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Deze catalogus is gedrukt op 100% gerecycled papier.

BIERBAUM-PROENEN.  S INCE  1788.

Ons recept voor echt genieten: 
passie & kwaliteit sinds 1788.
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1911 400 400 BP® Bistroschort 82 87

1911 400 810 BP® Bistroschort 82 87

1911 400 800 BP® Bistroschort 82 87
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1912 400 810 BP® Bistroschort 82 87

1912 400 800 BP® Bistroschort 82 87

1921 400 21 BP® Bistroschort 62 87

1921 400 32 BP® Bistroschort 82 87

1921 400 43 BP® Bistroschort 82 87

1921 400 81 BP® Bistroschort 82 87
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1922 400 810 BP® Bistroschort 82 87
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1930 030 21 BP® Keukenschort - 84

1930 131 21 BP® Keukenschort - 84

1931 050 21 BP® Voorbindschort - 86

1931 131 21 BP® Voorbindschort - 86

1932 131 21 BP® Voorbindschort - 86

1970 400 21 BP® Keukenschort 62 85

1970 400 32 BP® Keukenschort 82 85

1970 400 82 BP® Keukenschort 82 85

1970 400 81 BP® Keukenschort 82 85
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1970 400 800 BP® Keukenschort 82 85
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1991 679 32 BP® Wintermuts - 100

1991 679 56 BP® Wintermuts - 100

> PRO-label
BP-artikelen zijn voor het merendeel voorzien van het PRO-label. Het 
PRO-label geeft aan dat het artikel voldoet aan de eisen van ISO 30023 
en het volgens ISO 15797 getest is op geschiktheid voor de industriewas 
in de wasprogramma’s 1-8, in de tunnelfinisher en/of de wasdroger. Het 
PRO-label is echter geen wasvoorschrift. Voor gebruik moet het artikel 
in de praktijk worden getest op geschiktheid voor de industrie was. Meer 
 infor matie vind je op het etiket en in de informatie van de fabrikant.
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     Feel the difference:

BP on tour in Londen.

Camden Market, Soho, 
Shoreditch, City – overal 
in Londen vinden we 
mensen die BP willen 
testen. Spontaan, eerlijk 
en authentiek. 

(Milan met BP® Softshell jack 1868)

  "Perfect voor mijn  

streetfood-kraampje. Nooit meer  

bibberen van de kou! "

   "Gek op kwaliteit.  

Net als ik." 

(Hamed met de nieuwe BP® Stretch-koksbuis 1597 
en BP® Keukenschort 1970)

Londen. Hotspot van de internationale 
keuken. Vrijwel nergens anders vind je 
zo veel restaurants, eettentjes, gaar-
keukens, pubs en streetfood-kraampjes 
bij elkaar. Het maakt niet uit waar je 
voorkeur naar uit gaat – gezond, vega-
nistisch, koosjer, glutenvrij of exotisch 
– in Londen is eten een dynamische, 
experimentele en extreem gevarieerde 
belevenis. 24 uur per dag.

Juli 2017. Een BP-team gaat op weg om 
de mensen achter het fornuis, aan de bar 
en in de bediening persoonlijk te vragen 
wat ze van BP-kleding vinden. In de 
koffer: de nieuwe BP GOURMET-collectie. 
Het resultaat: een BP TEST-trip voor alle 
zintuigen ...

(Taner met de nieuwe BP® Comfort-koksbuis met korte mouw voor heren 1599)

(Sebastian met de nieuwe BP® Stretch-koksbuis 1597)
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Tentjes als ‘Bikers Shed’ of 
‘Ghetto Grillz’ maken van 
burgers, spare ribs en chips 
een feest voor de smaak-
papillen. Aan de bars en 
de tafels een mengelmoes 
van stoere motorrijders, 
zakenlui, nachtbrakers en 
gezinnen met kinderen, die 
live kijken hoe de koks hun 
eten bereiden. Wij vragen 

wat deze bbq-kunstenaars 
vinden van onze bedrijfs-
kleding uit Duitsland. De 
spontane reactie is positief 
– omdat de kleding voelbaar 
functioneel is, goed zit en 
qua uitstraling perfect in het 
relaxed-coole plaatje past.

"Deze koksbuis zit super.  

 Hij voelt aan als een poloshirt!"  

(Fabrizio met de BP® Koksbuis 1565)

"Een koksbuis met stretch  

 in het rugpand?  

  Die houd ik meteen aan , oke?" '

(Chloe met de nieuwe  
BP® Confort-koksbuis met  
korte mouw voor dames 1598)
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Camden Market – smeltkroes 
van vele culturen. Ontelbare 
kraampjes met streetfood, 
een niet in woorden te vatten 
potpourri aan geuren, kleuren 
en indrukken. En koks uit alle 
windstreken die met alle plezier 
onze actuele BP-collectie testen. 
Wij op onze beurt hebben wel 
duizend verschillende gerechten 
geprobeerd – zo voelde het in 
ieder geval ...

(Taner met de nieuwe BP® Comfort-koksbuis voor heren 1599)

  "Het beste is:  
ik merk niet eens dat ik de koksbuis aan heb.  
 Extreem comfortabel!"

"Zelfs met bloem bestoven  

 zie ik er nog goed uit.  

  Nu kan ik morsen met stijl!"

(Santiago met het nieuwe BP® Keukenschort 1970)
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Flame aarzelt geen seconde en loopt meteen in haar nieuwe BP-outfit naar haar gasten.

Het BP-team ontmoet uitsluitend 
hulpvaardige, relaxte en vrien-
delijke koks en kelners. Iedereen 
vindt het leuk om de nieuwe 
collectie uit te proberen. Zelfs dan 
als het razend druk is – voor BP 
natuurlijk de beste test! 
Meestal overtreffen de kle-

dingstukken de verwachtingen 
– zij het op het gebied van bewe-
gingsvrijheid, functionele details, 
materiaal of gewoon omdat ze 
er gaaf uitzien. Een negatieve 
reactie hebben we niet gehoord. 
Beter kan het niet!

"I'm on fire!" 

Lunchtijd. Alle tafels zijn bezet.

TIJD OM  
TE PASSEN.

"Ja, bevalt me goed!  

 Ik kan me vrij bewegen — ook bij  

 mijn gasten aan de tafeltjes :-)." (Flame met het nieuwe BP® Keukenschort 1970)

(Alessandro met de nieuwe BP® Comfort-koksbuis 1595)
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Vrolijk vertelt 
Andrea hoe 
hij elke dag 
opnieuw zijn ziel 
en zaligheid legt 
in de kunst van 
een perfecte 
espresso of 
cappuccino.  
Zijn beloning: 
veel vaste 
gasten die hij 
als vrienden 
begroet. Overi-
gens: hij maakt 
ook fantastische 
cocktails ...

"Uit Duitsland?  

   Buona qualita, 

  net als mijn cappuccini!  

