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 Staff Only vertaalt dit naar een passende kledinglijn en biedt u daartoe een uitgebreide collectie stijlvolle 

zakenkleding, een range van functionele bedrijfskleding met uniforme uitstraling, of een individuele huisstijl:

uw eigen identiteit in een exclusieve kledinglijn. Deze collecties onderscheiden zich door hun grote veelzijdigheid: 

een gevarieerd aanbod voor man èn vrouw, leverbaar in alle confectiematen. Alle onderdelen binnen een collectie 

zijn los verkrijgbaar en kunnen naar eigen inzicht worden gecombineerd. Er worden hoogwaardige en onder-

houdsvriendelijke stofkwaliteiten toegepast in diverse kleuren en dessins.

In onze collecties treft u uitsluitend Europese stoffen aan die voldoen aan de hoogste normen (kwalitatief en 

naar milieumaatstaven). Voorts wordt onze kleding geproduceerd in de Europese Unie, dus met inachtneming 

van arbeidsnormen die voldoen aan de internationaal erkende standaard van de International Labour Organization.

Levering geschiedt uitsluitend via de vakhandel.



Business line 1

H e t  b e l a n g  v a n  b e d r i j f s k l e d i n g 

i s  h e t  b e l a n g  v a n  r e p r e s e n t a t i v i t e i t 

i s  h e t  b e l a n g  v a n  h e t  v i s i t e k a a r t j e 

i s  d e  s p i e g e l  v a n  u w  o n d e r n e m i n g

 Stijlvolle zakenkleding voor dames en heren, tijdloos èn up-to-date. 

Individualiteit en herkenbaarheid verenigd in één veelzijdige collectie.

Deze hoogwaardige kleding met comfortabele pasvorm is uitgevoerd in 

een kreukherstellende stofkwaliteit (60% scheerwol / 40% polyester, 340 

gram), en is afgewerkt met oog voor detail. Verkrijgbaar in 5 dessins: 

marine, zwart, antraciet, marine krijtstreep en antraciet krijtstreep.

De uitgebreide modellenlijn is opgebouwd volgens het principe van mix 

& match, en is leverbaar in àlle confectiematen. Uit voorraad leverbaar.

Ter completering een passende collectie herenoverhemden en dames-

blouses in 75% katoen / 25% polyester. Luxe uitstraling, gemakkelijk in 

onderhoud. Uit voorraad leverbaar in wit en lichtblauw, met lange en 

korte mouwen.
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business line 1 tijdloos
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up-to-date



mix & match
professioneel
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6106    008 zwart6106    775 antraciet 6106    777 marine
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alle confectiematen representatief

6106    008 zwart6106    775 antraciet 6106    777 marine
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comfortabele pasvorm

3112    001 wit6107    775 antraciet krijtstreep 6107    777 marine krijtstreep 3112    324 lichtblauw
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professionele uitstraling

uitgebreide collectie



 Een modieuze collectie dames- en herenkleding, uitgevoerd in een 

lichtgewicht bi-stretch kwaliteit (55% polyester / 43% scheerwol / 2% 

lycra, 310 gram). Deze comfortabele en duurzame stofkwaliteit is voor-

zien van een zgn. nano-fi nish met vuil- en waterafstotende eigenschap-

pen en is kreukherstellend. Leverbaar in 5 dessins: marine, zwart, antra-

ciet, marine krijtstreep en antraciet krijtstreep.

De diverse modellen zijn los verkrijgbaar en kunnen naar eigen inzicht 

worden gecombineerd (mix & match).

Ter completering een passende collectie herenoverhemden en dames-

blouses in 60% katoen / 40% polyester. Luxe uitstraling, gemakkelijk in 

onderhoud. Uit voorraad leverbaar in wit en lichtblauw, met lange en 

korte mouwen.
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business line 2
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4478    999 zwart4478    139 marine 4478    300 antraciet 4479    139 marine krijtstreep 4479    300 antraciet krijtstreep

modieus



 Een multifunctionele collectie voor dames en heren, vervaardigd van 

duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen (55% polyester / 45% 

scheerwol, 450 gram en 310 gram). Uniform en representatief, en met 

een grote variatie in modellen, welke vrijelijk zijn te combineren (mix 

& match). Leverbaar in marine, zwart en antraciet, in een kwaliteit die 

het gehele jaar kan worden gedragen, daarnaast herenpantalons in een 

zomerkwaliteit. Pasvorm en afwerking zijn afgestemd op de doelgroep en 

de kleding is verkrijgbaar in àlle confectiematen. Eveneens in deze col-

lectie, jeans-pantalons voor heren in een comfortabele stretch-kwaliteit, 

functioneel en representatief.

In aanvulling hierop een multifunctioneel jack in polyester / katoen, voor-

zien van uitneembare voering en bontkraag, en met waterafstotende Tef-

lon fi nish. Uit voorraad leverbaar in een zeer uitgebreide matenrange.

