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Praktisch, sterk en functioneel
Zorgkleding moet in probleemloos gedragen kunnen worden. Daarom kan onze 
collectie medische kleding probleemloos op hoge temperaturen worden gewassen 
(hierdoor wordt het aantal ziektekiemen aanzienlijk verminderd). Bij onze medische 
beroepskleding staat praktisch gebruiksgemak centraal. Daarom is voorzien in veel 
handige opbergzakken voor het snel opbergen van bijvoorbeeld diagnostische in-
strumenten, pennen en notitieblokken. Of het nu zorgkleding voor dames en heren 
betreft of juist praktische uniseks werkkleding, wij hebben een uitgebreid assorti-
ment aanmpassende professionele kleding voor de medische sector! 

Waaruit bestaat de collectie medische kleding van Dutch Company Style?
Wij bieden een zeer uitgebreide collectie medische werkkleding voor verschillende 
beroepen. Zo bieden we tunieken, doktersjassen- en broeken, doktershemden, 
medische poloshirts, hesjes met polosluiting en jacks. Alles kan volledig op maat 
worden geleverd inclusief bedrukking of borduring. Zo past de medische kleding 
volledig bij de huisstijl.  Ontdek ons brede assortiment medische beroepskleding 
voor artsen, verpleegkundigen en medisch assistenten en profiteer van onze ken-
nis en expertise op dit vlak. Ons assortiment verandert voortdurend en wordt vaak 
uitgebreid met artikelen uit de nieuwe collecties van populaire kledingfabrikanten.

Nieuwe ontwikkelingen met Ecogreen weefsels
Natuurlijk willen we klanten ook helpen om te kunnen kiezen 
voor eerlijke en milieuverantwoord geproduceerde kleding, daar-
om hebben diverse van onze merken kledij die samengesteld 
is uit Tecawork™ Ecogreen weefsels van onze partner TenCate 
Protective Fabrics. Tecawork™ Ecogreen weefsels zijn gemaakt 
van 100% groene vezels en hebben niet alleen uitstekende vocht-
regulerende eigenschappen, maar zijn ook extreem sterk en duur-
zaam. Daarnaast voldoet al onze kleding aan het air Wair label.

Medische kleding Medische kleding 
en werkkleding en werkkleding 

voor de zorgsectorvoor de zorgsector
Medische werkkleding moet voldoen aan 
zeer hoge eisen. Immers, deze speciale 
kleding fungeert niet alleen als een her-

kenningspunt voor patiënten. Het heeft 
tevens een hygiënische en praktische functie. 

Dutch Company Style weet met haar jarenlange ervaring op dit gebied om samen 
met u de beste keuze te maken voor u en uw team en helemaal afgestemd op uw 
werkomstandigheden. 

Er is medische kleding voor artsen, medisch assistenten, fysiotherapeuten, natuur- 
genezers, verplegers, verzorgenden en andere gezondheidswerkers. Wij bieden 
in ieder geval een uitgebreide collectie medische werkkleding aan die aan al uw 
wensen voldoet. Dutch Company Style is leverancier van Alsico, Ballyclare (Haen), 
Segers Benelux en Shae Care en levert medische kleding in steriel wit of in een 
modieuze tint, de keuze is aan u!



Luna Basic groen

Verzorgingsuniformen

Luna Basic paars



Verzorgingsuniformen

Rania | Ray

Karel

Verona | Ono
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Verzorgingsuniformen
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Verzorgingsuniformen

Arjuna | Arjuno

Claire roze

Claire blauw

Emma comfort



Kwaliteiten en Maattabel

Heren broeken

Maat BE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Maat NL 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

XS S M L XL 2XL 3XL

Tailleomtrek 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Heupomtrek 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

Dames / Bovenste kledij

Maat 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

XS S M L XL 2XL 3XL

Borstomtrek 84 88 92 96 100 104 108 114 120 126 132 138 144

Heupomtrek 92 96 100 104 107 110 113 117 121 125 129 133 137

Unisex (heren) / Bovenste kledij

Maat 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

XS S M L XL 2XL 3XL

Borstomtrek 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Unisex broeken

Maat XS S M L XL 2XL

Tailleomtrek 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

Heupomtrek 92 96 101 106 109 112 116 120 124 128 132 136

Dames broeken

Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

XS S M L XL 2XL

Tailleomtrek 68 72 76 80 84 88 92 98 104 110 116 122

Heupomtrek 88 92 96 100 104 107 110 113 117 121 125 129

Borst

Taille

Heupen

Borst

Taille

De Zorgkleding van Dutch Company Style is leverbaar in diverse stofkwaliteiten.De Zorgkleding van Dutch Company Style is leverbaar in diverse stofkwaliteiten. 

Kwaliteit 1Kwaliteit 1
Samenstelling: 
- 65% recycled polyester
- 32% katoen
- 3% elasthan
- 215 grams

Kwaliteit 2Kwaliteit 2
Samenstelling: 
- 65% recycled polyester
- 35% katoen
- 215 grams  

Kwaliteit 3 Kwaliteit 3 
Samenstelling:
- 65% polyester
- 35% katoen
- 215 grams

Kwaliteit 4Kwaliteit 4
Samenstelling:
- 65% polyester
- 35% katoen 
- 245 grams

MaattabelMaattabel 
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Zorgkleding op maat Zorgkleding op maat 
en in uw eigen huisstijlen in uw eigen huisstijl
Dutch Company Style heeft eigentijdse bedrijfskleding voor de zorg  
en levert daarbij 100% maatwerk. Dankzij onze brede collectie kleding 
zijn wij de aangewezen partij voor o.a Zorginstellingen, Welness en 
Schoonmaakbedrijven.  

Op alle plekken waar een herkenbare corporate identity bijdraagt aan 
de klantbeleving, levert Dutch Company Style een passende private 
label kledinglijn. In nauw overleg met u maakt Dutch Company Style 
bedrijfskleding die uw medewerkers laat schitteren in custom made 
kledingconcepten die passen bij uw huisstijl.

Bij ons kiest u altijd voor kwalitatieve maatwerkkleding die niet 
alleen mooi is maar ook prettig om te dragen zodat de medewerkers 
de kleding ook graag aantrekken. 

Eigen designafdeling
Dankzij onze eigen designafdeling, mag u een kledingontwerp 
verwachten dat aansluit bij uw merkidentiteit en huisstijl. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Laat u inspireren in de 
showroom van Dutch Company Style in Elst (gld). 
Wij adviseren u graag zodat u uiteindelijk de juiste keuze maakt!

De getoonde kleding in deze brochure De getoonde kleding in deze brochure 
is slechts een kleine greep uit ons is slechts een kleine greep uit ons 
totale assortiment.totale assortiment.
De mogelijkheden zijn eindeloos! Ook op het gebied van bedrukken, 
borduren of vermaken hebben wij alle services in huis. 

Heeft u vragen? Heeft u vragen? 
Aarzel dan niet en  bel met Hansbel met Hans (onze specialist op het gebied van 
kleding voor de zorg en medische professionals) om de wensen 
en mogelijkheden te bespreken.

Hans VrielinkHans Vrielink
dutchcompanystyle.nl/medische-zorg-kleding     hvrielink@dutchcompanystyle.nl

   06 - 24 75 04 56
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