 Je proeft de passie en ervaring..."

(Andrea met het nieuwe BP® Keukenschort 1970 en BP® T-shirt 1714)
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Het is een megatrend bij de 
Londense streetfood-kraampjes en 
restaurants: duurzame en gezonde 
levensmiddelen. Waarbij duidelijk 
is waar ze vandaan komen en die 
transparant en vers worden bereid. 
Het BP-team heeft van alles ge-
probeerd en was het over een ding 
eens: interessant, soms exotisch, 
maar vooral heel erg lekker!

"Deze koksbuis is chic en ziet er  

 superprofessioneel uit.  

 Die zou ik altijd willen dragen!" 

(Jaroslav met BP® Koksbuis voor heren 1593)

(Sebastian met de nieuwe BP® Stretch-koksbuis 1597)
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Steeds vaker is het voedsel dat wordt aan-
geboden op de markten in Londen afkom-
stig van de boerderijen rond de metropool. 
Voor liefhebbers van bewust genieten zijn 
de duidelijke herkomst en de korte aan-
voerroutes steeds belangrijker. Een trend 
die de restaurants en streetfood-kraampjes 
maar al te graag oppakken. Het resultaat: 
een menukaart met regionale producten 
van het seizoen. Van het seizoen is echter 
ook het vochtige, koele klimaat. Geen 
wonder dat de mensen op de markten 
onze GOURMET-jacks geweldig vinden en 
ze niet meer uit willen trekken ...

"Laat dat jack als jeblieft 

hier! Het past zo goed bij 

het weer hier in Londen!" 

(Robert met het nieuwe BP® Fleecejack voor heren 1694)

(Milan met BP® Poloshirt 1712 en BP® Keukenschort 1970)
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KOKSBUIZEN

BROEKEN

100% ORIËNTERING

101 De wereld van BP
 BP catalogi met andere collecties

102 BP Knowhow
 BP maten

104 BP Productsnelzoeker
 Alle artikelen in een oogopslag

DE BP�COLLECTIES

30 BP Koksbuizen
 Functioneel en licht.

56 BP Broeken
 Perfecte pasvormen.

74 BP Shirts
 Meer kleur, meer keus.

84 BP Service
 Schorten, voorbindschorten & accessoires.

92 BP Essentials
 Jacks & gilets: warm, waterafstotend 
 en ademend. Ideaal voor buiten.

100 BP Aanvullende artikelen
 Vul je outfit aan.

INHOUD
DAT IS BP

DE #BPTEST IN LONDEN

20 BP Pasvorm & design
 Daar kun je van op aan.

22 BP Verantwoordelijkheid
 Studenten vragen, Ute antwoordt.

24 BP Logoservice
 Van jou.

26 BP Kleur
 Geef je leven meer kleur. NIEUW: space-dyed!

28 BP Outfit
 Een groep mensen tot een team smeden.

02 #BPTEST

06 Je geeft alles

08 Migration food

10 Tijd om te passen

12 Reden genoeg voor een goed humeur

14 Dat smaakt naar meer

16 Groente uit de buurt

Deze catalogus is geldig van 2017 tot 2019. Wijzigingen van afzonderlijke   
artikelen op grond van veranderingen in de productie techniek kunnen niet worden 

uitgesloten. Geldig onder voorbehoud van mogelijke drukfouten.
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BP-pasvormen: voor elk �guur.
Nauwsluitend of ruimvallend – BP heeft voor iedereen de juiste 
pasvorm, zonder dat je bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. 
Daarvoor zorgen het slimme design en de superfunctionele 
materialen.

BP-materialen: hightech en aangenaam.
Ademend, elastisch en licht. We hebben nieuwe, innovatieve 
 materialen gebruikt die jou bij je dagelijks werk net dat beetje 
extra ondersteuning geven. Ze dragen bijzonder prettig, zijn 
robuust en natuurlijk makkelijk in het onderhoud.

BP-kleuren: �eurig  
en veelzijdig 

Bij het kiezen 
van kleuren is 
jouw creativiteit 
geen grenzen 
gezet. Nieuwe 
kleuren die 
doen denken 
aan  specerijen 
en vruchten 
brengen frisse 
wind in jouw 
kledinglijn en 
zorgen voor 
een individuele 
uitstraling. En 
dat niet alleen 
bij schorten en 
shirts, maar ook 
bij jacks voor wie 
buiten werkt.

Wij maken kleding voor mensen zoals jij, die zich met hun 
beroep identificeren en elke dag hun uiterste best doen.

BP heeft daarvoor altijd de juiste bedrijfskleding. Voor situaties 
waarin het er hectisch aan toe gaat, maar jij en je kleding cool 
moeten blijven. Waarin je van alles tegelijk doet en praktische 
zakken op de juiste plaats nodig hebt. Voor die momenten waarop 
jij je beste beentje voor wilt zetten.

Dan heb je maximale bewegingsvrijheid nodig en handige, slimme 
details. Kleding die qua functie en comfort helemaal is afgestemd 
op jouw werkdag. Met optimaal draagcomfort, innovatief design 
en aansprekende kleuren.

Onze pasvormen zijn het resultaat van jarenlange productont-
wikkeling, tal van persoonlijke gesprekken met de dragers, veel 
knowhow en een �inke portie creativiteit. 

Daarom zit BP-kleding ook zo perfect. Het moderne design en 
de sterke materialen bieden ook zoveel meer. Of simpel gezegd: 
BP-kleding maakt het voelbare verschil, waar je altijd op kunt 
vertrouwen.  
 
Probeer het zelf en doe de BP-test!

Het enthousiasme voor kwaliteit. Het oog voor detail.  
Alles op de juiste plaats. Passie die verbindt.

Daar kun je  
van op aan.

BP-design: modern en altijd professioneel.
Het zijn de details die je dagelijks werk makkelijker maken, 
zoals de ergonomische snit of de ingezette okselstukken  
van BP die ervoor zorgen dat buik en rug bedekt blijven 
als je je armen omhoog doet. Of de nieuwe split in de 
zoom van je schort, waardoor je onbelemmerd grote 
stappen kunt maken. Veel van deze ideeën zijn ontwikkeld 
in samen werking met professionals zoals jij en daarom 
precies toegesneden op jouw wensen en behoeften.
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Wij creëren duurzame waarde voor de mensen die met ons 
samenwerken. Onze goede bedrijfsresultaten garanderen 
een gezonde toekomst. Wij staan voor faire werkomstan-
digheden en gaan op verantwoorde wijze met natuurlijke 
hulpbronnen om.

Punt 5 uit de bedrijfs�loso�e van BP

“

Johannes Ulack &  
Niklas Vogt, studenten

Ute Müller, Hoofd 
Kwaliteitsmanagement 
& Duurzaamheid

„

>> Onze studenten vragen, Ute antwoordt.