Ten slotte, een collectie herenoverhemden en damesblouses in een duur-

zame en gemakkelijk te onderhouden stofkwaliteit (55% katoen / 45% 

polyester). Leverbaar in wit, ecru en lichtblauw.
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Corporate line
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1500    099 marine1500    001 zwart 1500    009 antraciet 1505    001 zwart 1505    099 marine

corporate line duurzaam



multifunctioneel

7251    001 wit7185   689 blue jeans 0308    608 donker marine 7251    017 ecru 7251    061 lichtblauw
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 Staff Only biedt tevens maatwerk: uw eigen identiteit in een exclu-

sieve kledinglijn. Een individueel programma met grote mogelijkheden: 

uw eigen kledingontwerp en een grote diversiteit in materialen, dessins 

en uitvoeringen. Deze custom-made kleding wordt samen met u ont-

wikkeld. Ook kleinere series zijn mogelijk. De kleding is leverbaar in alle 

confectiematen en kan zonodig worden nageleverd.

Specials
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specials eigen stijl

created to fi t
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custom-made

exclusief
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variatie

designed to impress



maatwerk
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identiteitkwaliteit
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Colofon



6106 Omschrijving Model Stof Kleur  
              
 Twee-rij herencolbert Julio 6106 775 antraciet
    777 marine
 Een-rij herencolbert Carlo 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
 Herengilet Geert 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
 Herenpantalon Axel O 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
 Damesblazer Daisy 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
 Damesgilet Gigi (kort) 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
  Gloria (lang) 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
 Damespantalon Katja 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
 Rok Ingrid 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine
  Irene (lang) 6106 008 zwart
    775 antraciet
    777 marine

6107 Omschrijving Model Stof Kleur    
           
 Een-rij herencolbert Carlo 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep
 Herengilet Geert 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep
 Herenpantalon Vincent 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep
 Damesblazer Daisy 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep
  Dionne (kort) 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep
 Damesgilet Gigi (kort) 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep
 Damespantalon Katja 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep
 Rok Ingrid 6107 775 antraciet krijtstreep
    777 marine krijtstreep

 3112 Omschrijving Model Stof Kleur                

 Herenoverhemd Sorrento (lange mouw) 3112 001 wit
    324 lichtblauw
  Sorrento (korte mouw) 3112 001 wit
    324 lichtblauw
 Damesblouse Verona (lange mouw) 3112 001 wit
    324 lichtblauw
  Verona (korte mouw) 3112 001 wit
    324 lichtblauw

Business line 1   6106 / 6107 / 3112 Business line 2   4478 / 4479 

Corporate line

4478/4479  Omschrijving Model Stof Kleur        
 
 Een-rij herencolbert Casper 4478 139 marine
    300 antraciet
    999 zwart
   4479 139 marine krijtstreep
    300 antraciet krijtstreep
 Herenpantalon Arend 4478 139 marine
    300 antraciet
    999 zwart
   4479 139 marine krijtstreep
    300 antraciet krijtstreep
 Damesblazer Danique 4478 139 marine
    300 antraciet
    999 zwart
   4479 139 marine krijtstreep
    300 antraciet krijtstreep
 Damesgilet Gwen (kort) 4478 139 marine
    300 antraciet
    999 zwart
   4479 139 marine krijtstreep
    300 antraciet krijtstreep
 Damespantalon Kristel 4478 139 marine
    300 antraciet
    999 zwart
   4479 139 marine krijtstreep
    300 antraciet krijtstreep
 Rok Imke 4478 139 marine
    300 antraciet
    999 zwart
   4479 139 marine krijtstreep
    300 antraciet krijtstreep

1500/1505 Omschrijving Model Stof Kleur         
 
 Twee-rij herencolbert Julio 1500 099 marine
 Een-rij herencolbert Carlo 1500 099 marine
 Tuniek Tuniek 1500 099 marine
 Herenpantalon Axel O 1500 001 zwart
    009 antraciet
    099 marine
   1505 001 zwart
    099 marine
 Damesblazer Daisy 1500 099 marine
 Damespantalon Katja 1500 099 marine
 Rok Ingrid 1500 099 marine

 Multifunctioneel jack MF-jack 0308 608 donker marine
 Stretch-jeans Marco 7185 689 blue jeans

7251  Omschrijving Model Stof Kleur               

 Herenoverhemd Sorrento (lange mouw) 7251 001 wit
    017 ecru
    061 lichtblauw
  Sorrento (korte mouw) 7251 001 wit
    017 ecru
    061 lichtblauw
 Damesblouse Roma (lange mouw) 7251 001 wit
    017 ecru
    061 lichtblauw
  Roma (korte mouw) 7251 001 wit
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