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Als de 
omstandigheden 

zwaar zijn, wil je 
kunnen vertrouwen 

op de allerbeste koel- 
en diepvrieskleding.
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Onze 
belofte 
aan jou.
Optimale bescherming.
Al vanaf begin van de jaren negentig ontwikkelen 
we bij Cold Tex kleding die garant staat voor 
optimale bescherming voor werk in extreem 
koude werkcondities. Het uitgangspunt? Optimale 
bescherming tegen kou en optimaal draagcomfort. 
Het is dan ook deze combinatie die ervoor zorgt 
dat Cold Tex een nummer 1 reputatie heeft in 
werkomgevingen waar de omstandigheden zwaar 
zijn en waar arbeidscomfort het verschil maakt.

Het belang van de drager telt.
Oprichter en eigenaar Arjo van Tuijl heeft sinds de 
start van Cold Tex één ding voor ogen gehouden: ‘Het 
aanbieden van kleding en accessoires, waarbij geen 
enkele concessie is gedaan aan het comfort voor de 
drager'. De vele jaren ervaring en de opgebouwde 
kennis heeft geleid tot een actuele collectie koel- en 
diepvrieskleding, schoenen, handschoenen en overige 
accessoires.
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Onze inzet voor duurzaamheid.
Bij Cold Tex hechten we belang aan het hergebruik van materialen. Daarom gebruiken we 
bij de productie van onze diepvrieskleding alleen stoffen en wattines die recyclebaar zijn.

Liever samenwerken dan leveren.
De collectie koel- en diepvrieskleding is compleet 
in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd in 
samenwerking met partners die garant staan voor de 
allerbeste kwaliteit. Toch begrijpen we bij Cold Tex heel 
goed dat onze collectie een belangrijke voorwaarde is, 
maar dat ons partnerschap zich pas echt bewijst door 
een uitmuntende service. Zo maken wij de kleding 
desgewenst op maat (dat geldt zelfs voor het ontwerp), 
ontzorgen we op het gebied van wassen en reinigen én 
voeren we herstelwerkzaamheden uit. De manier, zo 
vinden wij, om het duurzame karakter van onze inzet 
te onderstrepen. 

Veiligheid voorop.
Bij het ontwerp en de ontwikkeling van de 
kledingcollecties, vertrouwen we bij Cold Tex op de 
richtlijnen en voorschriften zoals die gelden voor 
‘beschermende kleding tegen kou’ en ‘beschermende 
kleding algemeen’. Dat zie je dan ook terug aan de 
toegekende certificeringen: EN342 en EN ISO 13688. 
Waarbij EN342 de bescherming- en isolatiewaarde 
garandeert en EN ISO 13688 de kwaliteit en 
duurzaamheid van gebruikte stoffen en materialen 
garandeert.
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Kwaliteit zonder concessies.
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Gecertificeerde kwaliteit.
Als de werkcondities extreem zijn, dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op beschermende kleding met een 
prettig draagcomfort. Het zijn dé uitgangspunten van waaruit we onze koel- en diepvrieskleding ontwikkelen en maken. 
Deze overtuiging zie je terug in de certificeringen waarop onze kleding en schoeisel zijn getest en goedgekeurd.

Kleding, gecertificeerd conform EN ISO 13688 voldoet aan de 
algemene eisen voor beschermende kleding. Specifiek wordt 
ingegaan op ontwerp (gebruikscomfort, pasvorm en een goede 
bedekking van het lichaam), materiaal (sterk, duurzaam, vorm- en 
kleurvast), etikettering (maten, eisen en gebruikskenmerken) en  
maatvoering volgens Europese normen.

Kleding, gecertificeerd conform de eisen 
van EN342 uit 2017, beschermt de drager 
tegen koude werkomgevingen. Er wordt 
gesproken over een koude werkomgeving 
bij een combinatie van vocht, wind en 
luchttemperatuur lager dan -5°C.

EN ISO 13688 EN 342: 2017

Transpiratie en omgevingscondens hebben 
invloed op de isolatiewaarde van beschermende 
kleding. Voor een goede isolatie is het belangrijk 
om tijdig te wisselen van kleding en ervoor te 
zorgen dat de kleding goed kan drogen. Het is 
wellicht overbodig te zeggen dat kapotte kleding 
eveneens afbreuk doet aan de isolatiewaarde van 
koel- en diepvrieskleding.

Draagt u hoge zichtbaarheidskleding of signaal-
kleding? Dan is het van belang dat de signaal-
oppervlakten goed zichtbaar en schoon zijn. 
Het regelmatig wassen van hoge zichtbaarheids-
kleding is dus noodzakelijk. Om de levensduur en 
de kwaliteit van de kleding te verlengen, is het van 
belang dat de kleding telkens weer goed wordt 
gedroogd. Het zal duidelijk zijn dat kapotte kleding 
niet bijdraagt aan de veiligheid en het draag-
comfort. Reparaties en herstelwerkzaamheden 
verhogen de veiligheid en verlengen de levens-
duur van de hoge zichtbaarheidskleding.

Gebruikerstips voor 
isolerende en zichtbaar-
heidskleding.
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Handschoenen gecertificeerd conform EN 511 
beschermen handen tegen geleidings- en contactkou 
tot -50°C. Koudebestendige werkhandschoenen moeten 
zowel tegen convectiekoeling (doordringende kou) als 
tegen contactkou (direct contact met koude voorwerpen) 
beschermen.

Veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik 
worden conform EN ISO 20345 getest om drager 
te beschermen tegen verwondingen die zich in 
bepaalde beroepssectoren kunnen voordoen. Ze 
zijn altijd voorzien van een stalen of kunststof neus 
voor bescherming tegen schokken.

EN 511 EN ISO 20345
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3 sterren service.
We zij n er trots op dat de klanten van Cold Tex telkens weer vertrouwen op de kwaliteit, bescherming en comfort 
van onze koel- en diepvrieskleding. Te danken aan de onderscheidende kwaliteit van onze koel- en diepvriescollecties. 
Maar een veelgehoorde toegevoegde waarde is de service die we leveren. Bij  ontwerp en samenstelling van een 
kledingpakket op maat tot en met de zorg voor uw kledingpakket lang nadat we de kleding hebben uitgeleverd. 
Wij  noemen het onze 3 sterren service.

1

Alle koel- en diepvriescollecties van Cold Tex 
voldoen aan de wettelij ke eisen die worden 
gesteld aan het werk in koude omstandigheden. 
Daarbij  geldt EN342 als norm. 
Bij  de keuze voor buitenstoffen, isolerende 
tussenlagen, voeringen en sluitingen nemen 
we alleen genoegen met de beste materialen. 
Echter, naast de keuze voor kwalitatieve 
gecertifi ceerde materialen en stoffen bepaalt 
ook het draagcomfort de kwaliteit én de 
veiligheid van koel- en vrieskleding. Het is 
dan ook het belangrij kste uitgangspunt voor 
ons ontwerpteam. Dankzij  onze Europese 
productiefaciliteiten hebben we op elk moment 
toezicht of de geleverde kwaliteit aan onze 
strenge normen voldoet.

Gegarandeerde kwaliteit. 
Wel zo veilig! 2

Dankzij  een eigen ontwerpteam kunnen 
wij  binnen onze collecties koel- en 
diepvrieskleding een brede variatie aan 
modellen en kleurcombinaties aanbieden. Toch 
kan het zij n dat uw wensen niet bediend worden 
met ons standaard aanbod. Geen probleem. 
Ons ontwerpteam zet zich graag in om op basis 
van uw designwensen een exclusieve koel- of 
vrieskleding collectie op maat te maken. Dat 
kan bij voorbeeld al door een kleuraanpassing, 
door unieke badges of door toepassing 
van logo’s. Maar ook een modelaanpassing 
behoort tot de mogelij kheden. Zo kunnen 
we ervoor zorgen dat de herkenbaarheid van 
uw medewerkers past bij  de professionele 
uitstraling van uw bedrij f.

Een kledingpakket op maat.
Uitstraling op maat.
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3

Als er iets is dat impact heeft op duurzaamheid, 
dan is het wel de levensduur van koel- en 
diepvrieskleding. Dat begint bij  de keuze 
van materialen en de zorg die besteed wordt 
tij dens het productieproces. Maar minstens 
van zo groot belang is de wij ze waarop de 
koel- en diepvrieskleding wordt onderhouden. 
Het drogen van de kleding na gebruik geeft 
een betere bescherming en het is bekend 
dat schone kleding langer meegaat. Cold Tex 
helpt een handje om uw koel- en vrieskleding 
in goede staat te houden. Dat doen we met 
onze was- en herstelservice. Zo zij n we er op 
tij d bij  om slij tage en beschadigingen snel op 
te merken en te herstellen. Van ritssluiting tot 
manchet, van drukknoop tot scheur.

