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Made To Match

www.madetomatch.eu

“Made To Match” zo’n naam 
zegt alles!

Al meer dan vijftien jaar ontwerpt en produceert Varna Confectia Sales Europe haar bedrijfskledingmerk 

Made To Match. Een succesvol merk wat zich kenmerkt in functionele en comfortabele kleding met een 

uitstekende pasvorm. Een team van 300 vakbekwame en enthousiaste medewerkers werkt iedere dag aan 

het succes van u. Onze kwalitatief en hoogwaardige bedrijfskleding wordt gemaakt binnen de voorwaar-

den en richtlijnen van de Fair Wear Foundation. Dus een eerlijk en verantwoord product waar kwaliteit 

altijd voorop staat. Door te werken met Lectra Cad-Cam systemen en robotsnijmachines heeft de kleding 

altijd dezelfde maatvoering. Gebruik makend van Europese basismaterialen realiseren onze goed opgeleide 

naaisters op het ultramoderne machinepark een topproduct. Gemaakt binnen de Europese Unie geeft dit 

snelle levertijden richting u als afnemer. Made To Match staat bekend om zijn korte en correcte levertijden 

door onze snelle logistieke verbindingen tussen onze productie in Bulgarije en het in Nederland gevestigde 

distributiecentrum. Kortom, bedrijfskleding vanuit het idee Made To Match.
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Workwear made for the professional

“Made To Match” zo’n naam 
zegt alles!

Onze missie

In onze dienstverlening staan flexibiliteit, leverbe-
trouwbaarheid, service en kwaliteit centraal. We zijn 
uit op een langdurige relatie met onze afnemers. 
Samenwerking met derden, uitstekende arbeidsver-
houdingen en verantwoord ondernemerschap dragen 
daaraan bij.

Onze mensen

We zijn ervan overtuigd dat onze mensen de sleutel 
zijn tot het succes van Made To Match. Deze gedachte 
staat dan ook centraal in ons personeelsbeleid. Daar-
naast richten wij ons beleid maatschappelijk verant-
woord in. Zo proberen we samen met gemeenten en 
textielopleidingsscholen werklozen te scholen in het 
confectievak voor bedrijfskleding. We zorgen voor 
prettige en uitdagende werkomstandigheden en een 
praktische haal- en brengservice ‘s morgens en  
‘s avonds.

Onze visie

Made To Match streeft naar een grote mate van
in- en externe klantgerichtheid. Wij willen een or-
ganisatie zijn waar afnemers graag terugkomen. En 
zeker zo belangrijk: waar mensen met plezier voor 
werken. We stimuleren betrokkenheid en zorgen 
ervoor dat onze medewerkers trots zijn op ‘hun’ 
bedrijf en de producten en diensten die het levert.

Uw keuze! 
Als u kiest voor Made To Match kiest u voor:

Hoogwaardige basismaterialen   

Continue de hoogste kwaliteit

Een solide en betrouwbare organisatie

Perfect draagcomfort door uitstekende pasvorm

Een flexibele partner voorop in vernieuwingen
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Made To MatchCertificeringssymbolen

EN ISO 11612
 
Dit persoonlijke beschermingsmiddel biedt 
de drager bescherming tegen kortstondige 
blootstelling aan hitte en vlammen. Deze 
standaard is onderverdeeld in verschillen-
de categorieën waarbij de codeletters aan-
geven aan welke hitte- en vlamvereisten 
het kledingstuk voldoet. Iedere categorie 
wordt weer onderverdeeld in verschillen-
de niveaus afhankelijk van hoe goed de 
bescherming is.
(A1) Beperkte vlamverspreiding
(A2) Beperkte vlamverspreiding, omzoom-
de stukken
(B)   Convectiewarmte, schaal 1-3 waarbij 3 
het hoogste is 
(C)   Stralingshitte, schaal 1-4 waarbij 4 het 
hoogste is

EN ISO 11611 

Dit persoonlijke beschermingsmiddel biedt 
de drager bescherming tegen spetters 
(kleine spetters van gesmolten metaal) en 
kortstondig contact met vlammen. 
Klasse 1 - beschermt tegen minder gevaar-
lijke lastechnieken en situaties die minder 
spatten en minder stralingshitte veroor-
zaken
Klasse 2 - beschermt tegen gevaarlijkere 
lastechnieken en situaties die een hoger 
niveau aan spetters en stralingshitte ver-
oorzaken
(A1) Beperkte vlamverspreiding
(A2) Beperkte vlamverspreiding, omzoom-
de stukken

EN 13034
 
Dit persoonlijke beschermingsmiddel biedt 
de drager bescherming tegen vloeibare 
chemicaliën en is geschikt voor gebruik als 
de gevaren als gering zijn beoordeeld en 
een volledige barrière tegen het door-
dringen van vloeistoffen niet noodzakelijk 
is, dat wil zeggen in die situaties dat de 
dragers in staat zijn tijdig maatregelen te 
treffen als hun kleding vervuild raakt. Klei-
ne gevaren kunnen bijvoorbeeld betrek-
king hebben op mogelijke blootstelling aan 
lichte nevel of onbedoelde kleine spatten.

