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Art.nrs: 1005760 - 1005773

Stalen neus en tussenzool
Olie en chemicaliën bestendige PU zool
Antistatisch en ESD
Waterafstotend
Flex Step verende hak
Microvezel

Maten: 35-48 

Gun uw voeten de absolute topkwaliteit!
Waarom zouden veiligheidsschoenen niet comfortabel kunnen zijn?
Lekker soepel en ergonomisch en tegelijk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen, dat is waar de unieke 
Sievi schoenen voor staan!
Sievi is een volledig Fins handgemaakt kwaliteitsproduct dat continu wordt verbeterd dankzij innovatie en 
research.

Meer grip op het werk
De Sievi Planar schoenen zijn een nieuwe generatie veiligheidsschoenen.
Deze schoenen hebben zolen met zeer veel grip, die dankzij hun vormgeving en zoolprofiel uw voeten stevig 
op de grond houden, ook op een moeilijke ondergrond.
De modieuze en persoonlijke Planars zijn ook comfortabel en bieden ondersteuning door een pluchen voetbed
en uitstekende pasvorm.

SIEVI PLANAR 2 S3

€ 109,= + GRATIS sporttas

Introductieprijs

Normaal € 128,50



Prijzen netto excl. BTW, zolang de voorraad strekt

Druk- en zetfouten voorbehouden, afbeelding kunnen afwijken

Geldig vanaf  1 juni 2014 t/m 30 juni 2014

FHB KORTE BROEK THEO 130/530
Bermuda Twill voor warme zomerdagen
Voorzien van diverse zakken.
Materiaal 65% katoen 35% polyester 300 g/sqm
Antraciet/zwart in de maten 40-66 voorradig (onder voorbehoud)

Van € 39,95 voor € 32,95 met GRATIS oranje t-shirt (op=op) 

Art.nrs: 8130528 - 8130541

Prijzen netto excl. 19% BTW

 

 

 

PrPrijijzezen neetttto o ooooooo exxccccccccccccccc

KLEDINGPAKKETTEN
Bestaande uit:

5x t-shirt (verkrijgbaar in 45 kleuren)
3x sweater (verkrijgbaar in 30 kleuren)
Bovenstaande kleding wordt voorzien 
van 1-kleurig borstlogo*

Set prijs: € 62,50

Bestaande uit:

5x polo-shirt (verkrijgbaar in 15 kleuren)
3x sweater (verkrijgbaar in 30 kleuren)
Bovenstaande kleding wordt voorzien 
van 1-kleurig borstlogo*
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Set prijs: € 75,00

 *Logo moet vooraf aangeleverd worden als VECTOR bestand in  AI, EPS of vector bestand, logo uit meerdere
   kleuren mogelijk tegen meerprijs. Sommige logo’s zijn niet geschikt voor deze bedrukking, in overleg andere bedrukking
   mogelijk tegen meerprijs.

Voor de verkrijgbare kleuren bezoek onze website: http://www.jecor.nl/Aanbiedingen/kledingpakketten.html

 
 

 

KEUREN VAN BLUSMIDDELEN EN VALBEVEILIGING
Brandblussers keuren is verplicht in Nederland. Brandblussers en brandslangen op haspels zijn onmisbaar om een 
beginnende brand in de kiem te smoren. Keuring en onderhoud van deze brandblussers, blusmiddelen is een essentieel
onderdeel van brandpreventie op een veilige werkplek.

De keuring van valbeveiligingsmiddelen dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Valbeveiligingsmiddelen dienen bij voorkeur
persoonlijk op maat verstrekt te worden. Materialen die gebruikt worden, dienen voorzien te zijn van een bewijs van 
keuring. Tevens is het altijd belangrijk om voor uzelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die u gaat gebruiken
en of u die materialen betrouwbaar vind.
Door het laten keuren van uw valbeveiligingsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt 
aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van valbeveiligings middelen worden door HoMSS Keurmeesters uitgevoerd
volgens de betreffende normen per onderdeel.

Wij verzorgen dit alles graag voor u!
Voor vragen, advies of een offerte kunt u contact opnemen met onze medewerkster Mariëlle 
(e-mail: mr@jecor.nl)


