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DASSY professional workwear
DASSY is een Europees merk van professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor professionelen uit diverse sectoren zoals 
de bouw, wegenbouw en logistiek. Met meer dan 45 jaar ervaring in de productie van werkkledij, staat DASSY professional 
workwear over heel Europa garant voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Een trend die we blijven doorzetten!
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WORKWEAR
DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

De naam DASSY ‘professional workwear’ is vandaag niet meer weg te denken op de werkvloer. Met een focus puur op professionele 

werkkledij van hoge kwaliteit, blijft DASSY via een uitgebreid dealernetwerk het marktaandeel verder versterken in meer dan 20 landen.

GEVESTIGDE WAARDE

DASSY EUROPE BVBA werd in 2007 opgericht als spin-off van een Belgische tex-

tielgroep met meer dan 45 jaar ervaring in de productie van werkkledij. Vanuit 

deze jarenlange kennis van zaken op vlak van patroonontwikkeling, aankoop van 

grondstoffen en confectie, ontwikkelen we professionele werkkledij met één doel 

voor ogen: de prestaties van hardwerkende professionals als uzelf veiliger en 

praktischer te maken.

D

D

D

DENKELE CIJFERS

ONS TEAMOns ervaren verkoopsteam, meertalige klantendienst en  

eigen marketing en grafisch departement maken deel uit van 

ons volledige team van gedreven medewerkers, die volledig 

achter ons merk staan. DASSY streeft ernaar een langdurige 

vertrouwensrelatie met haar klanten en leveranciers op te 

bouwen. 

Zo stelt ons team iedere dag opnieuw alles in het werk om 

deze doelstelling waar te maken. Dit vertaalt zich in een 

klantvriendelijke service in uw eigen taal, oplossingsgerichte 

antwoorden bij al uw vragen en ondersteuning bij uw bestel-

lingen.

VERKOOP 
+/- 1 MILJOEN 
STUKS PER JAAR

+ 1000 DASSY DEALERS 
VERTEGENWOORDIGEN 
HET MERK

ACTIEF IN 
+ 20 LANDEN 
OVERHEEN EUROPA

500.000 STUKS 
PERMANENT IN STOCK

UW BEDRIJF
DASSY EUROPE

ONS TEAM VAN GEDREVEN MEDEWERKERSD

D

D
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WORKWEAR
DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

HET VOLLEDIGE PRODUCTIEPROCES IN EIGEN HANDEND

D

D

D

MEER DAN 500.000 STUKS PERMANENT IN STOCK

1. EIGEN R&D 
DASSY heeft het volledige proces van ontwerp tot en met 

logistiek in eigen handen. Zo worden alle DASSY collecties 

ontworpen door een eigen creatief en ervaren Belgisch 

R&D team. Van styling tot verpakking, zij volgen elke stap in 

het ontwikkelingsproces nauwgezet op.

3. EIGEN MAGAZIJN 
Naast het in-house ontwerp en de eigen productie, wordt ook 

de permanente voorraad van meer dan 500.000 stuks  

beheerd in het eigen semiautomatisch magazijn, wat  

dagelijks een snelle en correcte levering mogelijk maakt naar 

meer dan 1000 professionele verdelers over heel Europa.

2. EIGEN PRODUCTIE
De vervaardiging van de werkkledij gebeurt in het eigen 

productiecentrum. Deze moderne fabriek beschikt over de 

meest recente uitrusting, waarbij een deskundig team er 

nauwlettend op toe ziet dat elk DASSY kledingstuk aan alle 

normen en vereisten voldoet, om u zo een maximaal kwali-

teitsniveau te garanderen.

BESLUIT 
Dankzij deze troeven onderscheidt DASSY zich in een  

algeheel hoog kwaliteitsniveau en een grote flexibili-

teit om vlot in te spelen op de specifieke behoeften van de  

professionele markt. Dit maakt het mogelijk ons doel te  

realiseren om professionele werkkledij aan te bieden die  

aan al uw verwachtingen als veeleisende professional  

voldoet.
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DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR

DASSY staat voor professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor  

professionelen uit diverse sectoren zoals de bouw, wegenbouw en logistiek. 

Kies uit een compleet gamma aan werkkleding dat garant staat voor kwaliteit,  

functionaliteit en duurzaamheid. Dit zijn de kernwaarden waarop al onze  

collecties verder bouwen.UW WERKKLEDIJ

KWALITEIT RIJMT MET DUURZAAMHEID

FUNCTIONALITEIT EN COMFORT OP DE WERKVLOER

DESIGN ALS TOEGEVOEGDE WAARDE

D

D

D

DD

D

D

DD

D

D

D

Bij de keuze van werkkledij kiest men onrechtstreeks ook voor het label dat daaraan vast 

hangt en de waarden die een merk vertegenwoordigt. Kiest u voor DASSY professional 

workwear dan draagt u immers ook de naam “DASSY” en dat staat nu eenmaal voor 

iets…

UW MERK, 
ONZE GARANTIE

De DASSY kledij wordt aan een reeks uitgebreide testen onderworpen. Zo 

worden al vóór het eigenlijke ontwerp van de kledij eisen gesteld waaraan 

de stof en de afwerkingen moeten voldoen, gevolgd door diepgaande testen. 

Op die manier zijn er ook geen toegevingen in kwaliteit nadat het ontwerp 

op punt wordt gezet. 

Eens in confectie wordt het resultaat opnieuw uitvoerig getest, o.a. op slijt-

vastheid, kleurechtheid, scheur- en trekbestendigheid en aangevuld met de 

nodige wastesten. Deze worden niet alleen in de eigen industriële wasserij 

uitgevoerd, maar ook door onafhankelijke, erkende testcentra en instituten. 

Een extra garantie dat uw kledij aan de hoogste kwaliteitsvereisten voldoet. 

GESLAAGD MET ONDERSCHEIDINGD

D

D
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DASSY professional workwear staat synoniem voor duurzame werkkledij die u een langdurige bescherming biedt tijdens uw werk. 

Kortom, de essentie voor elke professional. Om een maximaal kwaliteitsniveau te garanderen, zet DASSY zich onophoudelijk in opdat 

elk stuk werkkledij dat het DASSY label draagt aan de strengste eisen zou voldoen.

DASSY werkkledij wordt van naald tot draad vakkundig ontworpen vanuit de specifieke werksituatie van de gebruiker. Daarom voldoet 

deze werkkledij aan de wensen van de professional inzake functionaliteit, veiligheid, gebruiks- en onderhoudsgemak.