Ute Muller

Duurzaamheid

en

Hoofd   
 Kwaliteitsmanagement

Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe en produceren 
met zo min mogelijk milieubelastende stoffen. Verder legt bluesign® 
richtlijnen vast en controleert het de naleving hiervan met als doel 
milieuvriendelijke en veilige producten.

Ons Tunesische productiebedrijf Vetra is in 2017 gecerti�ceerd door 
STeP by Oeko-Tex®. Hierbij zijn alle relevante bedrijfsactiviteiten  
geanalyseerd, zoals het gebruik van chemicaliën, belasting van het 
milieu, veilige arbeidsomstandigheden, het nemen van maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en kwaliteitsmanagement. Het STeP-
certi�caat geeft aan dat het productiebedrijf voldoet aan de hoogste 
eisen voor duurzaam ondernemen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat de BP-
artikelen niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom zijn alle 
artikelen getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en voor 
een groot deel gecerti�ceerd volgens Oeko-Tex® Standaard 100.

BP is lid van de Duitse textielalliantie ‘Bündnis für nachhaltige Tex-
ti lien’ (Alliantie voor duurzaam textiel). Deze alliantie, een initiatief 
van de Duitse regering, heeft als doel sociale, ecologische en econo-
mische normen vast te leggen voor de hele productie- en handels-
keten in de kledingindustrie.  

Meer informatie: www.textilbuendnis.com

BP is aangesloten bij het multistakeholderinitiatief FAIR WEAR  
FOUNDATION. Het doel van de FAIR WEAR FOUNDATION is het  
verbeteren van de arbeidsomstandigheden van mensen die in  
de kledingindustrie werken. BP is al voor de vierde keer op rij  
uit geroepen tot ‘Fair Wear Leader’.  

Meer informatie: www.fairwear.org

BP neemt deel aan het Fairtrade katoenprogramma dat kleine boeren 
ondersteuning geeft bij het verkopen van katoen tegen eerlijke 
prijzen. In 2017 heeft BP in het kader van het Fairtrade katoen-
programma 10% katoen ingekocht tegen Fairtrade-voorwaarden. 

Meer informatie: www.maxhavelaar.nl

Wij zijn betrokken bij mens en milieu. Daarom is duurzaamheid voor ons zo be-
langrijk, dat we dit in onze kwaliteitseisen hebben geïntegreerd. Als familiebedrijf 
met de zevende generatie aan het roer weten we wat het betekent om te hande-
len met het oog op de toekomst. We hebben zelf in de hand welke idealen, welke 
visioenen en welke wereld we onze kinderen willen schenken. Als bedrijf nemen 
we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en creëren we duurzame waarden 
voor de mensen die met ons samenwerken.

Omwille van het milieu is deze catalogus gedrukt op 100% gerecycled papier.

Niklas: Wat betekent verantwoordelijkheid voor BP en voor jou als mana-
ger op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid?

Ute: Duurzaamheid betekent voor ons dat we er in de hele leve r ingsketen 
naar streven om bedrijfseconomische aspecten te combineren met sociale 
factoren en milieu-aspecten. Ons doel is om de werkomstandigheden in 
onze productielocaties transparant te maken en ervoor te zorgen, dat onze 
producten worden gemaakt onder eerlijke werkomstandigheden. Boven-
dien hechten we veel waarde aan een bewuste omgang met natuurlijke 
hulpbronnen en het milieu.

Johannes: Waarom is duurzaamheid zo belangrijk? Welke rol speelt dit 
bij BP?

Ute: BP is een echt familiebedrijf waar de eigenaar aan het roer staat.  
Dit betekent dat er een belangrijke plaats is ingeruimd voor het creëren 
van duurzame waarden en dat we onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid nemen bij het produceren van onze kleding. Dat begint al bij de 
eerlijke katoenproductie. Daarom werken we alleen samen met gere-
nommeerde organisaties als Fair Wear Foundation of Fairtrade. Hiermee 
zorgen we voor transparante processen en dat is de basis voor continue 
verbeteringen.

Johannes: Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid?

Ute: Je moet volhardend zijn en bereid om je uiterste best te doen. In som-
mige landen is de wet- en regelgeving niet zo streng als bij ons en wordt 
er in de textielfabrieken minder goed gecontroleerd. Dan is het belangrijk 
dat je consequent blijft. Duurzaamheid is geen modeverschijnsel dat leuk 
klinkt en verder niets betekent. Iedereen moet doordrongen zijn van het 
belang van duurzaamheid en dit in de praktijk brengen. Dat het soms 
moeilijk is om het juiste evenwicht te vinden tussen duurzaamheid en 
concurrerende prijzen, is geen verrassing.    

Niklas: Wat waren voor jou bijzondere projecten of gebeurtenissen?  
Waar ben je erg trots op?

Ute: Sinds 2010 houden we ons intensief bezig met duurzaamheid – op 
dat moment was BP daarmee een uitzondering in de branche. Sindsdien 
zijn we voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot ‘Fair Wear Leader’, een 
status waar we erg trots op zijn. Er is speciaal iemand aangenomen die 
het hele bedrijf en alle stadia in het productieproces onder de loep neemt. 
Dit geeft wel aan welke prioriteit verantwoordelijkheid en duurzaamheid 
bij BP hebben. Dat we daarmee op de goede weg zijn, blijkt wel uit het 
feit dat Oeko-Tex het STeP-certificaat heeft toegekend aan ons Tunesische 
dochterbedrijf Vetra.

Het hele interview vind je op www.bp-online.com
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Namen, logo’s, opschriften of eenvoudige opdrukken – met  
BP is het personaliseren van je kleding een fluitje van een cent.

Jouw voordeel: gepersonaliseerde kleding is perfect om bijvoor-
beeld het teamgevoel te versterken of je individuele persoonlijk-
heid te benadrukken. Ook het corporate design in bijvoorbeeld de 
horeca of aanverwante dienstverlening kun je via je kleding tot 
uitdrukking brengen. Je hebt keus uit veel verschillende kleuren.

De personaliseringsmogelijkheden zijn afhankelijk van het kleding-
stuk: borduren direct op het kledingstuk, geborduurde emblemen 
of transferdruk. Alle door BP gebruikte personaliseringsmaterialen 
zijn van excellente kwaliteit en geschikt voor industrieel reinigen 
volgens ISO 15797. 

De BP-personaliseringsservice voor meer persoonlijkheid.

Van
jou. GEBORDUURDE  

EMBLEMEN
We naaien het geborduurde  
embleem met jouw logo, be-
drijfsnaam of naam op de stof.

BORDUURWERK DIRECT
Bijzonder sterk en mooi. Vaak wassen en 
zwaar werk? Geen probleem voor onze 
kwaliteitsgarens. Er zijn veel verschillende 
kleuren en lettertypes mogelijk.