EN 1149-5
 
Dit persoonlijke beschermingsmiddel biedt 
de drager bescherming tegen elektrostati-
sche opbouw en beperkt het mogelijke ge-
vaar van vonken. Om vonken te voorkomen 
wordt deze kleding gebruikt als onderdeel 
van een geaard elektrisch systeem.

IEC 61481-2 
 
Dit persoonlijke beschermingsmiddel biedt 
de drager bescherming tegen de thermi-
sche gevaren van een elektrische boog. 
Deze standaard geeft aan of de kleding be-
schermt tegen elektrische boog en wordt 
onderverdeeld in verschillende klassen.
Klasse 1 - Bescherming tegen elektrische 
boog 4kA 
Klasse 2 - Bescherming tegen elektrische 
boog 7kA
De kleding wordt getest met een boog-
spanning tot ongeveer 400 V en een 
boogtijd van 500 ms.

EN 343
 
Dit persoonlijke beschermingsmiddel biedt 
de drager bescherming tegen regen. Deze 
kleding is waterdicht en “ademend” door 
toepassing van een speciale laag aan de 
binnenzijde. Daardoor biedt deze kleding 
bescherming tegen de invloeden van slecht 
weer.
X= klassering waterdichtheid (van 1 t/m 3)
Y= klassering ademend vermogen (van 
1t/m 3)
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EN ISO 20471
 
Dit persoonlijke beschermingsmiddel 
biedt de drager op alle momenten van de 
dag een hoge zichtbaarheid in gevaarlijke 
situaties. Er worden eisen gesteld aan 
luminantie en reflectie. De kleding wordt 
gecertificeerd op basis van de oppervlakte 
van het materiaal dat zichtbaar is.

Beschermingsgebied

De artikelen in onze Protect Line brochure bieden de drager bescherming in specifieke omstandigheden.  
Hieronder vindt u een korte uitleg van de eigenschappen welke als pictogrammen in de kleding terug te vinden zijn.
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Made To Match

Parka Nordland 

Overall Nordland 

Combi-jack Nordland

Amerikaanse Overall Nordland

Voering Nordland
Antistatisch, zuurbestendig, vlamvertragende, waterdichte en 
ademende parka in de kleurcombinatie geel/marineblauw. De 
parka is afgewerkt met contraststiksels, heeft een verdekte rits- 
en klittenbandsluiting, 2 afsluitbare voorzakken met klittenband, 
afsluitbare borstzakken met klep en klittenband, manchetten 
met windvangers en hoge kraag met afneembare capuchon*. Bij 
deze parka is een vlamvertragende uitritsbare voering Nordland 
bij te bestellen. *Capuchon is los bij te bestellen

Materiaal: 290 gram
75% katoen 24% polyester 1% antistatisch materiaal
Maat: XS t/m 4XL
Artikelnummer: M5.15710.82

Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragende overall in de 
kleurcombinatie geel/marineblauw. De overall is afgewerkt 
met contraststiksels, heeft een verdekte rits- en drukknoop-
sluiting, afsluitbare borstzakken met klep en klittenband, extra 
telefoonzak op de rechter borst, mouwen met steldrukkers, 
verstelbaar taille door middel van elastiek, twee doortasten, 
twee steekzakken met klep, één achterzak, een zijzak en 
een duimstokzak, gulpsluiting door middel van een rits en is 
voorzien van kniezakken.
 
Materiaal: 290 gram
75% katoen 24% polyester 1% antistatisch materiaal 
Maat: 46 t/m 64 
Artikelnummer: M3.05710.82 

Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragende ongevoerde 
jack in de kleurcombinatie geel/marineblauw. Het combi-jack 
is afgewerkt met contraststiksels, verdekte rits- en drukknoop-
sluiting, 2 afsluitbare voorzakken met drukknopen, afsluitbare 
borstzakken met klep en drukknopen, extra telefoonzak op de 
rechterborst, mouwen met steldrukkers, verstelbaar taille met 
velcro en verlengd rugpand.