DASSY combineert een tijdloos design met vernieuwende elementen en bouwt de volledige collecties zo op dat u snel en eenvoudig 

de juiste kledingcombinatie kan vinden, volledig in functie van uw bedrijfskleuren. 
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GECERTIFICEERD VERTROUWEN

Hoewel dit begrip tegenwoordig te vaak als trendwoord in de mond wordt 

genomen, beschouwt DASSY de sociale verantwoordelijkheid wel dege-

lijk als een fundamentele verbintenis, waarbij sociale en milieudoelstellingen  

worden nagestreefd in alle bedrijfsactiviteiten en relaties met andere  

actoren. Zo kiest DASSY steeds zorgvuldig met welke producten en leveran-

ciers er wordt gewerkt, opteren we voor milieuvriendelijke processen en  

zetten we ons voortdurend in voor de arbeidsomstandigheden en het welzijn 

van al onze medewerkers.

Dat DASSY dit engagement hoog in het vaandel draagt, is voelbaar door-

heen het hele productieproces. Zo voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de  

Oeko-tex® normen, wat garandeert dat er geen schadelijke stoffen worden 

gebruikt in de vervaardiging van onze kledij en gaan we vanzelfsprekend alle 

vormen van kinderarbeid, uitbuiting of discriminatie tegen. Door middel van 

dit onophoudelijk streven naar een duurzame ontwikkeling, wenst DASSY een 

baken van vertrouwen te zijn voor elke gebruiker.

GESLAAGD MET ONDERSCHEIDING

Bij een sterk merk hoort een sterk product en wie beter dan uzelf kan hier-

over oordelen? Zo worden alle DASSY collecties ontwikkeld in nauwe samen- 

werking met de gebruikers en schakelen we ook telkens het DASSY TESTTEAM 

in: een groep professionals uit diverse beroepen en sectoren die elk model 

uit het DASSY gamma uitvoerig testen. Zonder toegevingen beoordelen zij de 

kledij naar de prestaties op de werkvloer, net dáár waar het telt. 

Hun aanbevelingen worden grondig bestudeerd en doorgevoerd in het  

ontwerp, waarna de aangepaste modellen opnieuw worden getest, net  

zolang tot het resultaat aan al hun verwachtingen voldoet. Zo kunt u erop 

vertrouwen dat uw DASSY werkbroek, vest of overall werd getest, goed- 

gekeurd en klaar voor actie bevonden door veeleisende professionals als uzelf.

GETEST DOOR PROFESSIONALS: HET ÉCHTE WERKD
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DASSY  D-FX
DASSY-EFFECTS - De DASSY D-FX collectie laat je niet onbewogen. Dankzij de dynamische pasvorm en energiek design, onder-
scheidt deze werkkleding zich van de rest.

SPECIAL-EFFECTS - Of je je nu schrap zet tegen een krachtige windstoot, inbeukt op een stenen muur of stof doet opwaaien 
op de harde ondergrond, met de juiste werkkleding kan je elk special effect creëren.

PRACTICAL-EFFECTS - Ervaar het praktische effect van een krachtig technisch ontwerp: waterafstotende behandeling,  
Cordura® versterkingen en stretch stoffen laten een sterke indruk na.

VISUAL-EFFECTS - Ook het innovatief design met vier opmerkelijke kleuren en reflecterende details mist z’n visueel 
effect niet. Met werkbroeken en bijpassende bovenstukken stel je zelf een impactvolle werkoutfit samen.

D-FX [afk. DASSY-Effects] [DASSY collectie]: 
EFFECT OF INVLOED DAT EEN BEPAALDE COLLECTIE WERKKLEDING 
HEEFT OP IEMAND OF IETS. 
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DRIENAALDSTIKSEL

REFLECTERENDE DETAILS 

CORDURA® 
VERSTERKING

BREDE ZOOM (extra 5 cm)GECERTIFICEERDE CORDURA®  
KNIEZAKKEN

VERLAAGDE TAILLE

PERFORMANTE
STOF

VERSTELBARE 
RUGELASTIEK

VERBORGEN KNOOP 
EN RITSSLUITING

VEILIGHEIDSZAK 
MET RITSSLUITING 

NOVA
DASSY D-FX onder de loep

Ervaar D-Effect van een dynamische 
pasvorm en krachtig technisch design.

TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN  (200846)

4

2

1
5

3

NIEUW
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    GECERTIFICEERDE CORDURA® KNIEZAKKEN

    VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING 

    PERFORMANTE STOF

    ZAKKEN MET CORDURA® VERSTERKT 

GECERTIFICEERDE CORDURA® KNIEZAKKEN bieden u in combinatie met 

de DASSY CRATOS gecertificeerde kniestukken een maximale kniebe-

scherming (EN 14404:2004+A1:2010).

VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING om uw portefeuille of andere zaken 

veilig in op te bergen.

ZAKKEN MET CORDURA® VERSTERKT voor een superieure duurzaamheid. 

Het resultaat: extreem stevige en slijtvaste zakken, waar u gereedschap 

veilig en binnen handbereik in kan opbergen.

PERFORMANTE STOF

Naast de slijtvaste en duurzame eigenschappen van de polyester- 

katoen samenstelling, is deze stof eveneens waterafstotend en  

elastisch. Beide eigenschappen samen zorgen voor een betrouwbaar en 

comfortabel resultaat.

p. 112

TWEEKLEURIGE WERKBROEK

MET KNIEZAKKEN  (200846)

    VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING 

VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING beperken het risico op krassen of 

elektrische geleiding tijdens het werk.
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DASSY ®  NOVA
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200846)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - potloodzak 
meterzak - 3 Cordura® gereedschapslussen - GSM-zak - ID kaarthouder 
veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - reflecte-
rende details - verstelbare rugelastiek - aansluitende pasvorm - verlaagde 
taille - drienaaldstiksel - stiksels in contrastkleur - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  SPECTRUM
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200892)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - dijbeenzak - meterzak - GSM-
zak - ID kaarthouder - veiligheidszak met ritssluiting - reflecterende details 
verstelbare rugelastiek - aansluitende pasvorm - verlaagde taille - drie-
naaldstiksel - stiksels in contrastkleur - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

NIEUW

NIEUW

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  VOLTIC
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400148)

Elastische rug - zakken versterkt met Cordura® - 2 steekzakken - borstzak 
2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - potloodzak - meterzak 
3 Cordura® gereedschapslussen - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
ID kaarthouder - verstelbare Cordura® kniezakken - aansluitende pasvorm 
regelbare taille - reflecterende details - drienaaldstiksel - stiksels in contrast-
kleur - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  COSMIC
TWEEKLEURIGE WERKSHORT (250067)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - potloodzak 
meterzak - 3 Cordura® gereedschapslussen - GSM-zak - ID kaarthouder 
veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare rugelastiek - aansluitende 
pasvorm - verlaagde taille - drienaaldstiksel - stiksels in contrastkleur

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

NIEUW

NIEUW

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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DASSY ®  GRAVITY
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST (300396)

Polsbanden met tricot windvanger - Cordura® elleboogstukken - regelbare 
taille met elastische koord - waterdichte ritssluiting tot boven in de kraag, 
met kinbescherming - verlengde rug - 2 steekzakken met ritssluiting - GSM-
zak - zak voor mini-tablet - binnenzak - afneembare kap regelbaar met 
elastische koord - reflecterende details - drielaagse softshell met fleece  
voering - tweenaaldstiksel - stiksels in contrastkleur - versterking van 
schouder tot schouder

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²
versterking nylon Cordura®

fleece voering
mechanische stretch
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk. 