TRANSFERDRUK
We drukken jouw logo, naam of opdruk met 
behulp van folie-transferdruk op vrijwel elke 
stof. Ook hier bieden we een royale keuze 
aan kleuren, maten en vormen.
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MEER KLEUREN!
SHIRTS, SCHORTEN, JACKS EN ACCESSOIRESVANAF PAGINA 78
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8. Veel persoonlijkheden. Een team. 

BP® Keukenschort 1970

BP® Poloshirt  
voor haar & hem 1612

BP® Chinobroek  
voor heren 1735

BP® Comfort-koksbuis  
voor heren 1595

BP® Powerstretch-broek  
voor heren 1737

BP® Softshell jack voor dames 1695

BP® Voorbindschort 1901

BP® Damesblouse 1560

BP® Chinobroek voor dames 1734

BP® T-shirt voor haar & hem 1714

BP® Bistroschort 1911

BP® Powerstretch-broek  
voor heren 1737
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Heerlijk licht. Kunnen tegen een stootje.

Professionaliteit
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Maximale  
bewegingsvrijheid
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NComfort-koksbuis voor dames 
ook verkrijgbaar in deze 
kleuren:

50% katoen/50% polyester, ca. 215 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

1598 485 21
Wit

 1594 485 21
Wit

1598 485 32
Zwart

1594 485 32 Zwart

1598 485 400 Valk

1594 485 400
Valk

BP® Comfort-koksbuis voor dames 1594
Lange mouw, maximale bewegingsvrijheid 
door piqué-inzetstukken en ingezette 
okselstukken, opstaande kraag, drukknopen in 
used look, ergonomisch gevormde mouwen, 
waarvan 1 met 2 opgezette pennenzakken, 
deelnaden voor smal silhouet

Maten XS-XXL

BP® Comfort-koksbuis met korte 
mouw voor dames 1598
1/2 mouw, maximale bewegingsvrijheid 
door piqué-inzetstukken en ingezette 
 okselstukken, opstaande kraag, druk-
knopen in used look, ergonomisch 
 gevormde mouwen, waarvan 1 met  
2 opgezette  pennenzakken, deelnaden 
voor smal silhouet

Maten XS-XXL

Comfortabel als een polo.
Comfort-koksbuis met korte  
mouw voor dames ook  
verkrijgbaar in deze kleuren:

Bewust en verantwoord: een overzicht van het BP-engagement vind je op pagina 22/23.
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robuust en slijtvast 
dankzij versterkte 
gedeelten op voorpand 
en mouwen

zijkant en rugpand 
van piqué voor 
maximaal draag-
comfort, net  
als bij een poloshirt

drukknopen  
in used look

ingezette okselstuk-
ken voor maximale 
bewegingsvrijheid

mouw-
zak

smal  
silhouet

machinewas tot 95 °C 
en geschikt voor 
industrieel reinigen
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 1595 485 21
Wit

1599 485 32
Zwart

 1595 485 32
Zwart

1599 485 400
Valk1599 485 21 Wit

1595 485 400 Valk

BP® Comfort-koksbuis voor heren 1595
Lange mouw, maximale bewegingsvrijheid  
door piqué-inzetstukken en ingezette oksel-
stukken, opstaande kraag, drukknopen in used 
look, ergonomisch gevormde mouwen, waar-
van 1 met 2 opgezette pennen zakken

Maten XS-XXXL

BP® Comfort-koksbuis met korte mouw  
voor heren 1599
1/2 mouw, maximale bewegingsvrijheid door 
piqué-inzetstukken en ingezette okselstukken, 
opstaande kraag, drukknopen in used look,  
ergonomisch ge vormde mouwen, waarvan  
1 met 2 opgezette  pennen zakken

Maten XS-XXXL

Comfort-koksbuis met korte  
mouw voor heren ook  
verkrijgbaar in deze kleuren:

Comfort-koksbuis voor heren 
ook verkrijgbaar in deze 
kleuren:
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BP® Comfort-koks-
buis voor heren  
1595 485 32

BP® Powerstretch- 
broek voor heren 
1737 698 56

BP® Comfort- 
koksbuis met  
korte mouw 
voor heren  
1599 485 400

BP® Chinobroek 
voor heren 
1735 686 32

Maximale  
bewegingsvrijheid
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50% katoen/50% polyester, ca. 215 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Comfortabel als een polo.

zijkant en rugpand van piqué voor maxi-
maal draagcomfort, net als bij een poloshirt

zijkant en rugpand 
van piqué voor 
maximaal draag-
comfort, net als bij 
een poloshirt

Altijd een goed gevoel. Comfortabele powerstretch-broeken vind je op pagina 60/61.
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47% katoen/47% polyester/6% elastolefine, ca. 230 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

 1597 697 21
Wit

 1596 697 21 Wit

1597 697 32 Zwart

 1596 697 32
Zwart

BP® Stretch-koksbuis  
voor dames 1596
Lange mouw, maximale bewegingsvrij-
heid door 4-way stretchstof en ingezette 
okselstukken, opstaande kraag, blinde 
druk knopenlijst, ergonomisch gevormde 
mouwen, waarvan 1 met 2 opgezette 
 pennenzakken, deelnaden voor smal 
silhouet

Maten XS-XXL

BP® Stretch-koksbuis  
voor heren 1597
Lange mouw, maximale bewegings-
vrijheid door 4-way stretchstof en 
ingezette okselstukken, opstaande 
kraag, blinde drukknopenlijst, ergo-
nomisch gevormde mouwen, waarvan 
1 met 2 opgezette pennenzakken, 
vormgevende deelnaden

Maten XS-XXXL

Superelastisch.

Stretch-koksbuis voor heren 
ook verkrijgbaar in deze kleur:

Stretch-koksbuis voor dames 
ook verkrijgbaar in deze kleur:
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�9 maximale bewegings-
vrijheid door 4-way 
stretchstof

�9 strakke uitstraling

�9 veel ruimte voor 
individualiseren

�9 maximale bewegings-
vrijheid door 4-way 
stretchstof

�9 strakke uitstraling

�9 veel ruimte voor 
individualiseren

BP® Stretch-koksbuis  
voor dames  
1596 697 32

BP® Chinobroek  
voor dames 
1734 930 33

BP® Stretch-koksbuis  
voor heren  
1597 697 21

BP® Chinobroek  
voor heren 
1735 686 56

Maximale  
bewegingsvrijheid

B
P

 K
O

K
S

B
U

IZ
E

N

Jouw persoonlijke kledingstuk: meer informatie over de BP-personaliseringsservice vind je op pagina 24/25.
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49% katoen/49% polyester, 2% elastolefine, ca. 200 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

BP® Koksbuis 1565
Lange mouw met manchetten, opstaande 
kraag, blinde drukknopenlijst met 2 zicht-
bare drukknopen, ergonomisch gevormde 
mouwen, ingezette okselstukken en 
stretch-inzetstukken in zij- en rugpand voor 
meer bewegingsvrijheid, vormgevende 
deelnaden, biezen in contrasterende kleur, 
ventilatieopeningen, 1 mouwzak

Maten 44-64

BP® Koksbuis 1/2 mouw 1566
1/2 mouw, opstaande kraag, blinde druk-
knopenlijst met 2 zichtbare druk knopen, 
ingezette okselstukken en stretch- 
inzetstukken in zij- en rugpand voor 
meer bewegings vrijheid, vormgevende 
deelnaden, biezen in contrasterende kleur, 
1 mouwzak

Maten 44-64

�9 ventilatieopeningen  
onder de oksels

�9 ingezette okselstukken voor  
meer bewegingsvrijheid

�9 ventilatieopeningen  
onder de oksels

�9 ingezette okselstukken voor  
meer bewegingsvrijheid

Ademend met stretch-comfort.