 
Materiaal: 290 gram
75% katoen 24% polyester 1% antistatisch materiaal 
Maat: 46 t/m 64 
Artikelnummer: M6.05710.82 

Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragende Ameri-
kaanse overall in de kleurcombinatie geel/marineblauw. 
De Amerikaanse overall is afgewerkt met contraststiksels, 
is verstelbaar taille door middel van elastiek in de rug, 
voorzien van een borstzak met klittenband, twee doortas-
ten, twee steekzakken met klep, één achterzak, een zijzak 
en een duimstokzak, uitgevoerd met hoog opgesneden 
rugstuk, gulpsluiting door middel van een rits en is voorzien 
van kniezakken.

Materiaal: 290 gram  
75% katoen 24% polyester 1% antistatisch materiaal  
Maat: 46 t/m 64  
Artikelnummer: M4.2671K.28 

Gestepte vlamvertragende voering, met elastische manchetten 
en ritssluiting, binnenkant uitgevoerd in 100% polyester. De 
voering kan ingeritst worden in de parka Nordland. 
 
Materiaal: 120 gram
100% katoen Flameshield 185
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: M9.02390.10 
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Werkbroek Nordland
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragende werkbroek 
in de kleurcombinatie geel/marineblauw. De werkbroek is 
afgewerkt met contraststiksels, uitgevoerd met tailleband, 
6 riemlussen, voorsluiting met rits en jeansknoop, twee 
zakken aan de voorkant, twee achterzakken met klep en 
verborgen drukknopen, een gereedschapszak, een dubbele 
dijbeenzak met klep en gereedschap vakken, voorzien van 
dubbel gestikte kapnaden rondom het kruis en het  
binnenbeen en is voorzien van kniezakken.

Materiaal: 290 gram 
75% katoen 24% polyester 1% antistatisch 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: M4.0571K.82 

Artikelnummer:  
M9.01710.80 



Multinorm

Pagina 7Zichtbaarheid voorop!

Reflectie: 
• Gestikt met dubbelnaaldsmachines

• Gestikt met slijtvast garen 

•  3M industrieel wasbaar op 60 graden

•  Extra zichtbaarheid door reflectie-effecten



Made To Match

Combi-jack Etna Werkbroek Etna Overall Etna
Vlamvertragende ongevoerde jack in de kleur zwart die bescher-
ming biedt aan werknemers welke blootgesteld zijn aan hitte en 
vlammen met uitzondering van lassers en brandweer. Het jack is 
afgewerkt met rood stiksel, verdekte rits en drukknoopsluiting, 2 
afsluitbare voorzakken met drukknopen, afsluitbare borstzakken 
met klep en drukknopen, een extra telefoonzak op de rechter 
borst, mouwen met steldrukkers, elastiek in de taille en verlengd 
rugpand.  

Materiaal: 330 gram, 100% katoen 
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: B6.01390.10 

Vlamvertragende werkbroek in de kleur zwart die bescherming 
biedt aan werknemers welke blootgesteld zijn aan hitte en vlam-
men met uitzondering van lassers en brandweer. De werkbroek 
is afgewerkt met rood stiksel, voorzien van dubbel gestikte kap-
naden rondom het kruis en het binnenbeen, twee steekzakken, 
twee achterzakken, een dijbeenzak en een duimstokzak, kniezak-
ken, verdekte ritssluiting en verdekte patentknoop, 6 brede 
riemlussen en alle zakken zijn voorzien van een klep. 

Materiaal: 330 gram, 100% katoen  
Maat: 44 t/m 66 
Artikelnummer: B4.01390.10 

Vlamvertragende overall in de kleur zwart die bescherming 
biedt aan werknemers welke blootgesteld zijn aan hitte en 
vlammen met uitzondering van lassers en brandweer. De overall 
is afgewerkt met rood stiksel, verdekte rits en drukknoopsluiting, 
afsluitbare borstzakken met klep en drukknopen, een extra tele-
foonzak op de rechter borst, mouwen met steldrukkers, elastiek 
in de taille, voorzien van dubbel gestikte kapnaden rondom het 
kruis en het binnenbeen, twee steekzakken, twee achterzakken, 
een dijbeenzak, een duimstokzak en voorzien van kniezakken. 

Materiaal: 330 gram, 100% katoen 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: B3.01390.10 
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Kniekussens
Deze kniebeschermers passen in al onze broeken en zijn gecertifi-
ceerd volgens EN14404, type 2, Niveau 1, in combinatie met
CE-gekeurde broeken. Zijn zelf op maat te snijden.
 