  

  

   

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016

DASSY ®  FUSION
TWEEKLEURIGE BODYWARMER (350111)

Ritssluiting met kinbescherming - drukkersrits - gebreide kraag - gebreide 
heupboord - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak met ritssluiting - GSM-
zak - zak voor mini-tablet - binnenzak - reflecterende details - drielaagse 
softshell met fleece voering - tweenaaldstiksel - stiksels in contrastkleur 
versterking van schouder tot schouder

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²
fleece voering
mechanische stretch
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk. 

 

  

  

 

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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WATERDICHTE, WINDDICHTE EN ADEMENDE STOF 
Dankzij de hoge prestaties in waterdichtheid en het ademend vermogen van deze stof, 
kunt u langer droog blijven doorwerken in slechte weersomstandigheden.

WATERDICHTE RITSSLUITINGEN
WATERDICHTE NADEN

HOUDT WIND BUITEN
REGELBARE POLSBANDEN & TAILLE  

EN 343:2003+A1:2007 - KLASSE 3
GECERTIFICEERD

AANPASBAAR
AFNEEMBARE KAP REGELBAAR 
MET ELASTISCHE KOORD 

HYPERDASSY
®

Met de HYPER regenjas ben je optimaal beschermd tegen wind en 
regen, dankzij de waterdichte naden en ritssluitingen alsook de  
performante water-, winddichte en ademende stof.
Bovendien houdt je de ijzige wind buiten, door zelf de wijdte van de 
polsbanden en taille te regelen.

WIND- EN WATERDICHTE JAS (300404)          

DRAAGCOMFORT  
DE 3D MESH VOERING CREËERT EEN 
ISOLERENDE LUCHTLAAG TUSSEN UW 
HUID EN DE JAS 

Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin - regelbare taille met elastische koord - verborgen waterdichte ritssluiting, met kinbescherming  
drukkersrits - verlengde rug - borstzak met waterdichte ritssluiting - 2 steekzakken met ritssluiting - 2 binnenzakken - afneembare kap regelbaar met elastische 
koord - reflecterende details - tweenaaldstiksel stiksels in contrastkleur

PES80 - 100% polyester, ± 200 g/m²
3D mesh voering
waterdicht getapete naden
waterdichte, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

XS-3XL
40°

NIEUW

blauw/grijs, grijs/zwart, zwart, zwart/grijs

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

3D MESH  

LAMINATIE

BUITENSTOF

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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DASSY ®  PULSE
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS (300400)

Cordura® elleboogstukken - ritssluiting met kinbescherming - drukkersrits - 2 
steekzakken - verborgen veiligheidszak met ritssluiting - tweelaagse kap 
regelbaar met koord - lange mouwen - versterkte afwerking bij nekinzet, 
schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heupboord - stik-
sels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²
versterking nylon Cordura®

teddy voering

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

40°

 

NIEUW

TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® NOVA I TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS - DASSY® PULSE
TWEEKLEURIGE POLO - DASSY® ORBITAL I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® SPARTA

DASSY ®  ATOM
TWEEKLEURIGE WERKVEST (300403)

Polsbanden met windvanger - Cordura® elleboogstukken - regelbare taille 
met elastische koord - verborgen ritssluiting tot boven in de kraag, met 
kinbescherming - drukkersrits - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak 
met ritssluiting - 2 binnenzakken - reflecterende details - netvoering - twee-
naaldstiksel - stiksels in contrastkleur

PESCO63 - 65% polyester/35% katoen, ± 250 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterafstotend behandeld
mechanische stretch

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

60° P

 

NIEUW
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TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® NOVA I TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT JAS - DASSY® PULSE

TWEEKLEURIGE POLO - DASSY® ORBITAL I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® SPARTA
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DASSY ®  ORBITAL
TWEEKLEURIGE POLO (710011)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - ver-
lengde rug - stiksels in contrastkleur - katoen micro piqué - geschikt voor 
borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/blauw, zwart/blauw

XS-4XL

 40°

NIEUW

DASSY ®  STELLAR
TWEEKLEURIGE SWEATSHIRT (300394)

Cordura® elleboogstukken - ritssluiting met kinbescherming - verborgen 
veiligheidszak met ritssluiting - lange mouwen - versterkte afwerking bij 
nekinzet, schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heup-
boord - kraag verstelbaar met koord - kangoeroezak - stiksels in contrast-
kleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²
versterking nylon Cordura®

blauw/grijs, bruin/grijs, grijs/zwart, zwart/grijs

XS-3XL

40°

NIEUW
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DASSY ®  SONIC
T-SHIRT MET LANGE MOUWEN (710012)

Lange mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - ritssluiting met kinbescherming - zijsplitten - tweenaaldstiksel 
aan zoom, hals en mouwen - stiksels in contrastkleur - single jersey gekamd 
katoen - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COSPA05 - 92% katoen/8% elastaan, ± 220 g/m²

grijs/blauw, zwart/blauw

XS-4XL

60°

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016



DASSY DNA
EXTREMELY IRRESISTIBLE WORKWEAR

DASSY DNA staat voor duurzame werkkledij met een onweerstaanbare uitstraling, vandaar “extremely irresistible workwear”. 
Deze complete, innovatieve collectie werd speciaal ontwikkeld voor de zelfbewuste vakman die waarde hecht aan duurzame 
werkkledij waarmee hij tevens goed voor de dag komt. 
Kies uit knappe broeken, sexy shorts, stoere jassen en bretelbroeken, verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren voor professionals uit  
verschillende beroepen en industrieën. 
 
Reken op een superieure duurzaamheid, dankzij de extreem slijtvaste en uiterst comfortabele canvas stof en extra  
Cordura® versterking op slijtage gevoelige plekken als ellebogen en knieën alsook op de verschillende werkzakken. 
Kortom, DASSY DNA werkkleding staat garant voor duurzame en aantrekkelijke werkkledij, aangepast aan de specifieke 
noden van de professional. Vandaar Durable, Noticeable en Adaptable (duurzaam, opmerkelijk en aanpasbaar).
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DRIENAALDSTIKSEL

CORDURA® 
VERSTERKING

BREDE ZOOM (extra 5 cm)GECERTIFICEERDE CORDURA®  
KNIEZAKKEN

VERBORGEN
VEILIGHEIDSZAK 

  MET RITSSLUITING

VERBORGEN KNOOP 
EN RITSSLUITING VERSTELBARE 

RUGELASTIEK

CONNOR
DASSY DNA ONDER DE LOEP

Iedereen heeft zijn DNA, het maakt 
ons uniek. Kies uw DASSY DNA en  
onderscheid u van de rest!