1565 684 57 Grijs

1566 684 57 Grijs

stretch-inzetstukken voor  
maximale bewegingsvrijheid

BP® Koksbuis  
1/2 mouw 
1566 684 57

BP® Voorbindschort 
1901 400 32

BP® Koksbuis  
1565 684 57

BP® Herenjeans 
1669 686 32

Maximale  
bewegingsvrijheid
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stretch-inzetstukken voor  
maximale bewegingsvrijheid

Ideaal voor buiten: het juiste jack voor elk weer vind je vanaf pagina 92.
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BP® Koksbuis 1538
Lange mouw met manchetten, opstaande 
kraag, blinde drukknopenlijst, biezen in 
 contrasterende kleur, ventilatieopeningen,  
1 borstzak

Maten 44-64
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Speciaal voor jou: veel van 
onze koksbuizen met lange 
mouwen zijn voorzien van 
ventilatie openingen onder 
de armen.

65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

 1538 400 2132
Wit/zwart

 1538 400 3251
Zwart/lichtgrijs

 1538 400 3281 Zwart/rood

Koksbuis ook verkrijgbaar  
in deze kleuren:

�9 blinde drukknopen-
lijst

�9 ventilatieopeningen  
onder de oksels

BP® Koksbuis  
1538 400 3281

BP® Chinobroek  
voor heren 
1735 930 33

BP® Damesshirt  
1715 234 81

BP® Bistroschort 
1912 400 32
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Bijpassende shirts: een ruime keus vind je op pagina 74-83.
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50% katoen/50% polyester, ca. 180 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

 1593 435 21 Wit

1592 435 21
Wit

 1593 435 32
Zwart

1592 435 32 Zwart

BP® Koksbuis voor dames 1592
Lange mouw met gekleurde manchetten 
en opstaande kraag, blinde drukknopenlijst, 
ergonomisch gevormde mouwen, waarvan 
1 met 2 opgezette pennenzakken, ingezette 
okselstukken voor meer bewegingsvrijheid

Maten XS-XXL

BP® Koksbuis voor heren 1593
Lange mouw met gekleurde 
manchetten en opstaande kraag, 
blinde drukknopenlijst, ergonomisch 
gevormde mouwen, waarvan 1 
met 2 opgezette pennenzakken, 
ingezette okselstukken voor meer 
bewegingsvrijheid

Maten XS-XXXL

Licht & robuust.

Koksbuis voor heren ook 
verkrijgbaar in deze kleur:

Koksbuis voor dames ook 
verkrijgbaar in deze kleur:
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�9 ergonomisch gevormde mouwen 
voor meer bewegingsvrijheid

�9 ingezette okselstukken voor  
meer bewegingsvrijheid

�9 ergonomisch gevormde mouwen 
voor meer bewegingsvrijheid

�9 ingezette okselstukken voor  
meer bewegingsvrijheid

BP® Koksbuis  
voor dames 
1592 435 21

BP® Chinobroek 
voor dames 
1734 686 56

BP® Koksbuis  
voor heren 
1593 435 21

BP® Chinobroek  
voor heren 
1735 930 33
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Weet je niet welke maat je hebt? Bepaal je maat in een paar stappen en vind de kleding die als gegoten zit. Pagina 102/103.
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Koksbuis ook verkrijgbaar in  
deze kleuren:

Koksbuis voor dames ook 
verkrijgbaar in deze kleuren:

BP® Koksbuis 1547
Lange mouw met manchetten, opstaande 
kraag, blinde drukknopenlijst met 2 zichtbare 
knopen, ventilatieopeningen, 1 paspelzak op 
borsthoogte

Maten XS-XXXL

65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

Bestelnr. 1547 400 21 Wit 
Bestelnr. 1547 400 32 Zwart 
Bestelnr. 1547 400 400 Valk

49% katoen/49% polyester/ 
2% elastole�ne, ca. 200 g/m2

Bestelnr. 1547 684 57 Grijs

BP® Koksbuis voor dames 1544
Lange mouw met manchetten, opstaande 
kraag, blinde drukknopenlijst met 2 zichtbare 
drukknopen, deelnaden voor een  vrouwe lijke 
pasvorm, ventilatieopeningen,  
1 mouwzak

Maten XS-XXL

65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

Bestelnr. 1544 400 21 Wit 
Bestelnr. 1544 400 32 Zwart 
Bestelnr. 1544 400 400 Valk

49% katoen/49% polyester/ 
2% elastole�ne, ca. 200 g/m2

Bestelnr. 1544 684 57 Grijs

BP® Koksbuis 1/2 mouw 1548
1/2 mouw, opstaande kraag, blinde drukknopenlijst 
met 2 zichtbare knopen, 1 paspelzak op borsthoogte

Maten XS-XXXL

65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

Bestelnr. 1548 400 21 Wit 
Bestelnr. 1548 400 32 Zwart 
Bestelnr. 1548 400 400 Valk

49% katoen/49% polyester/ 
2% elastole�ne, ca. 200 g/m2

Bestelnr. 1548 684 57 Grijs

Koksbuis 1/2 mouw ook verkrijgbaar in deze kleuren:

1548 400 400
Valk

 1548 684 57
Grijs
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K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

 1547 400 21
Wit

 1547 400 32
Zwart

 1547 684 57 Grijs

 1547 400 400
Valk

1548 400 32
Zwart

1548 400 21  Wit

 1544 400 21
Wit

 1544 400 400 Valk
 1544 684 57

Grijs

 1544 400 32
Zwart

�9 paspelzak op borst-
hoogte

�9 ventilatieopeningen

�9 paspelzak op borsthoogte

�9 feminien design door  
vormgevende deelnaden

�9 ventilatieopeningen

BP® Koksbuis 
voor dames  
1544 400 400

BP® Voorbindschort 
1901 400 800

BP® Powerstretch-
broek voor dames 
1736 698 56

B
P

 K
O

K
S

B
U

IZ
E

N

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Jouw favoriete kleuren: schorten in bijpassende kleur vind je vanaf pagina 84.
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1000 222... 
1000 333... 
1000 444...