Duurzaam is beter.
Was- en herstelservice.
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Diepvrieskleding is pas goed als het graag gedragen 
wordt.

Koude heeft een enorme impact op het welbevinden 
van mensen. Op de werkvloer is dat niet anders. 
Medewerkers die in koude omstandigheden hun 
werk dienen uit te voeren, hebben niet alleen 
meer kans op uitval door ziekte, maar lopen ook 
nog eens de kans om sneller geconfronteerd te 
worden met een bedrij fsongeval. De aandacht voor 
arbeidsverbeterende omstandigheden bij  kou vraagt 
daarom terecht voor een professionele benadering. 
Bij  Cold Tex doen we dat. Wij  nemen de mensen, die 
hun werk in extreme omstandigheden uitvoeren, 
méér dan serieus. Dat heeft enerzij ds te maken met 
het feit dat ikzelf jarenlang werkzaam ben geweest 
in koel- en vrieshuizen. Anderzij ds zie ik dat er vele 
soorten van kleding en beschermingsmiddelen 
worden aangeboden die zij n ontwikkeld door mensen 
achter een computer. En dan blij kt dat er nauwelij ks 
rekening gehouden wordt met de echte wensen en 
behoeften van degenen die elke dag aan het werk 
zij n in de extreme kou. Dat zie je dan ook vooral terug 
in het draagcomfort. Want, laten we eerlij k zij n, een 
beschermende stof met een isolerende wattine is niet 
het grootste kenmerk van kwaliteit. Eigenschappen 
als bewegingsruimte, vochtregulatie en het gemak 
van aan- en uittrekken daarentegen wel. En helaas 
kun je dat niet beoordelen van een plaatje. Het beste 
bewij s wordt dan ook gegeven door al die mensen die 
vertrouwen op de bescherming en het draagcomfort 
van Cold Tex koel- en diepvrieskleding. Elke dag 
opnieuw. In de meest extreme omstandigheden. 

Met vriendelij ke groet,
Cold Tex

Arjo van Tuij l

Voorwoord 
Arjo van Tuij l.



DIEPVRIESKLEDING
Collecties

Classic Comfort
De Classic collectie kenmerkt zich door het gebruik 
van hoogwaardige beschermende en  isolerende stof-
fen, vertaald in een praktisch degelij k ontwerp met een 
goed draagcomfort.

Vanaf pagina 14

De Comfort collectie kenmerkt zich door het gebruik 
van soepelvallende stoffen en ontwerpkeuzes die 
optimaal draagcomfort garanderen bij  zwaardere 
fysieke inspanning.

Vanaf pagina 24

tot -57 °C
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Hi-Vis
De Hi-Vis collectie kenmerkt zich door haar ‘high 
visibility’ normering volgens Europese normeringen. 
De perfecte combinatie van hoogwaardige 
bescherming en hoge zichtbaarheid.

Vanaf pagina 30

Arbeidsprestaties nemen aanzienlij k af als 
de werkomstandigheden zwaar zij n. Dat geldt 
zeker bij  extreme koude zoals in de buitenlucht 
bij  winterse omstandigheden en in koel- en 
vriescellen. Behalve de risico’s op slechtere 
prestaties, neemt de kans op arbeidsongevallen 
en uitval door ziekte aanmerkelij k toe. 
Werkgevers begrij pen heel goed dat veilige 
en comfortabele koel- en vrieskleding niet 
alleen goede bescherming biedt, maar 
ook een bij drage levert aan het voorkomen 
van uitval door ziekte en de verlaging van 
arbeidsongevallen. Maar hoe bepaal je de 
kwaliteit van koel- en diepvrieskleding?

Meerdere beschermende lagen
Een meerlaags kledingstuk beschermt niet alleen 
tegen directe koude, maar zorgt er ook voor dat 
de lichaamswarmte wordt bewaard. 

Bescherming tegen vocht, water en wind 
De buitenlaag van koel- en diepvrieskleding 
dient te beschermen tegen wind, regen en vocht. 
Tegelij kertij d dient vocht van binnen te kunnen 
verdampen. Polyamide en polyester zij n daarvoor 
uitstekende materialen.

Thermische isolatie
Een goede thermische isolatie zorgt ervoor dat 
de door het lichaam geproduceerde warmte goed 
wordt vastgehouden. De dichtheid van wattine 
geeft de isolatiewaarde aan.

Ventilatie 
Het lichaam produceert naast warmte ook 
transpiratievocht. Het is belangrij k dat dit vocht 
wordt afgevoerd en wordt opgenomen in een 
vochtopnemende tussenlaag.

Afwerking
Naast beschermende eigenschappen, is het 
van belang dat koel- en diepvrieskleding lang 
meegaat. Dat zie je terug aan afwerkingen zoals 
verstevigde stiksels, versterkte kniestukken, 
ritssluitingen en drukknopen van hoge kwaliteit 
en extra stevige kragen en manchetten.

Wat bepaalt de 
kwaliteit van koel- en 
diepvrieskleding?
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Voordelig geprij sdFunctioneel ontwerp Wattine van 350gr/m2

CLASSIC 
COLLECTIE

Diepvrieskleding

De Classic collectie kenmerkt zich door het 
gebruik van hoogwaardige beschermende en 
isolerende stoffen, vertaald in een praktisch 
degelij k ontwerp met een goed draagcomfort. 
De samenstelling van de stoffen garandeert een 
goede bescherming bij  temperaturen tot -49° en 
waarborgt een goede ventilatie. Niet voor niets is 
de Classic collectie populair in omgevingen waar 
stevig doorgewerkt wordt in koude omstandig-
heden. De Classic collectie is gecertifi ceerd 
volgens de laatste eisen van de EN-342 norm.

Wilt u een kleur buiten standaard om, of een afwij kende maat? 
Neem contact op om de mogelij kheden te bespreken.

Wat maakt onze Classic collectie uniek?

Opvallende kenmerken Classic collectie

Drie gestepte
materiaal lagen

Ritslij st met
drukknopen aan

de buitenzij de

Volledig
openslaande

broek rits

Extra 
verstevigde 
kniestukken

● Gewatteerde voering 350gr/m²
● Binnenvoering van 100% polyester, buitenstof 100% polyamide
● Gecertifi ceerd volgens EN342: 2017
● Gebreide manchetten aan de mouwen
● Stevige YKK ritsen

● Ritslij sten met drukknopen aan de buitenzij de van de rits
● Jaszakken voorzien van kleppen met drukknopen,    
 binnenzij de extra verstevigd
● Rechtopstaande met klittenband afsluitbare bontkraag
● Volledig te openen broekspij pen

15



DIEPVRIESKLEDING   |    C L AS S I C
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Jas
Classic

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime jaszakken
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand

Artikelnummer: 11106

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw Rood Grij s

Broek
Classic

● Voorzien van verhoogd rugpand voor extra koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Comfortabele instap door YKK zij rits over de gehele beenlengte
● Ritslij st is toegepast in de binnenzij de
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken

Artikelnummer: 21106

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Bodywarmer
Classic

● Verstevigde fl eece kraag
● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime steekzakken
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Ritslij st is toegepast aan de binnenzij de
● Gewatteerde polyester tussenvoering 150 gr/m²

Artikelnummer: 53106

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

CL ASSIC    |    DIEPVRIESKLEDING
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Bodybroek
Classic

● Voorzien van verhoogd voor- en rugpand voor extra   
 koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Comfortabele instap door YKK zij rits over de gehele beenlengte
● Ritslij st is toegepast in de binnenzij de
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken

Artikelnummer: 91106

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Overall
Classic

● Twee borstzakken waarvan linker borstzak voorzien van een  
 separaat pennenzakje
● Twee ruime steekzakken
● Verstelbare riem voor extra draagcomfort
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken

Artikelnummer: 31106

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Mantel
Classic

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime jaszakken
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● De mantel valt tot op de knie

Artikelnummer: 41106

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS



CLASSIC COLLECTIE  MET REFLECTIE
Diepvrieskleding

Binnen de Classic collectie hebben we een selectie uitgevoerd met extra refl ectiebanden voor extra veiligheid. 
Speciaal ontwikkeld voor omstandigheden waarbij  het wellicht niet een vereiste is om gecertifi ceerde refl ectiekleding 
te dragen, maar waarbij  het wel een voordeel is om extra opvallendheid te hebben. Verder is deze collectie ook voorzien 
van extra opvallende schouderdelen die in meerdere kleuren leverbaar zij n.
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Classic met refl ectie