CANVAS BROEK 

MET KNIEZAKKEN (200893)

1
4 5

2 3

NIEUW
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1

2

3

4

5

    VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING 

    GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN 

    BREDE ZOOM (EXTRA 5 CM)

    VERSTELBARE RUGELASTIEK

    CORDURA® VERSTERKING

GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN bieden u in  
combinatie met de DASSY CRATOS gecertificeerde kniestukken 
een maximale kniebescherming (EN 14404:2004+A1:2010).

BREDE ZOOM (extra 5 cm)
Verleng uw werkbroek eenvoudig met vijf centimeter.  
Door slechts één naad in de zoom los te maken, kunt u de broek 
gemakkelijk verlengen, zonder dat u die opnieuw hoeft in te zomen.

CORDURA® VERSTERKING op alle zakken voor een superieure duurzaam-

heid. Het resultaat: extreem stevige en slijtvaste zakken, waar u gereedschap  

veilig en binnen handbereik in kan opbergen.

Met de VERSTELBARE RUGELASTIEK sluit de werkbroek mooi aan 
rond uw taille. 

VERBORGEN KNOOP EN RITSSLUITING beperken het risico op krassen 

of elektrische geleiding tijdens het werk.

DASSY DNA ONDER DE LOEP
CANVAS BROEK 

MET KNIEZAKKEN (200893)

p. 112
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DASSY ®  CONNOR
CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200893)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - 2 dijbeenzakken 
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak - meslus - GSM-zak 
verborgen veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare Cordura® kniezakken 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  STARK
CANVAS WERKBROEK (200721)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® 
2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - dijbeenzak 
potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met 
ritssluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
EN ISO 15797

Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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DASSY ®  SMITH
CANVAS WERKSHORT (250044)

Sluiting met verborgen knoop en rits - zakken versterkt met Cordura® 
2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep - dijbeenzak 
potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met 
ritssluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte  
drienaaldstiksel
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  BOND
CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200736)

Sluiting met verborgen knoop en rits - multifunctionele riemlussen voor de 
compatibele DASSY DNA GORDON gereedschapszakken - zakken versterkt 
met Cordura® - 2 steekzakken - achterzak met klep - achterzak zonder klep  
2 dijbeenzakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak 
meslus - GSM-zak - verborgen veiligheidszak met ritssluiting - verstelbare 
Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale 
taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

UITLOPEND - wordt vervangen door DASSY® I Connor
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DASSY ®  HOLMES
CANVAS AMERIKAANSE OVERALL MET 
KNIEZAKKEN (400133)
Verstelbare schouderbanden met velcro - verborgen ritssluiting - elastische 
rug - multifunctionele riemlussen voor de compatibele DASSY DNA GOR-
DON gereedschapszakken - zakken versterkt met Cordura® - 2 steekzakken 
borstzak - achterzak met klep - achterzak zonder klep - 2 dijbeenzakken 
gereedschapszak - potloodzak - meterzak - meszak - GSM-zak - verstel-
bare Cordura® kniezakken - rugelastiek - rechte pasvorm - drienaaldstiksel  
brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

XS-3XL

60° P
 

DASSY ®  BOLT
CANVAS BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400149)

Zakken versterkt met Cordura® - 2 steekzakken - achterzak met klep - ach-
terzak zonder klep - borstzak - dijbeenzak - potloodzak - meterzak - meszak 
GSM-zak - verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille  
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

UITLOPEND - wordt vervangen door DASSY® I Bolt

NIEUW DASSY
®

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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Polsbanden met windvanger - Cordura® elleboogstukken - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak 
potloodzak

PES28 - 100% polyester, ± 350 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterdichte, winddichte stof en ademende stof
anti-pilling
drielaagse fleece
WR=4000mm - MVP=2000g/m2/24h

XS-3XL

 

30°

grijs/zwart, marineblauw/zwart, zwart, zwart/grijs 

WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

DRIELAAGSE FLEECE STOF
De waterdichte, winddichte en ademende stof biedt een extra bescherming bij slecht weer.
U kunt comfortabel droog en aangenaam warm blijven werken doordat uw lichaams- 
temperatuur optimaal wordt behouden, terwijl het transpiratievocht wel kan ontsnappen.

DNACROFTDASSY
® Niet zomaar een fleecejas. Trotseer wind, regen en koude dankzij 

de geavanceerde drielaagse structuur van de CROFT. Zo houdt deze 
fleecejas u ook tijdens slecht weer aangenaam warm en droog, 
voor een langdurig werkcomfort.

DRIELAAGSE FLEECEJAS VERSTERKT 
MET CANVAS (300319) 

KINBESCHERMING

            

CORDURA® VERSTERKING 
AAN DE ELLEBOGEN

UW FLEECE BLIJFT ER LANGER  
ALS NIEUW UITZIEN,
DANKZIJ DE ANTI-PILLING

POLSBANDEN MET WINDVANGER
BIEDEN EXTRA BESCHERMING 

TEGEN WIND 

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

FLEECE STOF  

WINDDICHT EN
ADEMEND 
MEMBRAAN

BUITENSTOF
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CANVAS WINTER JAS - DASSY® AUSTIN I SWEATSHIRT HOODIE VERSTERKT MET CANVAS - DASSY® INDY

DASSY®



Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin - Cordura® elleboogstukken - voorgevormde mouwen - elastische taille - verborgen waterdichte rits- 
sluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - drukkersrits - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met waterdichte ritssluiting - ID kaarthouder 
GSM-zak - potloodzak - 2 binnenzakken - afneembare kap regelbaar met elastische koord - tweenaaldstiksel

PES90 - 100% polyester, ± 240 g/m²
versterking nylon Cordura®

waterdichte, winddichte en ademende stof 
waterdicht getapete naden
gewatteerde voering

WR=10000mm - MVP=7000m2/24h

XS-3XL

30°

grijs/zwart, marineblauw/zwart, zwart, zwart/grijs

WATERDICHTE, WINDDICHTE EN ADEMENDE STOF 
Dankzij de hoge prestaties in waterdichtheid en het ademend vermogen van deze stof, 
kunt u langer droog blijven doorwerken in slechte weersomstandigheden.

CORDURA® 
VERSTERKING AAN 

DE ELLEBOGEN
GECERTIFICEERD

EN 343:2003+A1:2007 - KLASSE 3

POLSBANDEN
REGELBAAR 
MET VELCRO VOORGEVORMDE 

MOUWEN
VOOR OPTIMAAL
DRAAGCOMFORT

AFNEEMBARE KAP 
REGELBAAR MET 
ELASTISCHE KOORD

DNAAUSTINDASSY®
Deze stoere winterjas gaat met u mee in de kou, de 
wind en de regen. De waterdichte, winddichte en  
ademende stof in combinatie met waterdichte naden en rits- 
sluitingen maken van de AUSTIN de evidente keuze voor al uw  
outdoor werkzaamheden.

