
NIEUWE 5SAFETY IMAGE + 
WIJZIGINGEN EN INFORMATIE



HAVEP® 5safety Image  wordt: HAVEP® 5safety Image +

DOEL VAN DE WIJZIGINGEN
De modelaanpassingen zijn doorgevoerd voor de verbetering van het  
draagcomfort voor de drager en de vraag naar industriële wasbaarheid 
van de modellen. dit heeft geleid tot aan aantal modelwijzigingen en  
vervollediging van het pakket met drie nieuwe kleurstellingen:

✓ HAVEP® 5safety image +

ARTIKELNUMMERS EN NAAM
De artikelnummers en naam wijzigen. De aanpassingen zijn substantieel 
zodat we in feite een ander artikel aanbieden. Om duidelijkheid te geven 
aan worden de artikelnummers en de collectie naam dan ook aangepast.

kleurcode C67

kleurcode CK3

✓ Korenblauw/marine

✓ Charcoal/korenblauw

✓ Charcoal/rood

✓ Zwart/charcoal kleurcode CDK

kleurcode CK6 UITLOPEN OUDE MODELLEN
De artikelen van de oude 5safety image zullen per 1 juni 2018 uitlopen. 
Deze zijn volgens de Customized stock regels nog steeds te bestellen.



Omschrijving
Model industrieel 
wasbaar cnf ISO15797 
(min 60 graden)

Nieuw 
normen-
pictogram

Wijziging 
in de

Extra wijziging 
model

Overall Ja, andere striping Loxy 14501 Ja Striping rondom de borst Intasten bij de overall

Amerikaanse 
overall Ja, andere striping Loxy 14501 Ja Striping rondom middel komt te vervallen

Werkbroek Ja, andere striping Loxy 14501 Ja

- Meer volume bij het kruis 
- Lengtezoom uit de broek, voortaan 

liggen er lengtematen op voorraad 

Werkbroek 
vlambkl 2 Ja, andere striping Loxy 14501 Ja

- Meer volume bij het kruis 
- Lengtezoom uit de broek, voortaan 

liggen er lengtematen op voorraad 

Korte jas / Vest Ja, andere striping Loxy 14501 Ja Striping rondom de borst - Meer bewegingsvrijheid bij de schouders
- Rugplooien en extra spie in de oksels

Korte jas vlamb kl 2 Ja, andere striping Loxy 14501 Ja Striping rondom de borst - Meer bewegingsvrijheid bij de schouders
- Rugplooien en extra spie in de oksels

Parka kl 2
Ja, andere striping Loxy 14501 
+ nieuwe waterdichte liner Ja Striping rondom de borst

- Dua rits verhuist van links naar rechts 
- Koordstoppers op koord capuchon

toegevoegd 

Overzicht wijzigingen modellen 5safety Image +



Overall 
OUD MODEL NIEUW MODEL

20174.MQ

Striping Striping geheel rondom 

Normen pictogram Nieuwe pictogrammen

 

OUD MODEL 

✓ Striping Loxy 14501

20290.MQ

NIEUW MODEL

De striping is geheel doorgetrokken rondom de middel van de overall 
voor verhoogde zichtbaarheid. De striping is gewijzigd in Loxy 14501 
zodat het model voldoet aan de ISO15797 (industrieel wasbaar). Er zijn 
intasten toegevoegd zodat de onderkleding bereikbaar is. 

Timeline

Op voorraad: april 2018, enkel kleur CDK vanaf mei 2018

Overige  wijzigingen

Zichtbare wijzigingen

✓ Industrieel wasbaar

✓ Normen 11611, 11612, 13034-6, 61482 kl 1, 1149-5

Beschikbare kleuren



Werkbroek 
OUD MODEL NIEUW MODEL

80195.MQ

Comfort Meer volume bij kruis 

Normen pictogram Nieuwe pictogrammen

 

OUD MODEL 

✓ Striping Loxy 14501

80340.MQ

NIEUW MODEL

De  striping is gewijzigd in Loxy 14501  zodat het model voldoet aan 
de ISO15797 (industrieel wasbaar). Daarnaast is de lengtezoom uit 
de broek gehaald, voortaan liggen er lengtematen op voorraad.

