Voorzien van 
stalen neus en middenzool.

€ 59,95

Gevavi Safety GS42
Hoge veiligheidsschoen S3
Veiligheidsschoen met stalen 
neus en stevige overneus. 
Stalen tussenzool, min.60 
minuten waterdicht. Buff alo 
lederen kap. Dubbele PU zool 
voor meer comfort en en 
schokdemping. S3 normering.

€ 56,50

Gevavi Safety GS86
Veiligheidslaars S3
Lederen laars met composiet 
neus en kevlar tussenzool. 
Volledig gevoerd met warm 
kunstbont. 100% Waterdicht 
door de dintex voering, 
onder alle omstandigheden. 
Kuithoogte. Licht in gewicht.

€ 74,95

Gevavi Safety GS69
Lage veiligheidsschoen S3
Comfortabele dual density 
loopzool, sportieve en trendy 
uitstraling, goede pasvorm. 
Hoge Europese kwaliteit.

€ 68,50
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Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en 
exclusief opdruk en eventuele verzendkosten.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Gevavi Safety GS68
€ 71,50

Bezoek onze showroom
Hagemanstraat 74 – 2691 WR ‘s-Gravenzande

Kijk op onze website
www. koornneef.nl

Mail of bel 
info@koornneef.nl – (0174) 420 383

Bij Koornneef kunt u niet alleen terecht voor relatie-
geschenken en kerstpakketten. Ook voor bedrijfs-
kleding & promotionele kleding bent u bij ons aan 
het juiste aan adres! Koornneef Totaalleverancier is 
een vertrouwde naam en door het uitgebreide aan-
bod een echte totaal leverancier. 
Wij verdiepen ons in uw wensen, kunnen snel scha-
kelen, vlot leveren en bieden dat alles tegen een 
uiterst scherpe prijs.

Het bedrukken of borduren van bedrijfskleding & 
promotionele kleding met uw logo of andere tekst is 
uiteraard geen enkel probleem. Wij kunnen 
dit geheel voor u verzorgen. Wilt u iets 
speciaals of unieks met uw bedrijfs-
kleding? Daar draaien wij onze hand 
niet voor om. Wij hebben de moge-
lijkheid om uw kleding custom made 
te laten ontwerpen.

Geldig van 1 september 2018 t/m 28 februari 2019
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