Artikelnummer: 89.00000.05.000

Beperkt de kans op letsel
  

bij warmte en vlam risic
o‘s

Bekijk onze website 
Ook op tablet en mobiel
www.madetomatch.eu



Etna Zwart
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Gecertificeerd volgens de  
internationale standaarde 
voor vlamvertragende kleding



Made To Match
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Combi-jack Etna+

Polo lange mouw Etna+

Werkbroek Etna+ Overall Etna+
Antistatisch, vlamvertragende ongevoerde jack in de kleur blauw 
die bescherming biedt aan werknemers welke blootgesteld 
zijn aan hitte en vlammen met uitzondering van lassers en 
brandweer. Het jack is afgewerkt met grijs stiksel, verdekte rits 
en drukknoopsluiting, 2 afsluitbare voorzakken met drukknopen, 
afsluitbare borstzakken met klep en drukknopen, een extra tele-
foonzak op de rechter borst, mouwen met steldrukkers, elastiek 
in de taille en verlengd rugpand.

Materiaal: 330 gram, 100% katoen 
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: B6.02393.20

Antistatisch, Vlamvertragende polo met lange mouw in de kleur 
marineblauw die bescherming biedt aan werknemers welke 
blootgesteld zijn aan hitte en vlammen met uitzondering van 
lassers en brandweer. 
 
Materiaal: 210 gram
60% protex/protal 38% katoen 2% antistatisch  
Maat: S t/m 4XL 
Artikelnummer: 89.49793.20 

Antistatisch, vlamvertragende werkbroek in de kleur blauw die 
bescherming biedt aan werknemers welke blootgesteld zijn aan 
hitte en vlammen met uitzondering van lassers en brandweer. 
De werkbroek is afgewerkt met grijs stiksel, voorzien van 
dubbel gestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 
twee steekzakken, twee achterzakken, een dijbeenzak en een 
duimstokzak, kniezakken, verdekte ritssluiting en verdekte 
patentknoop, 6 brede riemlussen en alle zakken zijn voorzien 
van een klep. 

Materiaal: 330 gram, 100% katoen  
Maat: 44 t/m 66 
Artikelnummer: B4.02393.20

Antistatisch, vlamvertragende overall in de kleur blauw die 
bescherming biedt aan werknemers welke blootgesteld zijn aan 
hitte en vlammen met uitzondering van lassers en brandweer. 
De overall is afgewerkt met grijs stiksel, verdekte rits en druk-
knoopsluiting, afsluitbare borstzakken met klep en drukkno-
pen, een extra telefoonzak op de rechter borst, mouwen met 
steldrukkers, elastiek in de taille, voorzien van dubbel gestikte 
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, twee steekzak-
ken, twee achterzakken, een dijbeenzak, een duimstokzak en 
voorzien van kniezakken. 

Materiaal: 330 gram, 100% katoen 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: B3.02393.20

Laskap Etna+ lang
Laskap proban lang model met koordsluiting en knopen  

Materiaal: 320 gram, 100% katoen 
Maat: One size 
Artikelnummer: B9.04393 
 

Laskap Etna+ kort
Laskap proban kort model met koordsluiting en knopen. 

Materiaal: 320 gram, 100% katoen  
Maat: One size 
Artikelnummer: B9.03393 



Etna Blauw
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Veiligheid voorop!



Onze kwaliteit

Alle materialen die wij gebruiken in onze kle-
ding onderwerpen wij aan een nauwgezette 
ingangscontrole, samen met diverse kwali-
teitscontroles tijdens het productieproces. 
De Lectra Cad-Cam systemen en de robot-
snijmachines zorgen voor de basis van hoge 
kwaliteitsproducten en garanderen altijd de-
zelfde maatvoering. Daarnaast zorgt het ultra 
moderne machinepark met goed opgeleide 
naaisters voor een perfecte afwerking in het 
verdere productieproces.  
Continuïteit in de kwaliteit is mede gewaar-
borgd doordat wij werken met Europese 
basismaterialen. Onze opdrachtgevers zijn 
daardoor verzekerd van de hoogste kwaliteit.  
Bovendien zijn wij gecertificeerd volgens  
ISO 9001 en ISO 14001. 

Wat dat concreet betekent? Dat we bij Made 
To Match zeggen wat we doen, doen wat we 
zeggen én dat ook bewijzen! En dat u een 
verantwoord product aanschaft.

Kleurcontrole-apparatuur

Productie gestepte voering

Computergestuurd snijsysteem

Confectieatelier

Kwaliteitscontrole
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Maattabel

Wasvoorschriften
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Made To Match     Notities



Contactgegevens 
Wilt u meer weten over de producten en diensten die Made To Match biedt?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan natuurlijk voor u klaar.
 
Varna Confectia Sales Europe
Industrieweg Oost 28 6662 NE Elst - Nederland
Postbus 69 6660 AB Elst - Nederland

Tel  +31 (0)481- 36 41 70
Fax +31 (0)481- 36 41 00
Email: info@madetomatch.eu 
Website: www.madetomatch.eu 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00 

Protect 
Line


