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Voor alle harde werkers 
Wij hebben veilige en slijtvaste 
werkkleding. In welke branche u 
ook werkzaam bent, voor comfort, 
kwaliteit en bescherming kunt u bij 
ons terecht.
Voor iedereen 
Ons assortiment bestaat uit werkkleding, 
reflectiekleding, regen- en doorwerkkleding, 
arm- en handbescherming, been- en voet-
bescherming, gehoorbescherming, 
oogbescherming, hoofdbescherming, 
ademhalingsbescherming en valbeveiliging.

Passessie op locatie
Passen waar en wanneer het u uitkomt.
Bij Van Walraven snappen we dat het een 
uitdaging is om de juiste maat te kiezen 
zonder het kledingstuk te passen.  
Goed zittende kleding draagt bij aan het 
werkplezier. Hiervoor komen wij graag bij u 
langs op locatie zodat u de werkkleding kan 
passen en de juiste maat kan uitkiezen. 

Borduren & bedrukken 
Uw bedrijfslogo of een andere bedrukking / 
borduring op uw nieuwe werkkleding? Geen 
probleem, onze specialisten denken graag met 
u mee. Samen zorgen wij voor een uniek ont-
werp dat binnen uw huisstijl past. Wij leveren 
de kleding inclusief bedrukking of borduring 
compleet bij u aan.

Bezoek onze showroom!Industrieweg 25Mijdrecht



Kleding Management Systeem (KMS) 
Met KMS kunt u zelf  werkkleding, PBM of  andere 
persoonsgebonden uitrusting gemakkelijk online 
bestellen.

PBM’er 
Al uw persoonlijke beschermings 
middelen in één. 

Gemakkelijk online bestellen
Uw medewerkers kunnen in het KMS zelf 
online bestellen binnen hun persoonlijke 
profiel, met daarin een uitgebreid overzicht 
van hun kledingpakket en maten. Mocht u 
de bestellingen liever centraal laten 
verlopen, dan kan dit ook door één 
persoon/ afdeling verzorgd worden, middels 
machtigingen om voor anderen te bestellen.

Persoonsgebonden pagina
Door voorafgaand aan het inregelen van 
de eigen online omgeving een passessie te 

laten plaatsvinden, kan per persoon, per 
kledingstuk, de juiste maat worden ingelezen, 
zodat het u in het vervolg nog gemakkelijker 
wordt gemaakt. De werkgever houdt altijd 
het overzicht, vanaf de bestelstatus tot en 
met het te besteden budget. Het proces 
en de stappen kunnen naar wens worden 
ingekleed; van budgetteren tot uitleveren.

Slim systeem
Informatie wordt in het systeem bijgehou-
den: deze onthoudt namelijk de historie van 
alle kledingdragers en hun kledingbezit. 

Zelf samenstellen
De PBM’er zegt het eigenlijk al; een emmer 
waarin u al uw PBM kunt verzamelen en op-
bergen. Voor elk bedrijf en elke branche zijn 
andere PBM geschikt. Daarom is de PBM’er 
volledig zelf samen te stellen, evenals de 
producten die u hierin wilt hebben.

Personaliseren
Ook is het mogelijk uw PBM’er te 
personaliseren met een sticker van uw 
bedrijfslogo.

VOORDELEN VAN KMS

● Vereenvoudiging van interne 
processen;

● Inzicht in de verstrekte bedrijfs- 
    kleding en PBM;

● Bestellen binnen budget, regio en      
    afdeling. 
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Valbeveiliging
Valbeveiliging is verplicht bij werkzaam-
heden die vanaf 2,5 meter hoogte worden 
uitgevoerd. Bij risicoverhogende omstandig-
heden, bijvoorbeeld bij het water, 
uitstekende objecten, aanwezigheid van 
verkeer, of kans om onder spanning te 
komen staan is valbeveiliging al onder 2,5 
meter verplicht.

Kijk op onze website voor ons uitgebreide 
assortiment valbeveiligingsproducten zoals 
veiligheidsharnassen, valblokken, veiligheids-
lijnen, haken, ankerpunten en nog veel meer 
valbescherming.

Bescherm uw oren bij een grenswaarde 
vanaf 80 dB(A). De juiste gehoor-
bescherming is afhankelijk van het werk en 
hoeveelheid lawaai. Voorkom gehoorschade 
door het gebruik van gehoorkappen en 
oordoppen. Tevens kunnen wij otoplastieken 
(gehoorbescherming op maat) voor u laten 
maken. Een meting kan bij u op locatie of bij 
ons in de winkel.

Gehoorbescherming (op maat)

Hoofdbescherming
Verplicht op alle bouwterreinen. In ons 
assortiment vindt u een complete reeks 
aan industriële veiligheidshelmen en 
stootpetten.

Adembescherming
In omgevingen met verontreinigde lucht, 
stof, rook, gassen en dampen is het 
belangrijk voor de gezondheid om 
adembescherming te gebruiken. Ons assor-
timent bestaat uit diverse soorten mond en 
stofmaskers voor diverse 
werkomgevingen. De maskers zijn te 
gebruiken tegen vaste en vloeibare deeltjes. 

Been- en voetbescherming
U kunt bij ons terecht voor een ruim 
assortiment werkschoenen van onder 
andere de merken Steel Blue, Quick, Solid 
Gear, Redbrick en Grisport. Onze 
werkschoenen zijn stoer, robuust, trendy 
en beschikken over alle functionaliteiten en 
veiligheidseisen.

Naast veiligheidsschoenen kunt u ook bij 
ons terecht voor klompen, laarzen, 
kniebescherming en accessoires. 

