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Schorten en sloven van Schriks zijn professioneel en altijd van 
de hoogste kwaliteit. We werken uitsluitend met kwalitatief 
hoogwaardige stoffen die voldoen aan de hedendaagse 
Europese normen. Door het gebruik van deze hoogwaardige 
stoffen hebben schorten en sloven van Schriks een twee keer 
zo lange levensduur! Bovendien zijn onze schorten en sloven 
industrieel wasbaar en bieden ze een uitstekend draagcomfort.

De beste horecakleding

Ambachtel ijk handwerk
Wij weten a ls geen ander hoe belangr ijk 
de u itstra l ing van uw onderneming is . 
Door de ambachtel ijke wijze waarop onze 
horecakleding wordt vervaardigd,  b ieden 
we a ltijd een schort of s loof passend 
b ij uw zaak . 
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Alsof de tijd heeft stilgestaan. In een tijd van massaproductie 
en automatisering laat Schriks je kennismaken met de 
ambachtelijke verwerking van textiel. Alle schorten en sloven 
worden zorgvuldig met de hand gemaakt. Al meer dan 40 jaar 
puur vakmanschap. Onze producten worden gemaakt met 
passie en plezier en dát maakt het verschil.

Met passie & plezier

Schriks werkt voorraadhoudend. Daarnaast worden 
al onze producten in eigen huis vervaardigd. De 
lijnen in ons productieproces zijn kort en persoonlijk. 
Door deze compacte en transparante aanpak kunnen 
we zeer snelle levertijden garanderen, ongeacht de 
hoeveelheid. Doorgaans vandaag besteld, 
is morgen in huis!

Snelle levering

Schorten en s loven op maat
Al vanaf 30 stuks fabr iceren we uw eigen 
un ieke model maar ook een oplage van 1 .000 
of 2.000 stuks is voor ons dagel ijkse kost . 
We b ieden een u iteenlopend sca la aan 
u itvoer ingen ,  k leuren en dess ins .  Specifieke 
wensen? We denken graag met u mee!
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Geniet van wat u ziet. 
Wat u niet ziet is uniek 
en maken we samen...
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Op a l onze schorten wordt een gedegen 
kwal ite itscontrole u itgevoerd voordat deze worden 
verzonden .  Zo streven we a ltijd naar de hoogste 
kwal ite it en zekerheid .

Kwal ite it en zekerheid
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Denim schort met leren riemen, banden en badge

Afm. ca. 80 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen & leer 

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en  

Groene Denim

Afneembare  
leren band d .m.v . 

een jeansknoop

MODEL 3703
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Denim schort met leren riemen, banden en badge

Afm. ca. 100 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen & leer 

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en  

Groene Denim
Afneembare

leren badge

MODEL 3704
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Halterschort met vaste kruisbanden  

en rechthoekige zak dubbel opgestikt

Afm. ca. 70 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 3810

10

Geen druk in de nek 
door kru isbandslu iting 

over de schouders



Halterschort met vaste kruisbanden  

en rechthoekige zak dubbel opgestikt

Afm. ca. 80 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen
Geen druk in de nek 
door kru isbandslu iting 

over de schouders

MODEL 3820
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Denim halterschort met vaste kruisbanden  

en rechthoekige zak dubbel opgestikt extra  

verstevigd met rivetten

Afm. ca. 80 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene Denim 

Geen druk in de nek 
door kru isbandslu iting 

over de schouders

MODEL 3825
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Denim schort met zak in drie vakken en  

drie setje kruisbanden in zwart, cognac en  

oranje met tuinbroeksluiting

Afm. ca. 90 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen 

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene Denim

Drie setjes  
kru isbanden in zwart , 

cognac en oranje

MODEL 3818



Halterschort met zak in tweeën gedeeld

Afm. ca. 80 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen Zak in tweeën 
gedeeld

MODEL 4533
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Halterschort wit met zak in tweeën gedeeld