Timeline
Op voorraad: april 2018, enkel kleur CDK vanaf mei 2018

Overige  wijzigingen

Zichtbare wijzigingen

✓ Industrieel wasbaar
✓ Lengtematen uit voorraad leverbaar

✓ Normen 11611, 11612, 13034-6, 61482 kl 1, 1149-5,

Beschikbare kleuren



OUD MODEL NIEUW MODEL

80196.MQ

Comfort Meer volume bij kruis 

Normen pictogram Nieuwe pictogrammen

 

OUD MODEL 

✓ Striping Loxy 14501

80345.MQ

NIEUW MODEL

De  striping is gewijzigd in Loxy 14501  zodat het model voldoet aan 
de ISO15797 (industrieel wasbaar). Daarnaast is de lengtezoom uit 
de broek gehaald, voortaan liggen er lengtematen op voorraad.

Timeline
Op voorraad: april 2018, enkel kleur CDK vanaf mei 2018

Overige  wijzigingen

Werkbroek vlamboog klasse 2 
Zichtbare wijzigingen

✓ Industrieel wasbaar
✓ Lengtematen uit voorraad leverbaar

✓ Behoudt dezelfde normen, echter 61482 kl 2 
Beschikbare kleuren



Parka 
OUD MODEL NIEUW MODEL

50188.MQ

Striping Striping geheel rondom 

Normen pictogram Nieuwe pictogrammen

 

OUD MODEL 

✓ Striping Loxy 14501

50286.MQ

NIEUW MODEL

De striping is geheel doorgetrokken rondom de middel van de 
parka voor verhoogde zichtbaarheid. De striping is gewijzigd in 
Loxy 14501 evenals de waterdichte liner zodat het model 
industireel wasbaar is volgens  ISO15797.

Timeline
Op voorraad: medio mei 2018

Overige  wijzigingen

Zichtbare wijzigingen

✓ Industrieel wasbaar
✓ Koordstoppers op koord capuchon toegevoegd 
✓ Nieuwe waterdichte liner

✓  Behoudt dezelfde normen, ook 61482 kl 2 en 343  Beschikbare kleuren



Korte jas 

De striping is geheel doorgetrokken rondom de middel van de 
korte jas voor verhoogde zichtbaarheid. De striping is gewijzigd in 
Loxy 14501v zodat het model voldoet aan de ISO15797 (industrieel 
wasbaar). 

Timeline
Op voorraad: april 2018, enkel kleur CDK vanaf mei 2018

OUD MODEL NIEUW MODEL

50141.MQ

Striping Striping geheel rondom 

Normen pictogram Nieuwe pictogrammen

 

OUD MODEL 

✓ Striping Loxy 14501

50285.MQ

NIEUW MODELZichtbare wijzigingen

Overige  wijzigingen

✓ Industrieel wasbaar
✓ Meer bewegingsvrijheid bij de schouders
✓ Rugplooien en extra spie in oksel.

✓ Normen 11611, 11612, 13034-6, 61482 kl 1, 1149-5 

Beschikbare kleuren



De striping is geheel doorgetrokken rondom de middel van de 
korte jas voor verhoogde zichtbaarheid. De striping is gewijzigd in 
Loxy 14501v zodat het model voldoet aan de ISO15797 (industrieel 
wasbaar). 

Timeline
Op voorraad: april 2018, enkel kleur CDK vanaf mei 2018

OUD MODEL NIEUW MODEL

50142.MQ

Striping Striping geheel rondom 

Normen pictogram Nieuwe pictogrammen

 

OUD MODEL 

✓ Striping Loxy 14501

50292.MQ

NIEUW MODEL

Korte jas vlamboog klasse 2
Zichtbare wijzigingen

Overige  wijzigingen

✓ Industrieel wasbaar
✓ Meer bewegingsvrijheid bij de schouders
✓ Rugplooien en extra spie in oksel.

✓  Behoudt dezelfde normen, echter 61482 kl 2 

Beschikbare kleuren



Amerikaanse overall 
OUD MODEL NIEUW MODEL

20175.MQ

Striping Striping rondom vervalt  

normen pictogram Nieuwe pictogrammen

 

OUD MODEL 

✓ Striping Loxy 14501

20288.MQ

NIEUW MODEL

De striping rondom de middel is komen te vervallen. De overige 
striping is gewijzigd in Loxy 14501  zodat het model voldoet aan de 
ISO15797 (industrieel wasbaar). 

Timeline
Op voorraad: april 2018, enkel kleur CDK vanaf mei 2018

Overige  wijzigingen

✓ Industrieel wasbaar 

✓ Normen 11611, 11612, 13034-6, 61482 kl 1, 1149-5

Beschikbare kleuren