CANVAS WINTER JAS (500098)
           

BORSTZAK MET 
WATERDICHTE RITSSLUITING

ID KAARTHOUDER

VERBORGEN 
WATERDICHTE 
RITSSLUITING

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

GEWATTEERDE 
VOERING

LAMINATIE

BUITENSTOF
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DASSY ®  WAYNE
CANVAS BODYWARMER (350087)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting tot boven 
in de kraag, met kinbescherming - drukkersrits - rugplooien - verlengde 
rug - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met ritssluiting 
ID kaarthouder - GSM-zak - potloodzak - 2 binnenzakken - tweenaaldstiksel
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
fleece voering
grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

XS-3XL

30°

DASSY ®  INDY
SWEATSHIRT HOODIE VERSTERKT MET CANVAS 
(300318)

Cordura® elleboogstukken - tweelaagse kap regelbaar met koord - lange 
mouwen - versterkte schouderstukken - gebreide mouwboord en heup-
boord - korte ritssluiting bovenaan - kangoeroezak - stiksels in contrastkleur  
geschikt voor borduurwerk en bedrukking
 

COPES90 - 80% katoen/20% polyester, ± 340 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, marineblauw/zwart, zwart, zwart/grijs 

XS-4XL

40°

DASSY ®  KENT
CANVAS WERKVEST (300316)

Polsbanden regelbaar met velcro - Cordura® elleboogstukken - regelbare 
taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting tot boven in de kraag, 
met kinbescherming - rugplooien - zakken versterkt met Cordura® - 2 
steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met ritssluiting - ID kaart-
houder - GSM-zak - potloodzak - binnenzak - tweenaaldstiksel
 

PESCO25 - 65% polyester/35% katoen, ± 295 g/m²
versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, olijfgroen/zwart, 
zwart/grijs 

XS-3XL

60° P
EN ISO 15797

Industrieel wasbaar
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SWEATSHIRT HOODIE VERSTERKT MET CANVAS - DASSY® INDY I   PET - DASSY® TRITON





DASSY CLASSIC
WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU

De CLASSIC collectie van DASSY professional workwear biedt u een uitgebreid en kwalitatief gamma van professionele 
werkkledij. Elke professional weet een goede werkoutfit naar waarde te schatten. Doorgaans moet werkkledij dus goed  
zitten maar vooral ook sterk en duurzaam zijn. DASSY werkkledij gaat nog een stap verder en verlicht ook het werk voor u…  
“Workwear that does the job for you” is dus meer dan enkel een slogan.
  
Wij streven ernaar de prestaties van hardwerkende professionals als uzelf veiliger én praktischer te maken.
De CLASSIC collectie is zo opgebouwd dat u snel en eenvoudig de juiste kledingcombinatie kan kiezen, volledig in functie van 
uw specifieke werksituatie. Naast het gebruik van duurzame en slijtvaste materialen wordt daarom ook bijzonder veel  
belang gehecht aan functionaliteit en comfort. Zo heeft de CLASSIC lijn alles in huis om aan elke professionele vereiste 
te beantwoorden.



DRIENAALDSTIKSEL

DIJBEENZAK MET 
GEREEDSCHAPSZAKKEN 

BREDE ZOOM (extra 5 cm)GECERTIFICEERDE 
CORDURA® KNIEZAKKEN 

VEILIGHEIDSZAK
MET RITSSLUITING

VERSTELBARE 
RUGELASTIEK

BOSTON
DASSY CLASSIC ONDER DE LOEP

DASSY CLASSIC staat voor oerdegelijke 
waarden: duurzaamheid, functionaliteit  
en comfort voor elke professional.

TWEEKLEURIGE BROEK 
MET KNIEZAKKEN (200426)

4

1

5

2 3

6
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1

2

3

4

5

6

   VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING

    GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN 

    BREDE ZOOM (EXTRA 5 CM)

    VERSTELBARE RUGELASTIEK

    DIJBEENZAK MET GEREEDSCHAPSZAKKEN

    DRIENAALDSTIKSEL

GECERTIFICEERDE CORDURA®  KNIEZAKKEN 
bieden u in combinatie met de DASSY CRATOS gecertificeerde kniestukken 

een maximale kniebescherming (EN 14404:2004+A1:2010).

BREDE ZOOM (extra 5 cm). 

Verleng uw werkbroek eenvoudig met vijf centimeter. Door slechts één 

naad in de zoom los te maken, kunt u de broek gemakkelijk verlengen, 

zonder dat u die opnieuw hoeft in te zomen.

DRIENAALDSTIKSEL op elke werkbroek uit de CLASSIC collectie.  

Een extra kwaliteitsgarantie voor duurzame werkkledij en een langdurige  

bescherming.

Met de VERSTELBARE RUGELASTIEK sluit de werkbroek mooi aan rond 

uw taille. 

Makkelijk bereikbare DIJBEENZAK MET GEREEDSCHAPSZAKKEN voor multi- 

functioneel gebruik: zo heeft u steeds het juiste gereedschap snel bij 

de hand.

Ruime, toegankelijke VEILIGHEIDSZAK MET RITSSLUITING. Eerder dan 
voor een lichte, minder betrouwbare katoenen voering te kiezen in de  
binnenzak, wordt deze vervaardigd uit dezelfde duurzame hoofdstof als de 
volledige werkbroek. 

TWEEKLEURIGE BROEK 
MET KNIEZAKKEN (200426)

p. 112
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DASSY ®  NASHVILLE
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200658)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

groen/zwart, wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  LIVERPOOL
WERKBROEK (200427)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige, grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200426)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

beige/zwart, grijs/zwart, groen/zwart, 
wit/grijs, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, 
marineblauw/korenblauw, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  MIAMI
WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200487)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, korenblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 



TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® SEATTLE I FLEECEVEST - DASSY® PENZA
BODYWARMER - DASSY® MONS I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® HERMES
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DASSY ®  SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET 
KNIEZAKKEN (200428)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

beige/zwart, wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, korenblauw/marineblauw, rood/grijs, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes met uitzondering 
van rood/grijs.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  OXFORD
MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN (200444)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® SEATTLE I FLEECEVEST - DASSY® PENZA
BODYWARMER - DASSY® MONS I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® HERMES

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

DASSY
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DASSY ®  VEGAS
WERKBROEK MET REFLECTERENDE BANDEN 
(200822)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
reflecterende banden van 50 mm - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  KNOXVILLE
STRETCH JEANS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200691)

2 steekzakken - 2 achterzakken zonder klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - kniezakken met velcrosluit-
ing - rechte pasvorm - normale taillehoogte - enzyme stonewashed stretch 
jeans stof - drienaaldstiksel

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - kniezakken in combi-
natie met CRATOS kniebeschermers.