Afm. ca. 80 cm lang en 70 cm breed

100% katoen 

Zakken extra
verstev igd

MODEL 4828
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Denim halterschort met verstelbare nekband  

d.m.v. jeansknoop met dubbel opgestikte zak  

voorzien van rivetten 

Afm ca. 80 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene Denim

Extra verstev ig ing
d.m.v .  r ivetten

Verstelbare
nekband

MODEL 3404
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Denim halterschort met dubbel gestikte steek- 

zakken en pennenzakje verstevigd met rivetten 

en verstelbare nekband d.m.v. jeansknoop

Afm. ca 80 cm lang en 90 cm breed

65/35% polyester/katoen

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene Denim

Handige 
insteekzak

Verstelbare
nekband

MODEL 3405
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MODEL 4150

Halterschort met verstelbare nekband en 

gekleurde baan van ca. 8 cm breed voorzien 

van dubbel opgestikte zak in tweeën gedeeld

Afm. ca 80 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen
Verstelbare

nekband
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Halterschort zonder zak 

Afm. ca. 90 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL BBQ

Lengte 90 cm
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Halterschort met borst- en heupzak

Afm. ca. 90 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen

90 cm lang

MODEL 5012

Borstzak
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Halterschort met borst- en heupzak

Afm. ca. 110 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen
1 10 cm lang

MODEL 5014

Heupzak
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Halterschort black jeans met ringen en 

dubbele zak

Afm. ca. 110 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen 
Dubbele zak

MODEL 3600
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Denim halterschort met zak in naden  

verwerkt voorzien van verstelbare nekband 

d.m.v. jeansknoop

Afm ca 90 cm lang en 90 cm breed

65/35% polyester/katoen

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene Denim

MODEL 3406

Verstelbare
nekband
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Halterschort wit satijn katoen met 

borst- en heupzak

Afm. ca. 110 cm lang en 70 cm breed

100% katoen

100% satijn katoen

MODEL 4783
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PVC schort van Bisonyl wit waterafstotend

Afm. ca. 117 cm lang en 90 cm breed

43mm Taurinyl BKE

Dikke Bisonyl waardoor 
er geen water door kan

MODEL 4000

Extra verstev igd

Wist u ook dat..
Schriks hoofdzakelijk met  

Ten Cate stoffen werkt? Dit is  
een Europese kwaliteitsstof.
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Denim halterschort extra groot met dubbel gestikte 

zak in tweeën gedeeld voorzien van rivetten en 

verstelbare nekband d.m.v. jeansknoop

Afm. ca. 100 cm lang en 100 cm 

breed 65/35% polyester/katoen

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene Denim

Extra groot
100 cm breed

MODEL 3455

Verstelbare
nekband
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Kookschort groot met zak in tweeën gedeeld

Afm. ca. 100 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 4050

100 cm breed
100 cm lang
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Halterschort groot zonder zak  

met lange strikbanden

Afm. ca. 100 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL BBQ+

Extra lange
str ikbanden zodat

het schort voor  
gestr ikt kan worden
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Vestschort voorzien van een heupzak

Afm. ca. 100 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

Verstelbarenekband
d.m.v .  knopen

MODEL 5811
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Omslagschort extra breed met een 

zak in tweeën gedeeld

Afm. ca 90 cm lang en 135 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 2307

Achter geheel 
s lu itend door 

breedte van 135 cm
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Omslagschort extra breed met 

borst- en heupzak

Afm. ca. 110 cm lang en 135 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 2308

Achter geheel 
s lu itend door 

breedte van 135cm
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OER HOLLANDS VAKMANSCHAP

Geniet van wat u ziet. 

Wat u niet ziet is uniek 

en maken we samen...

Kinderschort

Afm. ca 60 cm lang en 50 cm breed

65/35% polyester/katoen

Extra stev ige 
horeca kwal ite itsstof

MODEL 2000
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OER HOLLANDS VAKMANSCHAP

Geniet van wat u ziet. 

Wat u niet ziet is uniek 

en maken we samen...

Wilt u meer informatie 
over onze schorten?
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Schriks is al meer dan 40 jaar dé specialist in schorten en sloven. 

Sinds 1975 is het familiebedrijf toonaangevend in het vervaardigen 

van hoogwaardige en professionele kwaliteitsproducten op maat. Een 

authentieke en ambachtelijke textielfabrikant met liefde voor het vak. 

Ouderwets vakmanschap met eigentijdse service. Dat is Schriks! 