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw

Marineblauw/Oranje

DIEPVRIESKLEDING   |    C L AS S I C  M ET R EFLECTIE

Jas

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime jaszakken
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand 
● Refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde   
 zichtbaarheid
● Gekleurde schouderdelen in meerdere variaties leverbaar

Artikelnummer: 11106

ss 3XL2XLXLLMSXS

Artikelnummer: 11106

CL ASSIC MET REFLECTIE    |    DIEPVRIESKLEDING

19

Broek
Classic met refl ectie

● Voorzien van verhoogd rugpand voor extra koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Comfortabele instap door YKK zij rits over de gehele beenlengte
● Ritslij st is toegepast in de binnenzij de
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken
● Dubbele refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde  
 zichtbaarheid

Artikelnummer: 21106

Overall
Classic met refl ectie

● Twee borstzakken waarvan linker borstzak voorzien van een  
 separaat pennenzakje
● Twee ruime steekzakken
● Verstelbare riem voor extra draagcomfort
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken 
● Refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde   
 zichtbaarheid
● Gekleurde schouderdelen in meerdere variaties leverbaar

Artikelnummer: 31106

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw/Oranje
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Bodybroek
Classic met refl ectie

● Voorzien van verhoogd voor- en rugpand voor extra   
 koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Comfortabele instap door YKK zij rits over de gehele beenlengte
● Ritslij st is toegepast in de binnenzij de
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken
● Dubbele refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde  
 zichtbaarheid

Artikelnummer: 91106

ss 3XL2XLXLLMSXS

Mantel
Classic met refl ectie

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime jaszakken
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand 
● Refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde   
 zichtbaarheid
● Gekleurde schouderdelen in meerdere variaties leverbaar
● De mantel valt tot op de knie

Artikelnummer: 41106

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw/Oranje

Marineblauw

DIEPVRIESKLEDING   |    C L AS S I C  M ET R EFLECTIE CL ASSIC MET REFLECTIE    |    DIEPVRIESKLEDING
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Bodywarmer
Classic met refl ectie

● Verstevigde fl eece kraag
● Refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde   
 zichtbaarheid
● Gekleurde schouderdelen in meerdere variaties leverbaar
● Twee ruime steekzakken
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Ritslij st is toegepast aan de binnenzij de
● Gewatteerde polyester tussenvoering 150 gr/m²

Artikelnummer: 53106

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw/Oranje
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Marineblauw

Jas
Classic Teddy

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime jaszakken
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Teddy binnenvoering

Artikelnummer: 11161

ss 3XL2XLXLLMSXS

DIEPVRIESKLEDING   |    C L AS S I C  TED DY

CLASSIC COLLECTIE IN TEDDY UITVOERING
Binnen de Classic diepvrieskleding collectie bieden we de mogelij kheid om te kiezen voor een teddy uitvoering. 
Kenmerkend aan deze uitvoering is de heerlij k comfortabele teddy bontvoering. De Teddy uitvoering is apart 
gecertifi ceerd volgens de laatste eisen van de EN-342 norm.

Diepvrieskleding

CL ASSIC TEDDY    |    DIEPVRIESKLEDING
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Broek
Classic Teddy

● Voorzien van verhoogd rugpand voor extra koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Comfortabele instap door YKK zij rits over de gehele beenlengte
● Ritslij st is toegepast in de binnenzij de
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken
● Teddy binnenvoering

Artikelnummer: 21161

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS
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COMFORT 
COLLECTIE

Diepvrieskleding

Standaard refl ectiebiesOptimaal draagcomfort Diverse kleurencombinaties

De Comfort collectie kenmerkt zich door het
gebruik van soepelvallende stoffen en ontwerp-
keuzes die optimaal draagcomfort garanderen bij  
zwaardere fysieke inspanning. De samenstelling 
van de stoffen garandeert een goede bescherming 
bij  temperaturen tot -49° en waarborgt een goede 
ventilatie. De Comfort collectie is gecertifi ceerd 
volgens de laatste eisen van de EN-342 norm.

Wilt u een kleur buiten standaard om, of een afwij kende maat? 
Neem contact op om de mogelij kheden te bespreken.

1325

Wat maakt onze Comfort collectie uniek?

Opvallende kenmerken Comfort collectie
● Refl ectiebies op de voor- en achterzij de en mouwen voor   
 verhoogde zichtbaarheid (geldt niet voor de broek)
● Optimale bewegingsvrij heid door meerdere losse lagen
● Gewatteerde voering 350gr/m²
● Binnenvoering van 100% polyester, buitenstof 100% polyamide
● Gecertifi ceerd volgens EN342: 2017

● Gebreide manchetten aan de mouwen
● Rechtopstaande met klittenband afsluitbare bontkraag
● Stevige YKK ritsen met aan de binnenzij de ritslij sten
● Jas, mantel en overall standaard voorzien van binnenzak
● Standaard voorzien van volledig te openen YKK beenrits voor een  
 comfortabele instap

Twee ruime
insteekzakken

met refl ectiebies

Ruime binnenzak
met ritssluiting

Volledig
openslaande

broek rits

Extra 
verstevigde 
kniestukken
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Jas
Comfort

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime insteekzakken met refl ectiebies
● Voorzien van binnenzak met ritssluiting
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand

Artikelnummer: 11164

ss 3XL2XLXLLMSXS

Uw eigen logo, uw eigen kleur?
Een groot deel van onze kledingcollecties 
kunnen gepersonaliseerd worden. Vraag naar 
de mogelij kheden voor bedrukking en kleur. 
Voor meer uitleg kij k op pagina 29.

Standaard kleurencombinaties

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw

COMFORT    |    DIEPVRIESKLEDING
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Broek met refl ectie
Comfort

● Voorzien van verhoogd rugpand voor extra koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken
● Dubbele refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde  
 zichtbaarheid

Artikelnummer: 21164

Broek
Comfort

● Voorzien van verhoogd rugpand voor extra koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken 

Artikelnummer: 21164

Marineblauw Zwart

Marineblauw Zwart

ss 3XL2XLXLLMSXS

ss 3XL2XLXLLMSXS



28

DIEPVRIESKLEDING   |    C O M FORT

Overall
Comfort

● Twee borstzakken waarvan linker borstzak voorzien van een  
 separaat pennenzakje
● Twee ruime steekzakken
● Verstelbare riem voor extra draagcomfort
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken

Artikelnummer: 31164

ss 3XL2XLXLLMSXS

Bodybroek 
Comfort

● Voorzien van verhoogd voor- en rugpand voor extra   
 koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken 

Artikelnummer: 91164

Marineblauw Zwart

ss 3XL2XLXLLMSXS

Standaard kleurencombinaties

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw

29

Uw beschermende koel- en 
diepvrieskleding in uw eigen 
huisstij l?
Ontdek de 'maatwerk' mogelij kheden van Cold Tex.
Een uniforme uitstraling zegt iets over de professionaliteit van een bedrij f. De overtreffende trap is een collectie koel- en 
diepvrieskleding die is samengesteld volgens de huisstij l van uw bedrij f. Bij  Cold Tex bieden we u de mogelij kheid om te 
kiezen uit een kleurenpalet waarmee u uw eigen en unieke uitstraling kunt creëren.

Toevoeging van uw eigen logo
Het toevoegen van uw logo en- 
of naambadges is een standaard 
mogelij kheid op onze gehele 
collectie. Ook voor uw collectie 
die is gemaakt volgens uw eigen 
huisstij lwensen.

Heeft u interesse om de mogelij kheden te bespreken? 
Onze verkoopadviseurs adviseren u graag.

Meer weten?
10 standaard kleurcombinaties
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EN ISO 20471 gecertifi ceerd3M refl ectieband

HI-VIS 
COLLECTIE

Diepvrieskleding

De Hi-Vis collectie kenmerkt zich door haar 
‘high visibility’ normering, volgens Europese 
richtlij nen. De normering geeft aan dat het 
kledingstuk voldoet aan de wettelij ke eisen om 
de drager extra bescherming te bieden door 
krachtige visuele signaalkenmerken. De perfecte 
combinatie van hoogwaardige bescherming en 
hoge zichtbaarheid. De samenstelling van de 
stoffen garandeert een goede bescherming bij  
temperaturen tot -49° en waarborgt een goede 
ventilatie. De Hi-Vis collectie is gecertifi ceerd 
volgens de laatste eisen van de EN-342 norm.