CO94 - 91% katoen/8% polyester/1% Lycra®, 11,5 oz (± 390 g/m²)

jeansblauw 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 24-50

60° P
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DASSY ®  JACKSON
CANVAS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200596)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  TEXAS
CANVAS MULTIZAKKENBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200595)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - dubbele meterzak - hamerlus - GSM-zak - ver-
stelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  KINGSTON
CANVAS WERKBROEK (200622)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

grijs, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
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DASSY ®  ROMA
TWEEKLEURIGE WERKSHORT (250024)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

groen/zwart, wit/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  MONZA
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENSHORT (250012)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, korenblauw/marineblauw, wit/grijs, zwart/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  BARI
WERKSHORT (250011)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige, grijs, korenblauw, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
EN ISO 15797

Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  VENTURA
BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400101)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, groen, korenblauw, marineblauw, zwart 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  CALAIS
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK (400138)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - pot-
loodzak - meterzak - GSM-zak - rechte pasvorm - elastische zijstukken 
drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs/zwart, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  CANNES
TWEEKLEURIGE OVERALL MET KNIEZAKKEN 
(100286)

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met druk-
knoopsluiting - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken - 2 
achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereedschapszak - potloodzak 
meterzak - GSM-zak - verstelbare Cordura® kniezakken - rugelastiek - rechte 
pasvorm - reflecterende bies - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, 
marineblauw/korenblauw, zwart/grijs

XS-3XL

60° P

DASSY ®  VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN 
(400124)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

beige/zwart, grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, 
wit/grijs, zwart/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST (300183)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige/zwart, wit/grijs 

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

grijs/zwart, groen/zwart, korenblauw/marineblauw, rood/grijs, 
zwart/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  TULSA
CANVAS WERKVEST (300259)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - rug- 
plooien - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak - borstzak met ritssluiting 
GSM-zak - potloodzak - tweenaaldstiksel

COPES60 - 60% katoen/40% polyester, ± 340 g/m²

grijs, zwart 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  NOUVILLE
WERKVEST (300195)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs, korenblauw, marineblauw, zwart

XS-3XL

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST (300217)

Elastische polsbanden - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherm-
ing - 2 gevoerde steekzakken met ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/grijs,
zwart/grijs 

XS-3XL

30° P

DASSY ®  JAKARTA
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST (300336)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord  
waterdichte ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - ver-
lengde rug - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak met waterdichte 
ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regelbaar met  
elastische koord - reflecterende bies - drielaagse softshell met fleece voer-
ing - tweenaaldstiksel

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²

fleece voering
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

groen/zwart, wit/grijs 

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.

DASSY ®  PENZA
FLEECEVEST (300219)

Elastische polsbanden - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherm-
ing - 2 gevoerde steekzakken met ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

marineblauw, zwart 

XS-3XL

30° P



STRETCH JEANS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® KNOXVILLE I SOFTSHELL JAS - DASSY® TAVIRA I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® THANOS



      

WINDPROOF AND
BREATHABLE MEMBRANE

SKIN

TRANSPIRATION

RAIN

OUTER FABRIC

WIND

FLEECE FABRIC

REGEN

TRANSPIRATIE

WIND

FLEECE VOERING

WINDDICHT EN
ADEMEND
MEMBRAAN

BUITENSTOF

DRIELAAGSE SOFTSHELL STOF MET FLEECE VOERING
Extreem soepel om te dragen en biedt extra bescherming tegen barre weers- 
omstandigheden. U blijft warm door behoud van uw lichaamstemperatuur en kunt 
comfortabel blijven werken dankzij het ademend vermogen om transpiratievocht 
te laten ontsnappen.

HOUD IJZIGE WIND BUITEN DOOR 
ZELF DE WIJDTE VAN DE POLS-

BANDEN OF TAILLE TE REGELEN

VERLENGDE RUG VOOR EEN 
OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

AFNEEMBARE KAP REGELBAAR 
MET ELASTISCHE KOORD

TAVIRADASSY
®

Drielaagse bescherming tegen slecht weer. De TAVIRA 
softshell staat voor een nieuwe generatie outdoor kledij:  
nog flexibeler, meer ademend en comfortabeler. Reken 
op een soepele bescherming bij slecht weer die u volgt 
in iedere beweging. 
 

SOFTSHELL VEST (300304)

KINBESCHERMING

STRETCH JEANS WERKBROEK MET KNIEZAKKEN - DASSY® KNOXVILLE I SOFTSHELL JAS - DASSY® TAVIRA I VEILIGHEIDSSCHOENEN S3 - DASSY® THANOS

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - verlengde rug - 2 steekzakken 
met ritssluiting - borstzak met ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regelbaar met elastische koord - reflecterende bies - drielaagse softshell met 
fleece voering - tweenaaldstiksel

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²
fleece voering 
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

XS-3XL

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.

30°

grijs, marineblauw, rood, zwart

Tweekleurige variant JAKARTA p.47
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DASSY ®  TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER WINTERJAS (500087)

Elastische polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met druk-
knoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - druk-
kersrits - verlengde rug - 2 steekzakken - handwarmers - 2 borstzakken - ID 
kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - potloodzak - binnen-
zak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO17 - 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m²

fleece voering
waterdichte, winddichte en ademende stof
beaver, waterafstotend Teflon® behandeld
WR=2000mm
grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, wit/grijs 

XS-3XL

30°

 

DASSY ®  CHATEL
BEAVER WINTERJAS (500084)

Elastische polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met druk-
knoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - druk-
kersrits - verlengde rug - 2 steekzakken - handwarmers - 2 borstzakken - ID 
kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - potloodzak - binnen-
zak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO17 - 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m²

fleece voering
waterdichte, winddichte en ademende stof
beaver, waterafstotend Teflon® behandeld
WR=2000mm
marineblauw, zwart 

XS-3XL

30°

 

grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/zwart, wit/grijs
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DASSY ®  HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER (350051)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting 
met drukknopen - drukkersrits - rugplooien - verlengde rug - 2 steekzakken  
handwarmers - 2 borstzakken - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak 
potloodzak - binnenzak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

fleece voering
beige/zwart, grijs/zwart, groen/zwart, marineblauw/korenblauw, 
wit/grijs, zwart/grijs 

XS-3XL

30°

DASSY ®  MONS
BODYWARMER (350062)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting 
met drukknopen - drukkersrits - rugplooien - verlengde rug - 2 steekzakken  
handwarmers - 2 borstzakken - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak 
potloodzak - binnenzak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

fleece voering
beige, grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

30°
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DASSY ®  FARO
TWEEKLEURIGE ZOMERBODYWARMER (350077)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting - verlengde 
rug - 2 steekzakken - borstzak - sleutelring - GSM-zak - potloodzak - bin-
nenzak - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

beige/zwart, grijs/zwart, marineblauw/korenblauw, wit/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  OSCAR
T-SHIRT (710001)