Schriks werkt met eigen ontwerpers, een eigen snijzaal, een eigen 

productie en verkoopt haar kleding via circa 150 dealers verspreid  

over heel Nederland.  De passie en zorg waarmee gewerkt wordt, 

weerspiegelt zich in de producten. Schorten en sloven van Schriks zijn 

origineel, uniek en bijzonder. Dat zie je, dat voel je, dat ervaar je..  

Schriks, uniek in uw branche

Een persoonlijke en transparante werkwijze, dat is de kracht van Schriks. 
Persoonlijke aandacht voor product en klant staat bij ons hoog in het vaandel. 
Door onze flexibele aanpak gaan we elke uitdaging aan. 
Ons creatief en vakkundig team denkt graag met u mee en levert advies op maat.

Persoonlijk & transparant
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Op a l onze s loven wordt een gedegen 
kwal ite itscontrole u itgevoerd voordat deze 
worden verzonden .  Zo streven we a ltijd naar 
de hoogste kwal ite it en zekerheid .

Kwal ite it en zekerheid 
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Geniet va
n wat u ziet. 

Wat u niet zie
t is uniek 

en maken we samen...
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Denim is niet meer weg te denken in onze collectie. Wij maken gebruik van een  
65/35% polyester/katoenen denim die hierdoor kleurvast blijft en industrieel gewassen kan worden.  

Alle denim modellen zijn ook alleen maar in denim verkrijgbaar.

38
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     NAAST DE BLACK, BLUE EN  
COGNAC DENIM IS ER NU OOK EEN 
       GROENE DENIM



Denim sloofje met riemlussen en leren riem

Afm. ca. 40 cm lang en 70 cm breed

65/35% polyester/katoen & leer 

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en  

Groene Denim Met leren r iem

MODEL 3702

40



41 

Kort sloofje met dubbel opgestikte zak  

in tweeën gedeeld

Afm ca 35 cm lang en 75 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 3716



Jeanssloof kort met dubbel opgestikte zak  

in tweeën gedeeld verstevigd met rivetten

Afm. ca. 50 cm lang en 90 cm breed

65/35% polyester/katoen

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene denim

MODEL 3401
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Belgische sloof met zak in drieën gedeeld 

en voorzien van trenzen

Afm ca 50 cm lang en 90 cm breed

65/35% polyester/katoen

1

MODEL 5006

Zak in  
dr ieën gedeeld
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Bakkerssloof wit 

Afm. ca. 50 cm lang en 75 cm breed 

100% katoen

schorten en sloven van Schriks uitermate 
geschikt zijn voor bedrukken en borduren?

Wist u ook dat..

MODEL 2303
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Kokssloof wit

Afm. ca. 75 cm lang en 100 cm breed

100% katoen

MODEL 2304

Met doorlopende
stikbanden
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Kokssloof in kleur

Afm ca. 75 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 5007
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Kokssloof met zak in drieën gedeeld en  

zak voorzien van trenzen

Afm. ca. 75 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoenUitsnede van zak

MODEL 5007 + ZAK
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Kokssloof extra breed

Afm. ca. 75 cm lang en 120 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL K120

Geheel s lu itend
door 120cm breed
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Kokssloof extra breed met zak in drieën 

gedeeld en voorzien van trenzen

Afm. ca. 75 cm lang en 120 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL K120 + ZAK

Zak in  
dr ieën gedeeld
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Loopsplitsloof denim waarbij de split elkaar  

overlapt met dubbel opgestikte zak in  

tweeën gedeeld verstevigd met rivetten  

Afm ca. 80 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en Groene denim

Loopspl it va lt  
 over elkaar

MODEL 3402
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Overlappende split met grote dubbel 

gestikte zak in tweeën gedeeld midden

voor in kleur

Afm ca. 80 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 3105 KLEUR

Overlappende spl it
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Franse sloof wit

Afm. ca 100 cm lang en 100 cm breed

100% katoen

Schriks schorten en sloven 
produceert met private label?

Wist u ook dat..