Wilt u een kleur buiten standaard om, of een afwij kende maat? 
Neem contact op om de mogelij kheden te bespreken.

1331

Wat maakt onze Hi-Vis collectie uniek?

Opvallende kenmerken Hi-Vis collectie
● Gebaseerd op de Comfort collectie, maar dan volgends de EN 20471 certifi cering 
● Refl ectieband op voor en achterzij de volgens de EN20471 norm
● Gecertifi ceerd volgens EN342: 2017
● Optimale bewegingsvrij heid door meerdere losse lagen
● Binnenvoering van 100% polyester, buitenstof samengesteld uit polyester en polyamide

● Gewatteerde voering 350gr/m²
● Comfortabele instap
● Gebreide manchetten aan de mouwen
● Rechtopstaande met klittenband afsluitbare bontkraag
● Stevige YKK ritsen met aan de binnenzij de ritslij sten

Voorzien
van kwaliteits 3M

refl ectieband

Ruime binnenzak
met ritssluiting

Volledig
openslaande

broek rits

Extra 
verstevigde 
kniestukken



32

Jas
Hi-Vis

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime insteekzakken met refl ectiebies
● Voorzien van binnenzak met ritssluiting
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand

Artikelnummer: 12471

Broek
Hi-Vis

● Voorzien van verhoogd rugpand voor extra koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Comfortabele instap door YKK zij rits over de gehele beenlengte
● Ritslij st is toegepast in de binnenzij de
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken
● Dubbele refl ectieband op de voor- en achterzij de voor verhoogde  
 zichtbaarheid

Artikelnummer: 22471

DIEPVRIESKLEDING   |    HI -V I S

Oranje/Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Geel/ Marineblauw

Oranje/Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Geel/ Marineblauw

HI-VIS    |    DIEPVRIESKLEDING
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Bodywarmer 
Hi-Vis

● Verstevigde fl eece kraag
● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Ritslij st is toegepast aan de binnenzij de
● Binnenvoering 100% polyester, buitenstof 50% polyamide en  
 50% katoen
● Gewatteerde polyester tussenvoering 150 gr/m²

Artikelnummer: 54471

Overall
Hi-Vis

● Twee borstzakken waarvan linker borstzak voorzien van een  
 separaat pennenzakje
● Twee ruime steekzakken
● Verstelbare riem voor extra draagcomfort
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken

Artikelnummer: 32471

Oranje/Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Geel/ Marineblauw

Oranje/Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Geel/ Marineblauw
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KOELKLEDING
Collecties tot -10 °C

36

Comfort
De Comfort collectie, uitgevoerd als koelkleding, 
kenmerkt zich ook hier door het gebruik van soepel-
vallende stoffen en ontwerpkeuzes die optimaal draag-
comfort garanderen bij  zwaardere fysieke inspanning. 
Past beter, werkt beter.

Vanaf pagina 38

Isotherm
De isotherm collectie kan een functie vervullen als extra 
beschermende kledinglaag bij  extreme kou. Tegelij kertij d 
kan de isotherm collectie dankzij  een fraaie afwerking ook 
als bovenkleding gedragen worden.

Vanaf pagina 42

37

Fleece
De fl eece collectie kenmerkt zich door de hoge mate van draag-
comfort. Licht van gewicht, gemakkelij k aan- en uit te trekken. 
Ideaal wanneer je voor korte tij d even wat extra bescherming 
nodig hebt. Uitgevoerd in een ademende, sneldrogende en 
warmte-regulerende fl eece kwaliteit.

Vanaf pagina 48

Winter
De collectie winterkleding is ontwikkeld om ook een antwoord 
te hebben op de vraag naar beschermende kleding die buiten 
koel- en vriescellen gedragen kan worden. Bij  koud en winters 
weer. Opvallend aan de wintercollectie is de aandacht voor draag-
comfort en warmteregulering. Dankzij  het gebruik van uit-
gekiende materialen voor de buitenstof wordt extra ventilatie-
comfort gegarandeerd.

Vanaf pagina 46
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COMFORT 
COLLECTIE

Koelkleding

Standaard refl ectiebiesOptimaal draagcomfort Diverse kleurencombinaties

De Comfort collectie, uitgevoerd als koel-
kleding, kenmerkt zich door het gebruik van 
soepelvallende stoffen en ontwerpkeuzes die 
optimaal draagcomfort garanderen bij  zwaardere 
fysieke inspanning. De samenstelling van de 
stoffen garandeert een goede bescherming 
bij  temperaturen tot -10° en waarborgt een 
goede ventilatie. De Comfort koelcollectie is 
gecertifi ceerd volgens de laatste eisen van de 
EN-342 norm.

Wilt u een kleur buiten standaard om, of een afwij kende maat? 
Neem contact op om de mogelij kheden te bespreken.

1339

Wat maakt onze Comfort collectie uniek?

Twee ruime
insteekzakken

met refl ectiebies

Ruime binnenzak
met ritssluiting

Volledig
openslaande

broek rits

Extra 
verstevigde 
kniestukken

Opvallende kenmerken Comfort collectie
● Refl ectiebies op de voor- en achterzij de en mouwen voor   
 verhoogde zichtbaarheid (geldt niet voor de broek)
● Optimale bewegingsvrij heid door meerdere losse lagen
● Gewatteerde voering 250gr/m²
● Binnenvoering van 100% polyester, buitenstof 100% polyamide
● Gecertifi ceerd volgens EN342: 2017

● Gebreide manchetten aan de mouwen
● Rechtopstaande met klittenband afsluitbare bontkraag
● Stevige YKK ritsen met aan de binnenzij de ritslij sten
● Jas, mantel en overall standaard voorzien van binnenzak
● Standaard voorzien van volledig te openen YKK beenrits voor een  
 comfortabele instap
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Jas 
Comfort

● Linker borstzak voorzien van een separaat pennenzakje
● Twee ruime insteekzakken met refl ectiebies
● Voorzien van binnenzak met ritssluiting
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand

Artikelnummer: 13164

Broek
Comfort

● Voorzien van verhoogd rugpand voor extra koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken 

Artikelnummer: 23164

ss 3XL2XLXLLMSXS

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw Zwart

Uw eigen logo, uw eigen kleur?
Een groot deel van onze kledingcollecties 
kunnen gepersonaliseerd worden. Vraag naar 
de mogelij kheden voor bedrukking en kleur. 
Voor meer uitleg kij k op pagina 29.

Standaard kleurencombinaties

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw

COMFORT    |    KOELKLEDING

41

Bodybroek 
Comfort

● Voorzien van verhoogd voor- en rugpand voor extra   
 koudebescherming
● Verstelbare elastische bretels met metalen clipsluiting
● Twee ruime steekzakken
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken 

Artikelnummer: 93164

Overall 
Comfort

● Twee borstzakken waarvan linker borstzak voorzien van een  
 separaat pennenzakje
● Twee ruime steekzakken
● Verstelbare riem voor extra draagcomfort
● Goede lichaamsaansluiting door elastiek in het rugpand
● Uitgevoerd met verstevigde kniestukken

Artikelnummer: 33164

ss 3XL2XLXLLMSXS

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw Zwart

Standaard kleurencombinaties

Marineblauw/Rood

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Korenblauw
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Verstevigde kraagAnti pilling Wattine van 100gr/m2

ISOTHERM
COLLECTIE

Koelkleding

De isotherm collectie kan een functie vervullen 
als extra beschermende kledinglaag bij 
extreme kou. Tegelij kertij d kan de isotherm 
collectie dankzij  een fraaie afwerking ook als
bovenkleding gedragen worden. Opvallend aan 
deze collectie is het gebruik van materialen 
die niet of nauwelij ks ‘pillen’, dus geen kleine 
stofdeeltjes verspreiden bij  intensief gebruik. 
Speciaal voor gebruik in omstandigheden waar 
hygiëne vraagt om extra aandacht, hebben we 
een isotherm food versie ontwikkeld. Vanwege 
eisen op het gebied van hygiëne zij n deze 
kledingstukken niet voorzien van zakken.

Wilt u een kleur buiten standaard om, of een afwij kende maat? 
Neem contact op om de mogelij kheden te bespreken.

1343

Wat maakt onze Isotherm collectie uniek?