Koksbuis ook verkrijgbaar  
in deze kleur:

Koksbuis voor dames ook 
verkrijgbaar in deze kleur:

BP® Koksbuis 1504
Lange mouw met manchetten, opstaand boord, 
dubbele rij knoopsgaten voor 6 paar bolknopen, 
ventilatieopeningen, los bijgevoegde borstzak, 
biezen in contrasterende kleur mogelijk

Maten S-XXXL

49% katoen/49% polyester/2% elastole�ne,  
ca. 200 g/m2

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

BP® Koksbuis voor dames 1543
Lange mouw met manchetten, opstaand boord, 
dubbele rij knoopsgaten voor 6 paar bolknopen, 
deelnaden voor een vrouwelijke pasvorm, 
ventilatieopeningen, 1 mouwzak, biezen in 
contrasterende kleur mogelijk

Maten XS-XXL

49% katoen/49% polyester/2% elastole�ne,  
ca. 200 g/m2

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

BP® Koksbuis 1502
Lange mouw met manchetten, opstaand boord, dubbele rij 
knoopsgaten voor 6 paar bolknopen, ventilatieopeningen, los 
bijgevoegde borstzak, biezen in contrasterende kleur mogelijk

Maten 44-64

100% katoen, ca. 230 g/m2

K # r d)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797
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jouw persoonlijke 
koksbuis!

3 modellen 11 kleuren biezen

 1504 684 21
Wit

 1504 684 32 Zwart

 1502 315 21 Wit

 1543 684 21 Wit

 1543 684 32
Zwart

�9 biezen in contraste-
rende kleur mogelijk

�9 ventilatie - 
ope ningen

Voorbeeld van  
een bies in contraste-
rende kleur

Voorbeeld van een bies 
in contrasterende kleur

Voorbeeld van een bies  
in contrasterende kleur

�9 biezen in contrasterende kleur 
mogelijk

�9 ventilatieopeningen

�9 biezen in contrasterende kleur 
mogelijk

�9 ventilatieopeningen

BP® Koksbuis  
1502 315 21

BP® Herenjeans 
1669 686 32

BP® Damesblouse  
1561 682 21

BP® Voorbindschort 
1901 400 800
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Geef behalve het artikelnummer van de koksbuis ook 
het nummer van de bieskleur aan:

1000 222... Voorpand + borstzak ombiezen, 
 borstzak opnaaien
1000 333... Alleen voorpand ombiezen
1000 444... Alleen borstzak ombiezen,  
 borstzak wordt los bijgevoegd

Voor het ombiezen van je koksbuis  
kun je kiezen uit de volgende kleuren:

Bies in jouw kleur!

Jouw persoonlijke kledingstuk: meer informatie over de BP-personaliseringsservice vind je op pagina 24/25.
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BP levert de hier afgebeelde koksbuizen  
zonder kleurige biezen en zonder bolknopen.  
Alle BP-bolknopen vind je op pagina 50.

13 
Koningsblauw

81
Rood

32
Zwart

82
Bordeaux

51
Lichtgrijs

86
Geel

57
Grijs

74
Middelgroen

800
Pruim

810
Curry

400
Valk

+



48 49

Koksbuis ook verkrijgbaar  
in deze kleur:

Koksbuis voor dames ook 
verkrijgbaar in deze kleur:

BP® Koksbuis 1503
Lange mouw met manchetten, opstaande kraag, 
dubbele rij knoopsgaten voor 6 paar bolknopen, 
ventilatieopeningen, 1 paspelzak op borsthoogte,  
1 mouwzak

Maten 44-64
100% katoen, ca. 230 g/m2

K # r d)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens 
ISO 15797

Bestelnr. 1503 315 21 Wit

Maten 44-68 
65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

Bestelnr. 1503 400 21 Wit 
Bestelnr. 1503 400 32 Zwart

BP® Koksbuis voor dames 1542
Lange mouw met manchetten, opstaande kraag, 
dubbele rij knoopsgaten voor 6 paar bolknopen, 
deelnaden voor een vrouwelijke pasvorm, venti-
latieopeningen, 1 mouwzak

Maten 34-54
65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797

BP® Koksbuis 1/2 mouw 1546
1/2 mouw, opstaande kraag, dubbele rij knoopsgaten 
voor 6 paar bolknopen, 1  borstzak, 1 mouwzak

Maten 44-64

65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797
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Koksbuis ook verkrijgbaar in deze kleur:

Alle BP-bolknopen vind je op pagina 50.  
Onze koksbuizen worden zonder bolknopen geleverd.

 1546 400 21 Wit

 1546 400 32 Zwart

 1503 315 21 Wit 
 1503 400 21 Wit

 1503 400 32
Zwart

 1542 400 21
Wit 1542 400 32 Zwart

�9 ventilatieopeningen

�9 mouwzak

�9 ventilatieopeningen

�9 mouwzak

�9 paspelzak op borsthoogte

�9 mouwzak

BP® Koksbuis  
voor dames  
1542 400 32

BP® Chinobroek  
voor dames 
1734 930 33
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Ideaal voor buiten: het juiste jack voor elk weer vind je vanaf pagina 92.
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pure cotton pure cottonpure cotton

pure cotton

51
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BP® Koksbuis 1516
Lange mouw met manchetten, opstaande 
kraag, 6 paar witte kapdrukknopen

Maten XS-XXL

100% katoen, ca. 205 g/m2

K ! r d)
Bestelnr. 1516 130 21 Wit

BP® Koksbuis 1500
Lange mouw met manchetten, opstaande kraag, dubbele rij 
knoopsgaten voor 6 paar bolknopen, 1 borstzak

Maten 42-64, 90-110

100% katoen, ca. 205 g/m2

K ! r d)
Bestelnr. 1500 130 21 Wit

BP® Koksbuis 1/2 mouw 1509
1/2 mouw, opstaande kraag, dubbele rij 
knoops gaten voor 6 paar bolknopen, 1 borstzak

Maten XS-XXL

100% katoen, ca. 205 g/m2 

K ! r d)
Bestelnr. 1509 130 21 Wit

BP® Koksbuis 1517
Lange mouw met manchetten, opstaande kraag, 
dubbele rij knoopsgaten voor 6 paar bolknopen, 
ventilatieopeningen

Maten S-XXXL

65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens 
ISO 15797
Bestelnr. 1517 401 21 Wit

BP® Koksbuis 1/2 mouw 1556
1/2 mouw, opstaande kraag,  
6 paar witte kapdrukknopen

Maten XS-XXL

100% katoen, ca. 205 g/m2

K ! r d)
Bestelnr. 1556 130 21 Wit

BP® Bolknopen 1031 
3 pakken van 12 stuks
Bestelnr. 1031 003 13 Koningsblauw 
Bestelnr. 1031 003 21 Wit 
Bestelnr. 1031 003 32 Zwart 
Bestelnr. 1031 003 74 Middelgroen 
Bestelnr. 1031 003 81 Rood 
Bestelnr. 1031 003 82 Bordeaux 
Bestelnr. 1031 003 86 Geel

Maak je koksbuis  
 persoonlijk.  Met  

 kleurige bolknopen.