MODEL 2305
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Franse sloof in kleur

Afm. ca. 100 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 5008
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Franse sloof met zak in drieën gedeeld  

en voorzien van trenzen

Afm ca. 100 cm lang en 100cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL 5008 + ZAK

Zak in dr ieën 
gedeeld
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Franse sloof met gekleurde baan 

12 cm breed

Afm ca. 100 cm lang en 100 cm breed

65/35% polyester/katoen

Kleurbaan in a lle
standaard k leuren
leverbaar

MODEL 4100
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MODEL 3103

Loopsplitsloof met zakje rechterbeen  

en zak voorzien van trenzen

Afm. ca 100 cm lang en 95 cm breed

65/35% polyester katoen Loopspl it

bij Schriks kwaliteit altijd boven kwantiteit gaat?  

Wist u ook dat..
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Franse sloof extra breed

Afm. ca 100 cm lang en 120 cm breed

65/35% polyester/katoen

MODEL F120

Achter geheel 
s lu itend door  

breedte van 120 cm
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Schriks eenvoudig grote aantallen 
schorten en sloven produceert? 

Snel leverbaar en van de hoogste kwaliteit! 

Wist u ook dat..

MODEL F120 + ZAK

Franse sloof extra breed met zak in  

drieën gedeeld en voorzien van trenzen

Afm. ca. 100 cm lang en 120 cm breed

65/35% polyester/katoen 
Achter geheel 

s lu itend door 
breedte van 120 cm
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Denim placemat voorzien van bestek  

en servet vak voorzien van rivetten

Afm. ca. 50 cm lang en 40 cm breed

65/35% polyester/katoen 

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en  

Groene Denim

Denim tafelloper met siernaad

Afm. ca. 135 cm lang en 50 cm breed

65/35% polyester/katoen 

Leverbaar in Black, Blue, Cognac en  

Groene Denim

MODEL 3701MODEL 3700
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Optioneel



De zware 300 grams polyester/katoenen Denim blijft 

kleurvast. Door middel van jeansknopen zijn alle

leren riemen en gespen afneembaar en kan de

Denim uitgewassen worden. De riemen en banden 

zijn van buffelleer.

Denim-Leer

LEREN-DENIM SCHORTEN

   STOERE HORECA SCHORTEN
VOOR DE HIPPE HORECA ZAAK
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LEREN-DENIM SCHORTEN

   STOERE HORECA SCHORTEN
VOOR DE HIPPE HORECA ZAAK

Buiten het feit dat al onze schorten in en rondom Meijel gemaakt worden  

van hoofdzakelijk Ten Cate stoffen, welke een Nederlandse stoffen 

producent is. Kunnen wij oprecht zeggen dat wij 100% MVO bezig zijn.

Wij kunnen ons niet aansluiten bij Fairwear organisatie omdat  

die organisatie zich niet richt op productiebedrijven in Nederland.

Om dit geheel nog naar een hoger segment te brengen heeft  

Ten Cate  de Ecogreen stoffen ontwikkeld. 

Normaal bestaat onze stof uit 65% polyester en 35% uit katoen.  

Bij Ecogreen stof is de 65% polyester vervangen door polyester  

van gerecyclede petflessen en is de 35% katoenen vezel vervangen 

door Lyocel wat een vezel is die van houtpulp wordt gemaakt. 

Vraag naar de mogelijkheden.

VOOR 1 HALTERSCHORT WORDEN ER GEMIDDELD 
10 ½ LITER GERECYCLEDE PET FLESSEN GEBRUIKT  

IN DE ECOGREEN STOF.

Ecogreen
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Zit uw model er niet tussen? Stel uw schort of sloof zelf samen!*

Geheel naar eigen wens creëert u een uniek en passend model.

LxB schort 80x70             schort 90x70 schort 110x70  schort 100x100    schort 90x135        schort 110x135  schort 80x70
diagonaal

schort 80x70
baan

LxB sloof 50x75    sloof 50x90      sloof 75x100    sloof 100x100 sloof 75x120 sloof 100x120 sloof 100x95
split

sloof 100x100 
baan

sloof 80x100
overlappende
split

borstzak
12x16

zak a
17x18 

zak f
20x24  

zak b
34x20 

zak c
45x21

zak d
15x19
26/19x19

 steekzak  
 44x25 

verstelbare 
nekband  

Stap 1 Kies model

Stap 2 Kies toevoeging

pennenzakje
7x16

*Mogelijk vanaf 30 stuks.