Werkhandschoenen
Werkhandschoenen beschermen handen 
tegen schadelijke invloeden van buitenaf. 
Wij bieden een breed assortiment 
werkhandschoenen die bescherming 
bieden tegen diverse gevaren.  Van 
snijbestendige handschoenen tot las- en 
thermohandschoenen en handschoenen 
die bescherming bieden tegen olie- en/of 
chemische stoffen. Bijvoorbeeld voor in de 
auto-industrie. Handschoenen kunnen ook 
gebruikt worden om bacterieverspreiding 
via de handen te voorkomen. Deze 
handschoenen worden vooral gebruikt in 
de voedingsmiddelenindustrie.

Scan de QR-code 
en bekijk alle 
valbeveiliging

Scan de QR-code en 
bekijk alle been- en 
voetbescherming

Scan de QR-code en 
bekijk alle been- en 
gehoorbescherming

Scan de QR-code en 
bekijk alle been- en 
adembescherming

Scan de QR-code en 
bekijk alle been- en 
hoofdbescherming

Scan de QR-code 
en bekijk alle 
werkhandschoenen

Scan de QR-code

en bekijk ons

volledige assortiment 

werkkleding & PBM 

online



Duurzame werkkleding, gericht 
op de toekomst.

Oude werkkleding inleveren 
Uw oude werkkleding, schoenen 
en PBM kunnen waardevolle 
grondstoffen bevatten die 
opnieuw worden ingezet.

Innovatief materiaal
‘REWEAR’ als onderdeel van RE2050: de 
transformatie van hun bestsellers in volledig 
circulair en innovatief materiaal. 
Een modieus, kwalitatief, sportief en 
commercieel sterk inzetbaar pakket met 
een frisse uitstraling waar zij ook voor 
maatwerk en de meest geringe oplages in 
staat zijn duurzaam te produceren.

Zes topartikelen
REWEAR is een volledig circulair 
kledingpakket. Deze lijn is gebaseerd op zes 
topartikelen uit onze standaard collectie. 
REWEAR is voornamelijk gemaakt van 
gerecycled polyester of een mix van 
gerecycled polyester en biologisch katoen. 

RE2050
Met RE2050 verwijst Tricorp met een knip-
oog naar de volgende generaties waarvoor 
we nu onze verantwoording moeten nemen 
en bovendien een verwijzing naar hun 
creatie van nieuwe circulaire artikelen die 
gericht zijn op levensduurverlenging, zero 
impact als ook voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen. Kwaliteit ten aanzien van het 
product en de sociale- en milieuaspecten in 
de productielanden.

Recycle met ons mee
Daarom kunt u in onze winkel vanaf nu een 
blauwe kliko vinden waar u uw oude werk-
kleding, schoenen & PBM in kunt deponeren 
om te laten recyclen tot nieuwe producten 
of als secundaire brandstof.

Zodra de producten worden opgehaald, 
worden ze opgenomen in de zo genoemde 
grondstoffenbank. Vervolgens worden ze 
gehygiëniseerd, gesorteerd en beoordeeld 
aan de hand van de samenstelling en 
kwaliteit. Daarna wordt er een keuze 
gemaakt hoe de materialen na demontage 
worden hergebruikt: als component of als 
ruwe grondstof, voor nieuwe producten of 
als secundaire brandstof.

REDUCE, REUSE, REWEAR

Reduce: Het verminderen van wa-
tergebruik, energie en C02 uitstoot. 
Én het verminderen van het gebruik 
van nieuwe grondstoffen.
Reuse: Het inzamelen van gedra-
gen werkkleding om het in nieuwe 
textielproducten te gebruiken.
Rewear: Het hergebruiken van 
materialen in onze werkkleding. 
Bijvoorbeeld het recyclen van een 
gedragen softshelljas om het po-
lyester te gebruiken in een nieuwe 
softshelljas. Óf het recyclen van een 
PET-fles naar PET-polyester.

Werkkleding- & PBM Recyclepunt

Recycle hier al uw 
oude werkkleding 

& PBM

vanwalraven.com

Kijk welke vestiging bij u in de 

buurt al een blauwe kliko heeft!

vanwalraven.com



Digitale oplossingen
●    Webshop
●    Van Walraven app
●    ICM
●    Webselectie
●    Barcodescanner
●  Kleding Management Systeem (KMS)
●  Zink maatwerkcalculator
●  Revit families

Logistieke oplossingen
●    Prefab
●    Direct service
●    Kitting
●  Transportkar
●    Verrijdbare   voorraadkast
●    Mobiel magazijn 

Huurmo gelijkheden
●    Gereedschapverhuur
●    Transportkar
●  Mobiel magazijn
●  Verrijdbare voorraadkast

Plannen op maat
●  Ventilatieplan op maat
●  Beregeningsplan op maat
●  Zagen op maat
●  Specials | Prefab

Recycling
●  Buizen Inzamel Systeem (BIS)
●  Werkkleding & PBM recycling

vanwalraven.com
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Regen en 
doorwerkkleding

Regen en 
doorwerkkleding

Werkkleding

Hoofdbescherming

Gehoorbescherming

Gehoorbescherming

Reflectiekleding

Arm- en 
handbescherming

Oogbescherming

Been- en 
voetbescherming

Wij helpen u graag met het uitzoeken 
van de juiste werkkleding.  Voor meer 
informatie zie vanwalraven.com, 
bel 0297 300 901 of mail naar  
werkkleding@vanwalraven.com.

TELEFOON
+ 31 (0)6 57 12 79 54
+ 31 (0)297 300 901

ADRES
Industrieweg 25
3641 RK, Mijdrecht

E-MAIL
isassen@vanwalraven.com

Ingrid Sassen
Accountmanager Werkkleding & PBM