 1031 003 13
Koningsblauw

 1031 003 32
Zwart

 1031 003 81
Rood

 1031 003 21
Wit

 1031 003 74
Middelgroen

 1031 003 82
Bordeaux

 1031 003 86
Geel
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Alle BP-bolknopen vind 
je op pagina 50.  
Onze koksbuizen worden 
zonder bolknopen 
geleverd.

Bewust en verantwoord: een overzicht van het BP-engagement vind je op pagina 22/23.

�9 borstzak�9 borstzak

�9 ventilatieopeningen
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1599 485 400

1599 485 32

1599 485 21

1594 485 32 

1594 485 400 

1594 485 21 

1595 485 400

1595 485 32

1595 485 21

1598 485 32 

1598 485 400 

1598 485 21 

1548 400 32 

1548 400 21 

1547 684 57 1548 684 57 

1547 400 400 1548 400 400 

1547 400 32

1547 400 21

1596 697 32 

1596 697 21 

1597 697 32 

1597 697 21 

1544 400 32 

1544 400 400 

1544 684 57 

1544 400 21 

53

Voor iedereen  
de juiste koksbuis.

Kleur

Wit

Zwart

Valk

Kleur

Wit

Zwart

Valk

Grijs

1599 BP® Comfort-koksbuis 
met korte mouw voor heren 

pagina 35

1594 BP® Comfort-koksbuis  
voor dames 
pagina 33

1598 BP® Comfort-koksbuis 
met korte mouw voor dames 

pagina 33

1548 BP® Koksbuis  
1/2 mouw  
pagina 44

1544 BP® Koksbuis  
voor dames 
pagina 45

1547 BP® Koksbuis  
pagina 45

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

superelastisch

superelastisch

superelastisch

superelastisch

met piqué- 

stof

met piqué- 

stof

1596 BP® Stretch-koksbuis  
voor dames 
pagina 36

1597 BP® Stretch-koksbuis  
voor heren 
pagina 36

1595 BP® Comfort-koksbuis  
voor heren 
pagina 35
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1565 684 57 1566 684 57 

1538 400 2132 1538 400 3251 1538 400 3281 

1517 401 211500 130 21 1509 130 21 1516 130 21 1556 130 21

1593 435 32 

1593 435 21 

1592 435 32 

1592 435 21 

1503 315 21 
1503 400 21

1503 400 32

1546 400 21 

1546 400 32 

1542 400 21

1542 400 32

1504 684 21

1504 684 32

1502 315 211543 684 21

1543 684 32

pure cotton pure cotton pure cotton pure cotton
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Kleur
Kleur

W
it W

it

Z
w

ar
t

Z
w

ar
t

Kleur

Kleur

Kleur Kleur

W
it/

Z
w

ar
t

W
it

Z
w

ar
t/

lic
ht

gr
ijs

Z
w

ar
t/r

oo
d

1538 BP® Koksbuis 
pagina 41

1538 BP® Koksbuis 
pagina 41

1538 BP® Koksbuis 
pagina 41

Kleur

G
rij

s

1566 BP® Koksbuis  
1/2 Arm pagina 39

1565 BP® Koksbuis  
pagina 39

1517 BP® Koksbuis 
pagina 51

1509 BP® Koksbuis  
1/2 mouw pagina 51

1500 BP® Koksbuis 
pagina 51

1556 BP® Koksbuis 
1/2 mouw pagina 50

1516 BP® Koksbuis 
pagina 50

Kleur

W
it

Z
w

ar
t

1593 BP® Koksbuis  
voor heren pagina 42

1592 BP® Koksbuis  
voor dames pagina 42

1542 BP® Koksbuis  
voor dames pagina 49

1503 BP® Koksbuis 
pagina 49

1546 BP® Koksbuis  
1/2 mouw pagina 481504 BP® Koksbuis 

pagina 47
1502 BP® Koksbuis 

pagina 46
1543 BP® Koksbuis 

voor dames pagina 47

Voor jouw persoonlijke koksbuis:  
kleurige biezen en bolknoppen

Voor jouw persoonlijke koksbuis: kleurige bolknoppen

Voor jouw persoonlijke koksbuis: kleurige bolknoppen
Met drukknopen Met drukknopen

Met biezen in contrasterende kleur

Met kapdrukknopen

met stretch- 

inzetstukken met stretch- 

inzetstukken
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BROEKEN.
Altijd een goed gevoel. 
Tijdens het werk en in de pauze.

Comfortabel

Past 
 perfect  B
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Broek voor haar & hem ook 
verkrijgbaar in deze kleur:

BP® Broek voor haar & hem 1645
Elastische tailleband met tunnelkoord, 2 zijzakken, 
lengten s=77cm, n=82cm, l=87cm

Maten XSn-XXXLn, Sl-XXLl
100% katoen, ca. 205 g/m2

K ! x d)
Bestelnr. 1645 130 21 Wit

Maten XSs-XXXLs, XXSn-4XLn, XSl-XXXLl
65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2 

K ! x d)
Bestelnr. 1645 400 21 Wit

Maten XSn-XXXLn, XSl-XXXLl
65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

K ! x c)  
Bestelnr. 1645 400 32 Zwart 

Maten XSs-XXXLs, XSn-XXXLn, XSl-XXXLl
50% katoen/50% polyester, ca. 215 g/m2

K ! x c)
Bestelnr. 1645 485 21 Wit

Maxi-pack (15 stuks):
Maten XSn-XXXLn, Sl-XXLl
65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2

K ! x c)
Bestelnr. 1645 015 21 Wit

BP® Powerstretch-broek voor dames 1736
Bi-stretch voor optimaal draagcomfort, elastische 
tricot tailleband met tunnelkoord en stopper,  
2 zijzakken

Maten 34-56

47% katoen/47% polyester/6% elastole�ne,  
ca. 270 g/m2

K ! r c)  
Geschikt voor industrieel reinigen  
volgens ISO 15797
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:

1645 015 21
1645 130 21 

 1645 400 21 
1645 485 21

Wit

�9 maximaal draag-
comfort door 
 elastiek in taille-
band

BP® Powerstretch-broek voor heren 1737
Bi-stretch voor optimaal draagcomfort, elastische tailleband 
met tunnelkoord en stopper, 2 zijzakken, elastische zoom

Maten XS-XXXL

47% katoen/47% polyester/6% elastole�ne, ca. 270 g/m2

K ! r c)  
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

1737 698 21
Wit

Powerstretch-broek  
voor heren ook 
verkrijgbaar in  
deze kleur:

Powerstretch-broek voor 
dames ook verkrijgbaar in 
deze kleur:

1736 698 56 Antraciet
1736 698 21  

Wit

�9 elastische tricot 
tailleband met  
tunnel koord en 
stopper 

�9 bi-stretch voor 
 optimaal draag-
comfort

1645 400 32 Zwart

comfortabel als  
een joggingbroek

van powerstretch- 
materiaal

comfortabel als  
een joggingbroek

BP® Powerstretch-
broek voor heren 
1737 698 56

van powerstretch- 
materiaal

Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797 (behalve 1645 130 21)
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1737 698 56 Antraciet

Bijpassende shirts: een ruime keus vind je op pagina 74-83.

