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even voorstellen
 
specials workwear is de totaalleverancier als het gaat om 
bedrijfskleding. wij zijn leverancier van de meest vooraanstaande 
merken werkkleding en werkschoenen. doordat wij onze voorraad 
geautomatiseerd hebben en heldere afspraken maken met onze 
leveranciers zijn wij in staat om onze klanten binnen 24 uur te bedienen. 
door onze korte doorlooptijden kunnen wij werken met zeer 
concurrerende prijzen. wij hebben o.a. de merken dassy, Helly Hansen, 
santino, clipper en elten werkschoenen.

Uw logo bedrukt of uw logo geborduurd
een consequent doorgevoerde huisstijl geeft een bedrijf een verzorgde en 
professionele uitstraling. Deze huisstijl gaat door in de uiting van uw logo 
op de bedrijfskleding. Dit wilt u op professionele wijze aangebracht 
hebben. bij ons is het mogelijk om uw logo te laten borduren of te 
bedrukken op uw werkkleding. Dit kan indien gewenst geleverd worden 
binnen 24 uur.

Merken werkkleding
Zoals eerder vermeld leveren wij de meest vooraanstaande merken 
werkkleding en werkschoenen. tevens bieden wij de mogelijkheid om  
een pasbus van elten werkschoenen op uw locatie te laten komen.
Dit heeft als voordeel dat uw medewerkers met goed aangemeten 
schoeisel lopen. Uit ervaring is namelijk gebleken dat veel medewerkers 
breedte maten nodig hebben in plaats van standaard maten. 
Door het inzetten van deze pasbus worden de voeten goed gemeten en zal 
de juiste schoen worden geadviseerd. Daarbij is het zo dat alle maten en 
type schoenen van uw medewerkers bij ons geregistreerd staan.  
op deze manier kunnen wij indien nodig, uw medewerker(s) direct  
van nieuwe werkschoenen voorzien.
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Maak een afspraak   /   t: 040 - 304 63 56 



waaroM voor ons kieZen? 
 
aTailor made
         in samenwerking met u ontwerpen en produceren wij uw bedrijfskleding in uw huisstijl.  
         origineel en in uw kleuren.

aruime voorraad
        Dankzij onze ruime voorraad in onze vestiging in eindhoven kunnen we u altijd voorzien  
        van de juiste kleding en maten. wij leveren al vanaf 1 stuk.

asafety
        De veiligheid van uw personeel staat voorop. veiligheidsschoenen, helmen en meer vindt u in  
        onze showroom.

aaltijd de beste kwaliteit
        we leveren een compleet assortiment aan kwalitatieve werkkleding voor een scherpe prijs.

awij zijn vakmensen
        kleding ontwerpen en produceren is onze passie. laten we samen deze passie vertalen in de kleding  
        van uw personeel. Dit kan voor zowel grote als kleine bedrijven.

aalleen topmerken
        wij werken alleen met erkende merken die jarenlang ervaring hebben op het gebied van hoogwaardige        
        werkkleding, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Zie hieronder enkele merken waarmee wij werken.
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voor al Uw MaaTwerk beDrijfskleDing!

specialisten in personaliseren
 

U besteedt veel zorg aan de kwaliteit en uitstraling van uw bedrijf. U of uw personeel is voor veel klanten  
de eerste kennismaking met uw bedrijf. goede bedrijfskleding draagt bij aan een professionele uitstraling.  

naast uitstraling is kwaliteit, veiligheid en comfortabele kleding van belang.  
 

specials workwear: uw partner in bedrijfskleding. Met onze jarenlange ervaring in ontwikkeling en productie,
begeleiden wij u graag naar de uitstraling die u wilt. Zonder concessies te doen aan comfort en veiligheid. Dit kan uit 

voorraad van o.a. onze partners Dassy en helly hansen workwear of volledig tailor-made. kom langs in onze 
showroom voor persoonlijk advies voor uw bedrijfskleding. Meer informatie over bedrijfskleding kunt u vinden op: 

www.specials-workwear.nl.
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