Korte mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen - single jersey 
gekamd katoen - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO06 - 100% katoen, ± 180 g/m²

grijs, marineblauw, rood, wit, zwart 

XS-4XL

60°  

DASSY ®  AVILA
ZOMERBODYWARMER (350076)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting - verlengde 
rug - 2 steekzakken - borstzak - sleutelring - GSM-zak - potloodzak - bin-
nenzak - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar   
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DASSY ®  CESAR
TWEEKLEURIGE POLO (710004)

Korte mouwen in contrastkleur - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen 
zijsplitten - katoen micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs/zwart, marineblauw/korenblauw, rood/grijs, wit/grijs, zwart/grijs 

XS-4XL

40°

DASSY ®  FELIX
SWEATER (300270)

Ritssluiting met kinbescherming - lange mouwen - versterkte afwerking bij 
nekinzet, schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heup-
boord - stiksels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²

grijs, marineblauw, rood, zwart 

XS-4XL

40°

DASSY ®  LEON
POLO (710003)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - katoen 
micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs, marineblauw, rood, wit, zwart 

XS-4XL

40°

Tweekleurige variant BASIEL p.69
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DASSY ®  MIAMI KATOEN
WERKBROEK MET KNIEZAKKEN (200536)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

90° P

DASSY ®  LIVERPOOL  
KATOEN
WERKBROEK (200548)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting  
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstik-
sel - brede zoom (extra 5 cm)

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

90° P

DASSY 100% KATOEN
DUURZAAM COMFORT

‘DASSY 100% katoen’ staat voor duurzame werkkledij, vervaardigd uit 100% katoen. Een uiterst comfortabele stof, waarvan 
de isolerende en ventilerende eigenschappen een meerwaarde bieden bij de toepassing voor werkkledij. 

Zeg nooit zomaar katoen tegen deze collectie… een zorgvuldige selectie van de juiste katoenvariant garandeert een 
hoge slijtageweerstand en scheurbestendigheid, wat de levensduur van uw kledingstuk verhoogt. Zo haalt u de volle 

100% uit uw katoenen werkkledij.
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DASSY ®  NIMES KATOEN
OVERALL MET KNIEZAKKEN (100313)

Polsbanden regelbaar met velcro - verborgen tweewegritssluiting met druk-
knoopsluiting - rugplooien - 2 steekzakken - zij-inkijk - 2 borstzakken - 2 
achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereedschapszak - potloodzak 
meterzak - GSM-zak - verstelbare Cordura® kniezakken - rugelastiek - rechte 
pasvorm - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

90° P

DASSY ®  LOCARNO  
KATOEN
WERKVEST (300233)
Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
tweenaaldstiksel

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

XS-3XL

90° P

DASSY ®  VENTURA  
KATOEN
BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN (400101)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

CO43 - 100% katoen, ± 320 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

90° P
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DASSY ®  BOSTON 
WOMEN
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200669)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, wit/grijs

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart, zwart/grijs

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P

DASSY ®  LIVERPOOL 
WOMEN
WERKBROEK (200667)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

grijs, marineblauw, zwart 

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY VOOR VROUWEN
Professionele werkkledij, aangepast aan de wensen en vereisten van de professional, is al lang geen exclusief mannelijk 
voorrecht meer. Ook vrouwen staan hun mannetje op de werkvloer en doen een beroep op duurzame en functionele  
werkkledij die bovendien comfortabel zit. 
Daarom biedt DASSY een collectie werkkledij aan die speciaal werd ontwikkeld voor vrouwen, met extra aandacht 
voor stijl en pasvorm. Concreet betekent dit dat vrouwen kunnen rekenen op dezelfde duurzame en functionele  
werkkledij met dezelfde professionele look als hun mannelijke collega’s, maar met een aangepaste vrouwelijke  
pasvorm. Dit vormt een buitengewone meerwaarde voor de drager.

ZELFDE BESCHERMING, AANGEPASTE PASVORM
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DASSY ®  SEATTLE 
WOMEN
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET 
KNIEZAKKEN (200668)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO64 - 65% polyester/35% katoen, ± 300 g/m²

versterking nylon Cordura®

grijs/zwart 

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P

DASSY ®  PENZA WOMEN
FLEECEVEST (300294)

Elastische polsbanden - regelbare taille met elastische koord - ritssluiting 
tot boven in de kraag, met kinbescherming - 2 gevoerde steekzakken met 
ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

marineblauw, zwart 

XS-XL

30° P

DASSY ®  NASHVILLE 
WOMEN
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200681)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

BE-FR-ES 34-48 / DE-NL-PL-HR-IT 32-46 / UK 6-20

60° P

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar
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DASSY ®  OSCAR WOMEN
T-SHIRT (710005)

Korte mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - getailleerde pasvorm - tweenaaldstiksel aan zoom, hals en 
mouwen - single jersey gekamd katoen - geschikt voor borduurwerk en 
bedrukking

CO06 - 100% katoen, ± 180 g/m²

grijs, marineblauw, wit, zwart 

XS-XL

60°

DASSY ®  LEON WOMEN
POLO (710006)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - ge-
tailleerde pasvorm - katoen micro piqué - geschikt voor borduurwerk en 
bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs, marineblauw, wit, zwart 

XS-XL

40°

DASSY ®  KAZAN WOMEN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST (300293)

Elastische polsbanden - regelbare taille met elastische koord - ritssluiting 
tot boven in de kraag, met kinbescherming - 2 gevoerde steekzakken met 
ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

grijs/zwart, wit/grijs 

XS-XL

30° P
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DASSY KIDS
KLIMMEN OP, SPRINGEN OVER, GLIJDEN LANGS, ROLLEN ONDER EN DAN OPNIEUW…

Kinderkleding moet tegen een stootje kunnen. Daarom werden de DASSY KIDS modellen naar het voorbeeld van de 
bestaande DASSY werkkleding gemaakt: even duurzaam en slijtvast. En dat is nodig…

Net als de werkkleding van papa en mama, kan DASSY KIDS alle knieactie, klim- en klautermanoeuvres of glijbewe-
gingen aan, die gepaard gaan met urenlang avontuur en onbezorgd speelplezier.
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DASSY ®  WATSON KIDS
SWEATSHIRT HOODIE (300391)

Cordura® elleboogstukken - ritssluiting - 2 steekzakken - tweelaagse kap 
lange mouwen - versterkte schouderstukken - gebreide mouwboord 
en heupboord - stiksels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en  
bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m²

rood/zwart, zwart/rood 

98/104-158/164

40°

DASSY ®  SEATTLE KIDS
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK (200847)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - knieversterking met Cordura®  
verstelbare rugelastiek - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

zwart/grijs 

104-164

60° P

NIEUW

NIEUW

BESCHIKBAAR VANAF NAJAAR 2016
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EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