�9 elastische 
tailleband met 
tunnelkoord  
en stopper 

�9 bi-stretch voor 
optimaal draag-
comfort
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Kijk voor de broek voor  
haar & hem in pepita en 
streepdessin op pagina 69.
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BP® Chinobroek voor heren 1735
Stretchcomfort voor meer bewegings-
vrijheid, 2 zijzakken, 2 achterzakken, 
smalle broekspijpen, elastische tailleband 
aan achterkant voor optimale pasvorm

Maten 44N-60N, 48L-56L, 48S-56S

1734 686 32 Zwart

�9 ruime insteekzakken

�9 stretchcomfort voor meer  
bewegingsvrijheid

�9 elastische tailleband  
voor optimale pasvorm

�9 ruime insteekzakken

�9 smal silhouet

�9 stretchcomfort voor meer  
bewegingsvrijheid

�9 vanaf maat 48 met elastische 
tailleband voor optimale 
pasvorm

BP® Chinobroek voor dames 1734
Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, 
2 zijzakken, 2 achterzakken, smalle broeks-
pijpen, elastische tailleband (vanaf maat 48)

Maten 34N-54N, 36L-46L 

BP® Fleecejack  
voor dames  
1693 641 56

BP® Chinobroek 
voor dames 
1734 930 56

BP® Softshell jack  
voor heren  
1696 571 56

BP® Powerstretch- 
broek voor heren 
1737 698 56

48% katoen/48% polyester/4% elastole�ne, ca. 230 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Chinobroek voor heren ook 
verkrijgbaar in deze kleuren:

Chinobroek voor dames ook 
verkrijgbaar in deze kleuren:

1735 686 21
Wit

1734 686 21
Wit

1735 686 32
Zwart

1735 686 56 Antraciet

1734 686 56
Antraciet

Kijk voor de chinobroek voor 
dames in pepita op pagina 67.

Kijk voor de chinobroek voor 
heren in pepita op pagina 67.
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Bewust en verantwoord: een overzicht van het BP-engagement vind je op pagina 22/23.
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Broek voor haar & hem ook 
verkrijgbaar in deze kleur:

BP® Broek voor haar & hem 1643
Jeansmodel, elastiek in het rugpand voor  
optimale pasvorm, 2 zijzakken, 2 achterzakken,  
lengten s = 77 cm, n = 82 cm, l = 87 cm

Maten XSn-XXXLn, XSl-XXXLl
65% polyester/35% katoen, ca. 215 g/m2 
Bestelnr. 1643 400 32 Zwart 

Maten XSn-XXXLn, Sl-XXLl
65% polyester/35% katoen, ca. 245 g/m2

Bestelnr. 1643 558 21 Wit

Maten XSs-XXXLs, XSn-4XLn, Sl-XXLl
48% katoen/48% polyester/4% elastole�ne,  
ca. 230 g/m2

Bestelnr. 1643 686 21 Wit

BP® Herenbroek 1368
2 zijzakken, 1 achterzak met bies,  
lengten S = 78 cm, N = 83 cm, L = 88 cm

Maten 48S-62S, 44N-70N, 44L-56L
Maten 48S-58S, 44N-64N, 44L-56L

48% katoen/48% polyester/ 
4% elastole�ne, ca. 230 g/m2
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 1643 558 21 
 1643 686 21

Wit
1643 400 32 Zwart

1644 686 32
Zwart

1644 686 21 Wit

Damesbroek ook ver-
krijgbaar in deze kleur:

Herenbroek ook verkrijgbaar 
in deze kleur:

1368 686 21
Wit

 1368 686 32 Zwart

BP® Damesbroek 1644
Elastiek in de taille voor optimale pasvorm, 2 zijzakken,  
1 achterzak, lengten S=75cm, N=80cm, L=85cm

Maten 34S-54S, 32N-58N, 34L-54L (wit) 
Maten 34N-54N, 34L-54L (zwart)

48% katoen/48% polyester/4% elastole�ne,  
ca. 230 g/m2

Kijk voor de broek voor haar & 
hem in pepita op pagina 66.

BP® Damesshirt  
1715 234 400

BP® Damesbroek 
1644 686 32

 B
P

 B
R

O
E

K
E

N

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

K ! r c)
Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

�9 nauwsluitend

�9 verstelbare taille -
band aan de achter-
kant voor perfecte 
pasvorm

�9 met katoen en 
stretch voor 
 optimaal draag-
comfort

�9 met katoen en 
stretch voor 
 optimaal draag-
comfort

�9 elastische 
tailleband aan 
de zijkant voor 
perfecte pasvorm

B
ie

rb
au

m
-P

ro
en

en
. 

S
in

ce
 1

78
8.

Bijpassende shirts: een ruime keus vind je op pagina 74-83.
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Ideaal voor buiten: het juiste jack voor elk weer vind je vanaf pagina 92.

BP® Damesjeans 1662
Stretchcomfort voor meer bewegings-
vrijheid, �ve-pocket-jeans, 2 zijzakken,  
2 achterzakken met sierstiksel, klinknagels

Maten 34N-52N (wit)
Maten 34N-54N, 34L-54L (zwart)
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48% katoen/48% polyester/4% elastole�ne, ca. 230 g/m2

K ! r c)  Geschikt voor industrieel reinigen volgens ISO 15797

Damesjeans ook verkrijg-
baar in deze kleur:

Herenjeans ook verkrijg-
baar in deze kleur:

 1662 686 21 Wit

 1669 686 21
Wit

 1662 686 32
Zwart

 1669 686 32 Zwart

BP® Herenjeans 1669
Stretchcomfort voor meer bewegingsvrijheid, 
�ve-pocket-jeans, 2 zijzakken, 2 achterzakken 
met sierstiksel, 1 horlogezak

Maten 44N-62N (wit)
Maten 44N-64N, 44L-64L (zwart)

BP® Gilet  
voor heren  
1529 684 32

BP® Poloshirt  
voor haar & hem  
1712 232 400

BP® Herenjeans 
1669 686 32

BP® Damesshirt  
1715 234 400

BP® Voorbind-
schort 
1901 400 800

BP® Damesjeans 
1662 686 32
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�9 nauwsluitend

�9 achterzakken met  
sierstiksel

�9 met klinknagels  
versterkte zakken

�9 nauwsluitend

�9 achterzakken met  
sierstiksel

�9 met klinknagels  
versterkte zakken
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