zak e
36x24
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Black Denim

Blue Denim

Cognac Denim

Groene Denim

Zwart

Wit

Marine

Kobalt

Turquoise

Paars

Bordeaux

Rood

Forest groen

Bottle groen

Licht groen

Lime

Oranje

Fuchsia

Geel

Bruin

Taupe

Camel

Antraciet

Grijs

Zilver grijs

Krijtstreep

Blauwe krijtstreep

Bakkersruit

Smalle krijtstreep

Schriks maakt gebruik van maar liefst 
25 standaardkleuren. Naast deze 
standaardkleuren zijn er ook verschillende 
kleurcombinaties mogelijk en te 
produceren in de meest uiteenlopende 
modellen. De keuze is eindeloos. We zijn 
uiteraard op de hoogte van de laatste 
modetrends en creëren voor u een schort 
of sloof met karakter dat naadloos aansluit 
bij uw onderneming. Een uniek schort of 
sloof met de juiste uitstraling! 

Altijd een kleur 
die bij u past

Stap 3 Kies een kleur

Stap 4 Kies een kleur garen
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LENGTE 70 CMLENGTE 60 CM

3810
Halterschort met vaste  
kruisbanden en rechthoekige 
zak dubbel opgestikt
65/35% polyester/katoen
ca. 70 x 70 cm

2000
Kinderschort
65/35% polyester/katoen
ca. 60 x 50 cm

LENGTE 80 CM

LENGTE 90 CM

PAGINA 10PAGINA 32

4533
Halterschort met zak in 
tweeën gedeeld. In kleur
65/35% polyester/katoen
ca. 80 x 70 cm

3820
Halterschort met vaste  
kruisbanden en rechthoekige 
zak dubbel opgestikt
65/35% polyester/katoen
ca. 80 x 70 cm

3825
Denim halterschort met 
vaste kruisbanden en 
rechthoekige zak dubbel 
opgestikt extra verstevigd 
met rivetten
65/35% polyester/katoen
ca. 80 x 70 cm

3703
Denim schort met leren 
riemen, banden en badge
65/35% polyester/katoen
ca. 80 x 70 cm

PAGINA 14

PAGINA 11

PAGINA 12

PAGINA 8

4828
Halterschort met zak 
in tweeën gedeeld. 
Alleen in het Wit.
100% katoen
ca. 80 x 70 cm

PAGINA 15

4150
Halterschort met 
verstelbare nekvand en 
gekleurde baan voorzien 
van zak in tweeën gedeeld
65/35% polyester/katoen
ca. 80 x 70 cm

PAGINA 18

3404
Denim halterschort met 
verstelbare nekband d.m.v. 
jeansknoop met dubbel 
opgestikte zak voorzien  
van rivetten
65/35% polyester/katoen
ca. 80 x 70 cm

PAGINA 16

3405
Denim halterschort met  
dubbel gestikte steekzakken 
en pennenzakje verstevigd 
met rivetten en verstelbare 
nekband d.m.v. jeansknoop
65/35% polyester/katoen
ca. 80 x 90 cm

PAGINA 17

3818
Denim schort met drie  
vakken en drie setjes  
kruisbanden in zwart,  
cognac, en oranje met 
tuinbroeksluiting
65/35% polyester/katoen
ca. 90 x70 cm

BBQ
Halterschort zonder zak
65/35% polyester/katoen
ca. 90 x70 cm

PAGINA 13

PAGINA 19

5012
Halterschort met borst- 
en heupzak 
65/35% polyester/katoen 
ca. 90 x70 cm

PAGINA 20

2307
Omslagschort extra breed 
met een zak in tweeën 
gedeeldd
65/35% polyester/katoen
ca. 90 x 135 cm

PAGINA 30

3406
Denim halterschort met zak 
in naden verwerkt voorzien 
van een verstelbare nekband 
d.m.v. jeansknoop
65/35% polyester/katoen 
ca. 90 x 90 cm

PAGINA 23
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LENGTE 100 CM

LENGTE 110 CM

LENGTE 117 CM

4050
Kookschort groot met zak 
in tweeën gedeeld 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 100 cm

PAGINA 27

BBQ+
Halterschort groot zonder
zak met lange strikbandenn 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 100 cm