Opvallende kenmerken Isotherm collectie
● Zowel te dragen als onder- en bovenkleding
● 100 grams wattine
● 100% polyamide buitenstof

● 100% polyester binnenvoering
● Gebreide manchetten
● Lang rugpand

Verlengd
rugpand

Fleece
kraag

Optioneel
met zakken
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Isothermjas
Heren

● Linker borstzak met seperaat pennenzakje
● Twee insteekzakken
● Mogelij kheid voor "Food" versie zonder zakken

Artikelnummer: 11171

ss 3XL2XLXLLMSXS

Isothermbroek
Heren & dames

● Broekband voorzien van elastiek

Artikelnummer: 21171

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw Zwart Wit

Marineblauw Zwart Wit

ISOTHERM    |    KOELKLEDING

45

Isothermjas
Dames

● Linker borstzak met seperaat pennenzakje
● Twee insteekzakken
● Extra getailleerd voor goede pasvorm
● Mogelij kheid voor "Food" versie zonder zakken

Artikelnummer: 11171

ss 3XL2XLXLLMSXS

Isotherm bodywarmer
Heren & dames

● Linker borstzak met seperaat pennenzakje
● Mogelij kheid voor "Food" versie zonder zakken

Artikelnummer: 51171

ss 3XL2XLXLLMSXS

Marineblauw Zwart Wit

Marineblauw Zwart Wit
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WINTER
COLLECTIE

Koelkleding

De collectie winterkleding is ontwikkeld om een 
antwoord te hebben op de vraag naar
beschermende kleding die buiten koel- en vries-
cellen gedragen wordt, zoals door chauffeurs of
medewerkers in de logistiek. Daarom is in de 
wintercollectie extra veel aandacht gegeven aan
het draagcomfort. Dankzij  het gebruik van uit-
gekiende materialen voor de buitenstof wordt 
extra ventilatiecomfort gegarandeerd.

Wilt u een kleur buiten standaard om, of een afwij kende maat? 
Neem contact op om de mogelij kheden te bespreken.

Grote zakkenWaterafstotend

1347

Parka
Tweekleurig

● Uitneembare binnenjas
● Twee grote borstzakken
● Twee grote steekzakken afl suitbaar met drukknoop 
● Binnenzak onder de ritslij st
● Twee pennenzakjes op linkermouw
● 100% nylon (polyamide) binnenvoering en buitenstof   
 (zowel binnenjas als de buitenjas)
● 100 grams wattine /m2

● 10 cm langer dan een pilotjack
● Ook in unikleur verkrij gbaar

Artikelnummer: 11341

WINTER    |    KOELKLEDING

Winterjas
Tweekleurig

● Twee borstzakken waarvan linker borstzak voorzien van een  
 separaat pennenzakje
● Twee ruime steekzakken en een grote binnenzak
● Waterafstotende buitenstof van 50% katoen en 50% polyamide
● Teddy voering binnenzij de 
● Extra lang rugpad
● Refl ectiebies
● Ook in unikleur verkrij gbaar

Artikelnummer: 11341

ss 3XL2XLXLLMSXS Marineblauw/Rood

Marineblauw/Korenblauw

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Oranje

Zwart/Korenblauw

Zwart/Grij s

Zwart

Pilotjack
Tweekleurig

● Uitneembare binnenjas
● Twee grote borstzakken
● Twee grote steekzakken afl suitbaar met drukknoop 
● Binnenzak onder de ritslij st
● Twee pennenzakjes op linkermouw
● 100% v (polyamide) binnenvoering en buitenstof    
(zowel binnenjas als de buitenjas)
● 100 grams wattine /m2

● Ook in unikleur verkrij gbaar

Artikelnummer: 11341

ss 3XL2XLXLLMSXS Marineblauw/Rood

Marineblauw/Korenblauw

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Oranje

Zwart/Korenblauw

Zwart/Grij s

Zwart

ss 3XL2XLXLLMSXS Marineblauw/Rood

Marineblauw/Korenblauw

Marineblauw/Geel

Marineblauw/Oranje

Zwart/Korenblauw

Zwart/Grij s

Zwart
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FLEECE
COLLECTIE

Koelkleding

Warmte regulerendSnel drogend

De fl eece collectie kenmerkt zich door de hoge 
mate van draagcomfort. Licht van gewicht,
gemakkelij k aan- en uit te trekken en toch lekker 
warm. Ideaal wanneer je voor korte tij d even wat
extra bescherming nodig hebt. Uitgevoerd in een 
ademende, sneldrogende en warmte-regulerende 
fl eecekwaliteit.

Wilt u een kleur buiten standaard om, of een afwij kende maat? 
Neem contact op om de mogelij kheden te bespreken.

1349

FLEECE    |    KOELKLEDING

ss 3XL2XLXLLMSXS

ss 3XL2XLXLLMSXS

● Voorzien van YKK rits
● Zakken met ritsluiting

Fleecevest met refl ectie
Heren

Artikelnummer: 16106

Marineblauw/Geel Marineblauw/Oranje

Fleecevest
Dames

● Voorzien van YKK rits
● Zakken met ritsluiting

Artikelnummer: 16106

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Fleecevest met refl ectie
Dames

Artikelnummer: 16106

Marineblauw/Geel Marineblauw/Oranje

Fleecevest
Heren

● Voorzien van YKK rits
● Zakken met ritsluiting

Artikelnummer: 16106

Marineblauw

ss 3XL2XLXLLMSXS

Zwart

Zwart

● Voorzien van YKK rits
● Zakken met ritsluiting



SCHOENEN & 
ACCESSOIRES
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Nut en functie van veiligheidsschoenen hoeven we u waarschijnlijk niet 
meer uit te leggen. Sinds de invoering van de veiligheidsschoen zijn 
vele bedrijfsongevallen voorkomen. Kwetsuren doordat er iets zwaars 
op een voet valt, of kwetsuren doordat in iets scherps getreden word? 
Het komt nog slechts in beperkte mate voor. 

Met de toenemende werkveiligheid wordt toch nog vaak een belangrijk 
element vergeten. Namelijk, het ‘welzijn’ van de voeten. Want een 
dichte, veilige schoen die leidt tot hevige transpiratie? Dat is niet 
wenselijk. Eveneens geldt dat voor een weliswaar veilige schoen 
die niet genoeg verwarmt wanneer het koud is. Gelukkig is dat de 
expertise van Cold Tex. En dat ziet u terug in een uitgebreide collectie 
werkschoenen en veiligheidsschoenen die tevens bescherming bieden 
tegen kou en vocht.

Het belang van warmte
Tijdens het werk in koude omstandigheden, op koude vloeren, trekt de 
kou al snel via de zool uw schoenen of laarzen binnen. De bloedvaten 
in uw voeten zullen hierop vernauwen en nog minder warmte afgeven. 
Het gevolg is dat uw voeten nog kouder worden. Als dat voor een korte 
periode gebeurt, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar als u dagelijks 
werkt in dergelijke koude omstandigheden? Dan worden uw voeten 
steeds pijnlijker. Bovendien zullen op termijn andere klachten optreden 
door een slechte doorbloeding van uw voeten. 
Het belang van beschermende schoenen, die vooral ook beschermen 
tegen kou, is dus geen luxe maar een noodzaak voor uw gezondheid.

De kwaliteit van een beschermende veiligheidsschoen
Goede veiligheidsschoenen voldoen aan een aantal essentiële eisen. Op 
de eerste plaats dienen ze te beschermen tegen vallende voorwerpen 
of tegen stoten door middel van een stalen of kunststof neus. Een 
ander belangrijk element is een stevige zool, die voorkomt dat scherpe 
voorwerpen doordringen in uw voet. Weer een ander element is de 
pasvorm en het voorkomen van losse lussen en riemen waarmee u achter 
voorwerpen kunt blijven hangen. 
Echter, wanneer een veiligheidsschoen ook dient te beschermen tegen 
vocht en kou, dan komen andere eisen om de hoek kijken. 

De zool van een koudewerende veiligheidsschoen is opgebouwd uit een 
dikke buitenzool, die flexibel blijft bij extreme kou. Verder worden extra 
tussenlagen en een binnenzool toegepast om de kou niet te geleiden. 
De schacht van de schoen kan gemaakt zijn van leer, maar ook de 
toepassing van polyamides en andere kunststoffen biedt een goede 
bescherming tegen mogelijk indringend vocht van buiten. Eén van de 
belangrijkste onderdelen van een beschermende veiligheidsschoen 
is het toegepaste binnenmateriaal. Een goede schoen biedt ruimte, 
beweeglijkheid, maar dus ook warmte. En om te voorkomen dat 
die warmte leidt tot transpiratie, wordt gekozen voor ademende 
binnenmaterialen met een hoog absorberend vermogen.

Het belang van warme en 
droge voeten.