DASSY ®  NASHVILLE
TWEEKLEURIGE WERKBROEK (200658)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - dijbeenzak - gereedschapszak 
potloodzak - dubbele meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met ritssluiting 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel - brede zoom (extra 5 cm)

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  BOSTON
TWEEKLEURIGE WERKBROEK MET KNIEZAKKEN 
(200426)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte 
pasvorm - normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P
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DASSY IN ‘t wit
Bewegingsvrijheid, functionaliteit en duurzaamheid zijn stuk voor stuk vereisten die schilders en stukadoors aan hun werkkledij 
stellen. Daarom biedt DASSY een uitgebreide schilderscollectie aan die deze volledige lading dekt. 
Kies uit verschillende werkbroeken, een bretelbroek, professionele shorts, jassen en bijpassende breigoederen om een  
complete werkoutfit samen te stellen. Zet uw gebruiksgemak in de verf en geniet van extra functionaliteiten die uw werk 
eenvoudiger en praktischer kunnen maken. Zoals multizakken om al uw gereedschap binnen handbereik te bewaren en 
extra bescherming voor langdurig werk op de knieën. 
 

functionaliteiten in de verf
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EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

DASSY ®  SEATTLE
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENBROEK MET 
KNIEZAKKEN (200428)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare Cordura® kniezakken - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm 
normale taillehoogte - drienaaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs 

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes.

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  VERSAILLES
TWEEKLEURIGE BRETELBROEK MET KNIEZAKKEN 
(400124)

2 steekzakken - borstzak - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - ge-
reedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak - binnenzak 
verstelbare Cordura® kniezakken - rechte pasvorm - regelbare taille - drie-
naaldstiksel - brede zoom (extra 5 cm)

   certificatie EN 14404:2004+A1:2010 - verstelbare Cordura® 
kniezakken in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs

Verkrijgbaar in verschillende tussenbeenlengtes. 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P



65

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

 

DASSY ®  ROMA
TWEEKLEURIGE WERKSHORT (250024)

2 steekzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeenzakken - gereed-
schapszak - potloodzak - meterzak - GSM-zak - veiligheidszak met rits- 
sluiting - verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte 
drienaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  MONZA
TWEEKLEURIGE MULTIZAKKENSHORT (250012)

Wegsteekbare Cordura® spijkerzakken met gereedschapslussen - 2 grote 
insteekzakken voor de spijkerzakken - 2 achterzakken met klep - 2 dijbeen-
zakken - gereedschapszak - potloodzak - meterzak - hamerlus - GSM-zak 
verstelbare rugelastiek - rechte pasvorm - normale taillehoogte - drienaald-
stiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

versterking nylon Cordura®

wit/grijs 

BE-FR-ES 36-66 / DE-NL-PL-HR-IT 42-67 / UK 28-52

60° P

DASSY ®  KAZAN
TWEEKLEURIGE FLEECEVEST (300217)

Elastische polsbanden - ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherm-
ing - 2 gevoerde steekzakken met ritssluiting - anti-pilling - microfibre fleece

PES16 - 100% polyester, ± 260 g/m²

wit/grijs

XS-3XL

30° P
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EN ISO 15797
Industrieel wasbaar

 

DASSY ®  LUGANO
TWEEKLEURIGE WERKVEST (300183)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met drukknoopsluiting 
verborgen ritssluiting met drukknoopsluiting - rugplooien - 2 grote steekzak-
ken - 2 borstzakken - GSM-zak - potloodzak - gereedschapszak - binnenzak 
reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  TIGNES
TWEEKLEURIGE BEAVER WINTERJAS (500087)

Elastische polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met druk-
knoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting met drukknopen - druk-
kersrits - verlengde rug - 2 steekzakken - handwarmers - 2 borstzakken - ID 
kaarthouder - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak - potloodzak - binnen-
zak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO17 - 70% polyester/30% katoen, ± 240 g/m²

fleece voering
waterdichte, winddichte en ademende stof
beaver, waterafstotend Teflon® behandeld
WR=2000mm
wit/grijs 

XS-3XL

30°
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DASSY ®  JAKARTA
TWEEKLEURIGE SOFTSHELL VEST (300336)

Polsbanden regelbaar met velcro - regelbare taille met elastische koord  
waterdichte ritssluiting tot boven in de kraag, met kinbescherming - ver-
lengde rug - 2 steekzakken met ritssluiting - borstzak met waterdichte 
ritssluiting - GSM-zak - binnenzak - afneembare kap regelbaar met elas-
tische koord - reflecterende bies - drielaagse softshell met fleece voering 
tweenaaldstiksel

PES21 - 100% polyester, ± 280 g/m²

fleece voering
waterdichte*, winddichte en ademende stof
WR=5000mm - MVP=5000g/m2/24h

wit/grijs 

XS-3XL

30°

* Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.
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Industrieel wasbaar

 

DASSY ®  HULST
TWEEKLEURIGE BODYWARMER (350051)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen tweewegritssluiting 
met drukknopen - drukkersrits - rugplooien - verlengde rug - 2 steekzakken  
handwarmers - 2 borstzakken - napoleonzak met ritssluiting - GSM-zak 
potloodzak - binnenzak - reflecterende bies - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

fleece voering
wit/grijs 

XS-3XL

30°

DASSY ®  FARO
TWEEKLEURIGE ZOMERBODYWARMER (350077)

Regelbare taille met drukknoopsluiting - verborgen ritssluiting - verlengde 
rug - 2 steekzakken - borstzak - sleutelring - GSM-zak - potloodzak - bin-
nenzak - tweenaaldstiksel

PESCO61 - 65% polyester/35% katoen, ± 245 g/m²

wit/grijs 

XS-3XL

60° P

DASSY ®  OSCAR
T-SHIRT (710001)

Korte mouwen - ribboord aan de hals - versterking van schouder tot 
schouder - tweenaaldstiksel aan zoom, hals en mouwen - single jersey 
gekamd katoen - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO06 - 100% katoen, ± 180 g/m²

grijs, wit

XS-4XL

60°  
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DASSY ®  CESAR
TWEEKLEURIGE POLO (710004)

Korte mouwen in contrastkleur - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen 
zijsplitten - katoen micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

wit/grijs 

XS-4XL

40°

DASSY ®  BASIEL
TWEEKLEURIGE SWEATER (300358)

Ritssluiting met kinbescherming - lange mouwen - versterkte afwerking bij 
nekinzet, schouders en mouwen - gebreide kraag, mouwboord en heup-
boord - stiksels in contrastkleur - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

COPES80 - 80% katoen/20% polyester, ± 290 g/m² 

wit/grijs

XS-4XL

40°

DASSY ®  LEON
POLO (710003)

Korte mouwen - gebreide kraag - sluiting met 3 knopen - zijsplitten - katoen 
micro piqué - geschikt voor borduurwerk en bedrukking

CO46 - 100% katoen, ± 220 g/m²

grijs, wit 

XS-4XL

40°