3704
Denim schort met leren  
riemen, banden en badgen 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 70 cm

PAGINA 28

PAGINA 9

5811
Vestschort voorzien 
van een heupzak
65/35% polyester/katoen
ca. 100 x 100 cm

PAGINA 29

3455
Denim halterschort extra 
groot met dubbel gestikte 
zak in tweeën gedeeld 
voorzien van rivetten en 
verstelbare nekband  
d.m.v. jeansknoop 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 100 cm
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5014
Halterschort met 
borst- en heupzak 
65/35% polyester/katoen 
ca. 110 x 70 cm
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4783
Halterschort met borst- 
en heupzak. Alleen in Wit. 
100% Satijn katoen
ca. 110 x 70 cm

PAGINA 24

2308
Omslagschort extra breed 
met borst- en heupzak. 
65/35% polyester/katoen
ca. 110 x 135 cm
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3600
Black jeans halterschort 
met ringen en dubbele zak 
65/35% polyester/katoen
ca. 110 x 70 cm
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4000
PVC schort van Bisonyl 
waterafstotend. 
Alleen in Wit. 
43mm Taurinyl BKE
ca. 117 x 90 cm
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MODEL PAGINA’S 8 T/M 32 



LENGTE 35 CM

LENGTE 40 CM

LENGTE 50 CM

3716
Kort sloofje met zak in  
tweeën gedeeld 
65/35% polyester/katoen 
ca. 35 x 75 cm

2303
Bakkerssloof Wit 
100% katoen 
ca. 50 x 75 cm
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3702
Denim sloofje met  
riemlussen en leren riem 
65/35% polyester/katoen 
ca. 40 x 70 cm

5006
Belgische sloof met zak in 
drieën gedeeld en voorzien 
van trenzen
65/35% polyester/katoen 
ca. 50 x 90 cm
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3401
Jeanssloof kort met zak 
dubbel gestikt in tweeën  
gedeeld en verstevigd 
met rivetten 
65/35% polyester/katoen 
ca. 50 x 90 cm
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LENGTE 75 CM

5007
Kokssloof in kleur 
65/35% polyester/katoen 
ca. 75 x 100 cm

2304
Kokssloof in wit
65/35% polyester/katoen 
ca. 75 x 100 cm
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5007+ZAK
Kokssloof met zak 
in drieën gedeeld en zak  
voorzien van trenzen 
65/35% polyester/katoen 
ca. 75 x 100 cm
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MODEL PAGINA’S 38 T/M 59
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K120 + ZAK
Kokssloof extra breed met 
zak in drieën gedeeld en 
voorzien van trenzen
65/35% polyester/katoen 
ca. 75 x 120 cm

K120
Kokssloof extra breed 
65/35% polyester/katoen 
ca. 75 x 120 cm
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LENGTE 80 CM

LENGTE 100 CM

2305
Franse sloof Wit 
100% katoen
ca. 100 x 100 cm
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5008
Franse sloof in kleur 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 100 cm
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5008+ZAK
Franse sloof met zak 
in drieën gedeeld en  
voorzien van trenzen 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 100 cm
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4100
Franse sloof met gekleurde  
baan van 12 cm breed 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 100 cm

F120
Franse sloof extra breed 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 120 cm
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3103
Loopsplitsloof met  
zakje rechterbeen en zak 
voorzien van trenzen 
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 95 cm

F120+ZAK
Franse sloof extra breed  
met zak in drieën gedeeld 
en voorzien van trenzen
65/35% polyester/katoen 
ca. 100 x 120 cm

PAGINA 56 PAGINA 58

BESCHIKBARE KLEUREN

Zie pagina 63 voor de benamingen

67 

3105 KLEUR
Overlappende splitsloof 
met grote dubbel gestikte 
zak in tweeën gedeeld 
midden voor. 
In kleur. 
65/35% polyester/katoen 
ca. 80 x 100 cm

3402
Loopsplitsloof denim waarbij 
de split elkaar overlapt met 
zak in tweeën gedeeld en 
verstevigd met rivetten. 
65/35% polyester/katoen 
ca. 80 x 100 cm
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