51
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DIEPVRIESSCHOENEN
Schoenen &  accessoires

De collectie diepvriesschoenen kenmerkt zich door 
toepassing van hoog kwalitatieve materialen. De 
dikke buitenzool biedt werkveiligheid door een profi el 
dat grip biedt. De kou wordt geweerd dankzij  een 
speciale rubbertoepassing die ook in extreme kou 
soepel blij ft. Dit voorkomt scheuren die uiteindelij k 
koude lucht doorlaten. Enkele modellen binnen de 
diepvriesschoenencollectie zij n voorzien van een 
lamsvel binnenvoering. Hierdoor blij ven voeten droog. 
De hoge modellen diepvriesschoenen zij n uitgevoerd 
met topkwaliteit veterhaken en ritsen voor een 
optimaal pascomfort en om een lange levensduur te 
garanderen.

Goede gripVochtregulerend Gevoerd

1353

Wat maakt onze diepvriesschoenen uniek?

Opvallende kenmerken diepvriesschoenen
● Al onze diepvrieschoenen en laarzen voldoen minimaal aan de  
 EN ISO 20345 S2 norm

● Speciaal ontwikkelde fl exibele zool voor koude omgevingen en  
 optimaal draagcomfort

Met
veiligheidsneus

Lamsvel
gevoerd

Kwalitatief
hoogwaardige
vetersluiting

Flexibele
zool

Uitwisselbare
inlegzolen
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Diepvriesschoen
Stalen neus

● Stalen neus
● Lamsvel gevoerd
● Vetersluiting
● Enkelhoog model

Artikelnummer: 711201101

Zwart

s 45 4844 4743 4642414039

SCHOENEN &  ACCESSOIRES

Diepvriesschoen
Stalen neus

●
●
●
●

Artikelnummer: 711201101

s39

Diepvriesschoen
Kunststof neus en kruipneus

● Diepvriesschoenen leer met vetersluiting
● Lamsvel gevoerd
● Veiligheidsklasse S2
● Met kunststof kruipneus van nitryl tegen extreme slij tage
● Kwalitatief hoogwaardige slij tvaste Nitril loopzool
● Hoog model (zgn. legerkistjes model)

Artikelnummer: 712311101

Zwart

50s 49 504847464544

ss s42414039383736 43

Diepvriesschoen
Kunststof neus

● Diepvriesschoenen leer
● Lamsvel gevoerd
● Uitwisselbare inlegzolen
● Veiligheidsklasse S2
● Met kunststof neus 
● Kwalitatief hoogwaardige slij tvaste Nitril loopzool
● Hoog model (zgn. legerkistjes model)

Artikelnummer: 712301101

Zwart

ss 4544 4843 4742 46414039
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SCHOENEN & ACCESSOIRES

Diepvriesschoen
Extra hoog met kunststof neus

● Rits & extra vetersluiting
● Veiligheidsklasse S2
● Met kunststof kruipneus
● Lamsvel gevoerd

Artikelnummer: 712311601

Zwart

s s45444342414039 46 s s47 48

Diepvriesschoen
Extra hoog met kunststof neus

●
●
●
●

Artikelnummer: 712311601

s39

Diepvrieslaars
Kunststof neus

● Diepvrieslaars met ritssluiting
● Decoratief refl ectiebiesje op de zij kant van de schoen
● Lamsvel gevoerd
● Uitwisselbare inlegzolen
● Veiligheidsklasse S2
● Met kunststof neus 
● Kwalitatief hoogwaardige slij tvaste Nitril loopzool

Artikelnummer: 722301101

Zwart

ss s s45 47444342414039 46 48
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Diepvriesschoen Yukon eXtreme
Kunststof neus en kruipneus

● Meerlaagse textielvoering
● Kunststof neus en kruipneus
● Hoog model
● Nitril antislip zool
● Refl ectiestreep op de achterzij de
● Binnenzool van kurk
● Ademende binnenvoering
● Ergonomische vetersluiting
● Veiligheids klasse S3

Artikelnummer: 713311601

Zwart

48 4947464544

ss 43424140393837

Diepvriessokken
Lang model

● Merino wol
● Kriebelt niet

Artikelnummer: 730503301

Crème grij s

s s s s32 - 36 37 - 41 42 - 46 47 - 48

Inlegzolen
Diepvries

Artikelnummer: 740001301

Zwart

s
s

s
s

42

50

4341

49

40

48

39

47

38

46

37

45

36

44

SCHOENEN &  ACCESSOIRES
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De revolutionaire werkschoen voor koel- en vriesruimten.
Yukon eXtreme

Cold Tex is de exclusieve leverancier van de Yukon eXtreme, een revolutionaire schoen voor 
koel- en vriesruimten. De Yukon eXtreme is ontworpen op basis van ervaringen door gebruikers 
die dagelij ks uren doorbrengen in koel- en vriescellen.

Eén van de revolutionaire vernieuwingen is de inzet van een meerlaagse hoogwaardige 
textielvoering - in plaats van lamsvel. Dat geeft niet alleen een duurzaam karakter aan de schoen, 
maar tevens de garantie van een verbeterde vochtregulering en daardoor sterk verbeterde 
isolerende werking. Verder is veel aandacht besteedt aan een ergonomische pasvorm wat het 
draagcomfort sterk ten goede komt. Een nieuw ontworpen hielconstructie en een soepel 
blij vende nitril zool, zij n daarvan voorbeelden.

Ademende isolerende 
meerlaagse binnen-
voering

Versterkte
kunststof neus

Soepele antislip nitril zool met 
extra luchtcellen in de hak

Refl ectie-
strepen op de

achterzij de

Ergonomische
vetersluiting

Binnenzool van kurk 
voor extra isolatie

Ademende isolerende 
meerlaagse binnen-
voering

Versterkte
kunststof neus

Ergonomische
vetersluiting

Binnenzool van kurk 
voor extra isolatie



HOOFD-
BESCHERMING

58

Hoofdbescherming betekent bij Cold Tex het 
bieden van bescherming tegen kou. Wanneer 
het hoofd namelijk langdurig wordt blootgesteld 
aan kou, kunnen allerlei gezondheidsklachten 
optreden. Bij kou zullen bloedvaten zich 
vernauwen. Hierdoor stroomt bloed wat 
minder snel door het hoofd en kan dat leiden 
tot hoofdpijn en / of migraineklachten. Het is 
dan ook belangrijk om het hoofd optimaal te 
beschermen tegen kou.

Isolerende werking
Bij de keuze van mutsen, kollen en bivakmutsen 
is het belangrijk om ook stil te staan bij de 
gebruikte materialen. Wollen materialen geven 
een goede warmtebescherming. Echter op 
plekken waar veel luchtverplaatsing is, buiten 
of in vriescellen, zal de koude lucht toch door 
het grove weefsel gaan. Op deze plekken is het 
belangrijker om te kiezen voor dichtere weefsels 
zoals bijvoorbeeld fleecemateriaal.

Draagcomfort
Een muts of bivakmuts dient niet alleen te 
beschermen tegen kou, een muts dient ook te 
zorgen voor comfort. Het gezichtsveld dient niet 
beperkt te worden en ook bewegingsvrijheid 
mag niet gehinderd worden. Als een muts 
te nauw aansluit kan dat ook weer leiden tot 
extra transpiratie. Het is belangrijk om dat te 
voorkomen. Transpiratievocht kan immers 
bevriezen waardoor het middel erger dan de 
kwaal wordt.

Over
hoofdbescherming.
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H OOFDBESCHERMING
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Bontmuts

Capuchon

Met oorkleppen

Kragenbont

● Hoge isolatiewaarde
● Met klittenbandsluiting

● Los verkrij gbaar t.b.v. diepvriesjas, mantel of overall
● Extra wattine
● Afsluitbaar met drukknopen

Artikelnummer: 698156601

Artikelnummer: 698126601

Marineblauw

Marineblauw

Gebreide muts
3M thinsulate voering

● Mogelij kheid tot borduring
● Meer kleuren op aanvraag mogelij k

Artikelnummer: 698131101

Zwart

Marineblauw

Rood

Oranje

Grij s

HOOFDBESCHERMING
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Fleece bivakmuts

Kol

1 of 2-laags

● Comfortabel
● Antipilling fl eece
● Verkrij gbaar in 1 laag of 2 lagen

● 100% acryl

Artikelnummer: 698106601

Artikelnummer: 698146601

Marineblauw

Veiligheidshelm
Met isolerend binnendeel

● Getest tot -20° C

Artikelnummer: 698169601

Marineblauw

Oranje/Marineblauw



HANDSCHOENEN
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Insulator
De insulator handschoenen zij n uitermate geschikt voor orderpicking in koel- en diepvrieshuizen. Het soepele model en 
de uitstekende pasvorm zorgt voor een fi jn gevoel. De rubberen grip voorkomt kramp in de hand door overmatig knij pen.

Vanaf pagina 64

Diversen
Binnen onze collectie handschoenen hebben we enkele modellen die niet zomaar onder te brengen zij n in de andere 
collecties. We hebben het dan over specifi eke modellen met een extra verstevigde beschermingslaag tegen snij den of 
handschoenen die extra koudebescherming geven.

Vanaf pagina 72

Softshell
De softshell en winterhandschoenen zij n speciaal ontwikkeld voor order-pickers. De fi jnmazige ruitvormige silliconen 
binnenhand zorgt voor een  plezierig draagcomfort en stevige grip op de te pakken goederen of producten. Door het zeer 
soepele model kunt u gemakkelij k uw pen of device vasthouden.

Vanaf pagina 65

Fleece
Fleece handschoenen en wanten zij n zeer geschikt voor het gebruik in koel en vrieshuizen met lage temperaturen. De 
"grij ze serie" fl eecehandschoenen zij n winddicht en voorzien van een  dubbele laag thermovezels. De binnenvoering is 
voorzien van zachte  microvezel. De contactzij de is van speciaal rubber voor extra goede grip.

Vanaf pagina 66

Leer
De collectie leren handschoenen zij n geschikt voor diverse werkzaamheden, waaronder order-picking en 
rij werkzaamheden (bij v. hef- en reachtruckchauffeurs). Het zij n sterke handschoenen voor zwaar gebruik.

Vanaf pagina 68

Het gebruik van handschoenen in werksituaties 
is inmiddels de norm. Zowel in omstandigheden 
waarbij  de handen beschermd dienen te worden 
tegen blaren, schaafwonden en scherpe 
voorwerpen, als bij  omstandigheden waar het 
draait om hygiëne en precisie.

De grootste uitdaging voor handbescherming 
zij n situaties waar het ook nog eens extreem 
koud en / of vochtig is. Want naast bescherming 
tegen kou en vocht, is het van belang om een 
goede grip te houden.

Bescherming tegen kou en vocht
De diepvrieshandschoenen van Cold Tex zij n 
ontworpen voor optimale bescherming en 
optimale grip in extreme omstandigheden. 
Daarbij  geldt EN511 als norm en bieden 
de handschoenen bescherming tegen 
convectiekoude - dankzij  een aansluitend tricot 
polsmanchet - , contactkoude - dankzij  een 
isolerende tussenlaag -  én zij n ze minimaal 5 
minuten bestendig tegen indringend water van 
buitenaf. De goede grip wordt gegarandeerd 
door een rubberafwerking in de handpalm en 
vingertoppen.

De juiste handschoen voor de taak
Meerdere uren achtereen werken in extreme 
kou vraagt om een andere handbescherming 
dan een korte periode in een koude omgeving. 
Daarom hebben we bij  Cold Tex een uitgebreid 
aanbod aan handschoenen die een optimale 
bescherming bieden voor specifi eke 
werkzaamheden, in specifi eke omstandigheden.

63

Over
handschoenen.
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EN511: tegen koudeGeschikt voor orderpicking Goede pasvorm

HANDSCHOENEN
Handschoenen

Bij  de keuze voor goede beschermende handschoenen 
is het belangrij k om op een aantal zaken te letten. 
Grip is belangrij k. Juist in koude en vochtige 
omstandigheden. Cold Tex heeft dit opgelost door een 
fl exibel blij vende rubber latex laag aan te brengen in 
de handpalm en vingertoppen. Om bescherming te 
kunnen bieden tot -30 ̊ zij n de diepvrieshandschoenen 
uitgerust met een isolatielaag en warme voering. De 
diepvrieshandschoenen zij n verder voorzien van een 
stevige buitenlaag in leer, fl eece, of softshell, die 
beschermt tegen wind en vocht.

65

Opvallende kenmerken handschoenen.
Uitermate geschikt voor orderpicking
Uitstekende pasvorm
Brede maatrange

Diverse modellen voorzien van grip
Flexibel door softshell
EN511: tegen koude
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Insulator handschoenen

● Extra warm door thermovezels
● Zeer slij tvast (lange levensduur)
● Deze handschoenen worden voornamelij k onder gewone   
 handschoenen gedragen voor extra warmte 
● Voedselveiligheidscertifi caat TÜV Rheinland voor   
 contact met levensmiddelen

Artikelnummer: 811001101

Zwart Marineblauw (art. 811006601)

ss 10987

Insulator handschoenen Food
Met grip

● Extra warm door thermovezels
● Zeer goede grip door contactzij de met rubberen noppen
● Zeer slij tvast (lange levensduur)
● Voedselveiligheidscertifi caat TÜV Rheinland voor contact met  
 levensmiddelen

Artikelnummer: 811106701

Marineblauw

ss 10987

Insulator handschoenen
Met grip

● Extra warm door thermovezels
● Met kunststofnoppen voor extra grip
● Zeer slij tvast (lange levensduur)
● Zeer goed ademend

Artikelnummer: 811101101

Marineblauw (art. 811106601)Zwart

s 109876

FOOD gecertifi ceerd TÜV

FOOD gecertifi ceerd TÜV

Insulator handschoenen
Met grip

●
●
●
●

s 6
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Softshell handschoenen 
"Rode serie"
Thinsulate voering en grip

● Zeer soepel model
● Met tricot boord
● Uitstekende pasvorm
● Thinsulate voering
● Binnenhand uitgevoerd met silicone en rubber noppen   
 voor extra grip

Artikelnummer: 813316102

Softshell handschoenen 
"Blauwe serie"
Bontvoering en grip

● Bont voering (200 grams)
● Zeer soepel model
● Uitstekende pasvorm
● Binnenhand is uitgevoerd met fi jnmazige ruitvormige   
 siliconen grip en rubber noppen voor optimale grip
● Met tricot boord

Artikelnummer: 813326102

Winterhandschoenen met boord
Met siliconen grip

● Softshell
● Bont gevoerd
● Binnenhand met siliconen grip
● Met tricot boord

Artikelnummer: 815321602

Winterhandschoenen met kap
Met siliconen grip

● Softshell
● Bont gevoerd
● Binnenhand met siliconen grip

Artikelnummer: 815321601

s 12111098 s 12111098

Uw bedrij fslogo
Het is mogelij k om 
deze handschoenen 
te personaliseren met 
uw eigen bedrij fsnaam 
of bedrij fslogo. Vraag 
naar de mogelij kheden 
voor bedrukking en 
kleur.

ss 121110987s 6 ss 121110987s 6



68

Fleece handschoenen
Thinsulate voering en boord

● Thinsulate voering
● Met tricot boord
● Zeer soepel model
● Zeer warm

Artikelnummer: 812011102

ss 111098

Fleece handschoenen
Thinsulate voering siliconengrip en boord

● Thinsulate voering
● Silicone grip
● Zeer soepel model
● Zeer warm
● Met tricot boord

Artikelnummer: 812311102

ss 111098

H ANDSCHOENEN   |    FLEEC E
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Fleece wanten
Windbreaker

● Contactzij de met silicone coating voor extra grip
● Dikke laag thermovezels
● Grij ze windbreaker buitenstof (winddicht)
● Zachte warme binnenvoering

Artikelnummer: 824243301

ss 121110

Fleece handschoenen
Windbreaker

● Contactzij de met silicone coating voor extra grip
● Dikke laag thermovezels
● Winddicht
● Zachte warme binnenvoering

Artikelnummer: 814243301

ss 12111098

Fleece handschoenen
Windbreaker met boord

● Contactzij de met silicone coating voor extra grip
● Met tricot boord
● Dikke laag thermovezels
● Winddicht
● Zachte warme binnenvoering

Artikelnummer: 814243302

ss 12111098

FLEECE    |    H ANDSCHOENEN
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Leren handschoenen

Leren handschoenen

Bontvoering en boord

Bontvoering

● Varkenssplitleren handschoenen
● Bontvoering
● Met tricot boord
● Uitvoering in één maat

● Varkenssplitleren handschoenen
● Bontvoering
● Leren kap
● Uitvoering in één maat

Leren handschoenen
3-vinger en bontvoering

● Rundleren handschoenen
● 3 vingerhandschoenen
● Bontvoering
● Uitvoering in één maat

Artikelnummer: 816023301

Artikelnummer: 816023302

Artikelnummer: 816023303

H ANDSCHOENEN   |    LEER
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Leren handschoenen
Varkenssplit

● Varkenssplitleren handschoenen
● Bontvoering
● Bontgevoerde leren kap
● Soepel model
● Inwendige vingertopversterking voor een langere levensduur
● Uitvoering in één maat

Artikelnummer: 816023304

LEER    |    H ANDSCHOENEN

Leren wanten
Bontvoering en bontgevoerde kap

● Rundleren wanten
● Bontvoering
● Bontgevoerde leren kap
● Uitvoering in één maat

Artikelnummer: 826023301

Bontgevoerde leren kap
Uitvoering in één maat
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Leren handschoenen
Schuimvoering en boord

● Schuimvoering
● Met tricot boord
● Soepel model, zeer geschikt voor schrij fwerkzaamheden

Artikelnummer: 816063302

1098

Leren handschoenen
Bontvoering en boord

● Bontvoering
● Bruin robuust leren handpalm
● Inwendige vingertopversterking voor een lange levensduur
● Met tricot boord

Artikelnummer: 816025302

s 121098

Leren handschoenen
Nylon bovenzij de en bontvoering

● Varkensleer/ rundleer
● Vingertopversterking
● Met tricot boord
● Uitvoering in één maat

Artikelnummer: 816025301

Leren handschoenen
Schuimvoering en boord

●
●
●

Artikelnummer: 816063302

s 8

Leren handschoenen
Bontvoering en boord

●
●
●
●

Artikelnummer: 816025302

s 8
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Thinsulate handschoenen

Leren handschoenen

Rundsleer

Nylon bovenzij de en bontvoering

● Rundleren handschoenen
● Thinsulate voering
● Uitvoering in één maat

● Teddy voering
● Vol leren handpalm
● Soepele nylon bovenzij de
● Inwendige vingertopversterking voor een lange levensduur
● Rubberen vingertoppen
● Noppen voor extra grip
● Met tricot boord

Artikelnummer: 816016601

Artikelnummer: 816128602

s 109876

Leren handschoenen
Nylon bovenzij de en bontvoering

●
●
●
●
●
●
●

Artikelnummer: 816128602

s 6

LEER    |    H ANDSCHOENEN
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Handschoenen extra dik
Met grip

● Extra dikke en grof gebreide handschoen
● Met kunststofnoppen voor extra grip
● Zeer slij tvast (lange levensduur)
● Zeer goed ademend

Artikelnummer: 811106001

Marineblauw

ss 11109876

Handschoenen extra dik
Met grip

●
●
●
●

Artikelnummer: 811106001

s

Snij bestendige handschoenen

● Voor robuust orderpickwerk
● Slij tvast

Artikelnummer: 818316002

s 1110987

H ANDSCHOENEN   |    D I VER S EN
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Extra bescherming tegen kou en snij wonden.

Snij bestendige
handschoenen

Snij bestendige handschoenen bieden een goede bescherming tegen scherpe randen en 
snij wonden. Ideaal in werkomgevingen waar scherpe voorwerpen voorkomen. Omgevingen waarbij  
gebruik wordt gemaakt van kisten, bakken en dozen met scherpe randen, of daar waar afval 
verwerkt wordt en bij  het gebruik van snij middelen. De Cold Tex snij bestendige handschoen biedt 
daarnaast ook bescherming tegen kou, dankzij  de extra isolerende Thinsulate voering en een goed 
sluitende manchet.

Slij tvast

Extra
grip

Hoog
belastbaar

Thinsulate voering

Aansluitende
manchet

Snij bestendige handschoenen bieden een goede bescherming tegen scherpe randen en 
snij wonden. Ideaal in werkomgevingen waar scherpe voorwerpen voorkomen. Omgevingen waarbij  
gebruik wordt gemaakt van kisten, bakken en dozen met scherpe randen, of daar waar afval 
verwerkt wordt en bij  het gebruik van snij middelen. De Cold Tex snij bestendige handschoen biedt 
daarnaast ook bescherming tegen kou, dankzij  de extra isolerende Thinsulate voering en een goed 
sluitende manchet.

Extra
grip

Thinsulate voering



PRONOMAR
DROOGSYSTEMEN
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Snelle droogtij d
Het grote luchtvolume 
van meer dan 200.000 
liter per uur zorgt voor 

een snelle en gelij k-
matige droging van de 

kleding.

Hygiënisch
Een professionele
droging neemt de

vochtige voedings-
bronnen van bacteriën 

weg en houdt de kleding 
langer fris.

Verlengde levensduur
Drogen met een

interne luchtstroom
is zacht voor alle

materialen en behoudt 
de isolerende functie 

van de kleding.

Lean & clean
De drogers bieden een 

vaste opbergplaats voor 
de kleding en houden de 
kleedkamers schoon en 

opgeruimd.
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Start elke shift warm & comfortabel.

Ook verkrij gbaar als drooglockers en -kasten.

Modulaire systemen, geschikt voor elke ruimte 
en alle type kleding:

Diepvriesoveralls
Jassen en broeken
Laarzen

Handschoenen
 (Bivak)mutsen
 Etc.

Luchtvolume
> 200.000 l/h

Ergonomisch
gevormde hangers

Onze partner Pronomar BV levert ingenieuze oplossingen voor het drogen van isolerende en koudebestendige 
werkkleding. Uw kleding krij gt de zorgvuldige behandeling die het verdient – en uw medewerkers zij n klaar voor 
een nieuwe shift!

RVS 304
8 jaar garantie
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Maattabel
De bepaling van de juiste maten is essentieel voor het draagcomfort van de kleding. Om zeker te zij n van de juiste maat 
voor een perfecte pasvorm, gebruik je onze maattabel. Uiteraard begint het met de maten van je eigen lichaam of die 
van je medewerker. Vergelij k deze met de tabellen om de juiste maat te vinden. Tabellen van heren- en dameskleding 
zij n gesplitst weergegeven.

Heren
Alle gemeten in cm XS 42-44 S 46-48 M 50-52 L 54-56 XL 58-60 2XL 62-64 3XL 66-68

Lichaamslengte

Bovenwij dte

Taillewij dte

Heupwij dte

Armlengte vanaf schouder

Binnen beenlengte

166-168

82-88

72-78

88-92

59-60

76-77

170-172

90-96

80-86

94-98

61-62

78-79

174-176

98-104

88-94

100-105

63

80

178-180

106-112

96-103

107-112

64

81

181-182

114-120

107-115

114-119

65

82

183-184

122-128

119-126

121-126

66

83

185-186

130-136

129-135

128-133

67

84

Dames
Alle gemeten in cm XS 32 S 34-36 M 38-40 L 42-44 XL 46-48 2XL 50-52 3XL 54-56

Lichaamslengte

Bovenwij dte

Taillewij dte

Heupwij dte

Armlengte vanaf schouder

Binnen beenlengte

164-165

80-84

64-66

86-90

59

76

166-167

85-91

68-72

92-96

60

77

168-169

93-99

74-78

98-103

61

78

170-172

101-107

80-85

105-111

62

79

173-175

109-115

87-95

113-119

63

80

176-177

117-123

97-105

121-127

64

81

178-180

125-131

107-115

129-135

65

82

Richtlij nen voor het opmeten.

Meet niet zelf op, laat het door iemand anders doen.

Draag lichte kleding als je maten opneemt, dikkere kleding kan de maten beïnvloeden.

Zorg dat je zakken leeg zij n.

Meet met het lint plat tegen het lichaam.

Houd het lint niet te los of te strak.

Stop geen vingers onder het lint.

79

Totale lichaamslengte, gemeten vanaf de 
bovenkant hoofd tot op de grond.

Het lichaam rond gemeten op het breedste van 
de romp, op borsthoogte / over de borsten.

Het lichaam rond gemeten op het smalste 
gedeelte van de romp, op taillehoogte.

Het lichaam rond gemeten op heuphoogte over 
het breedste gedeelte van de billen.

Gemeten vanaf het schouderpunt (harde bot 
op uiteinde schouder) tot aan het polsgewricht.

Gemeten vanaf het kruis langs het binnenbeen 
tot op de enkel.

1. Lichaamslengte

2. Bovenwij dte

3. Taillewij dte

4. Heupwij dte

5. Armlengte vanaf schouder

6. Binnen beenlengte

Meetinstructies

1

6

5

2

3

4



coldtex.nl

De Hoef 5C
5311 GH Gameren

T. +31 (0) 418 57 01 50
F. +31 (0) 418 57 01 59
info@coldtex.nl

"Wij denken
graag met u mee."


