


HET ECHTE WERK

Bij een sterk merk hoort een sterk product en wie beter dan uzelf kan hierover oordelen? Zo worden 
alle DASSY collecties ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikers en schakelen we ook 
telkens het DASSY TESTTEAM in: een groep professionals uit diverse beroepen en sectoren die elk 
model uit het DASSY gamma uitvoerig testen. Zonder toegevingen beoordelen zij de kledij naar de 
prestaties op de werkvloer, net dáár waar het telt. 

De vervaardiging van de werkkledij gebeurt in ons  productiecentrum . 
Deze moderne fabriek beschikt over de meest recente uitrusting, 
waarbij een deskundig team er nauwlettend op toe ziet dat elk DASSY 
kledingstuk aan alle normen en eisen voldoet, om u zo een maximaal 
kwaliteitsniveau te garanderen.

Naast het in-house ontwerp en de eigen productie, wordt ook
de permanente voorraad van meer dan 500.000 stuks  
beheerd in het eigen semiautomatisch magazijn, wat dagelijks 
een snelle en correcte levering mogelijk maakt naar meer dan 
1000 professionele verdelers over heel Europa.

GETEST   DOOR   PROFESSIONALS

EIGEN   PRODUCTIE

EIGEN   MAGAZIJN



D-FX [afk. DASSY-E�ects] [DASSY collectie]:
E�ect of invloed dat een bepaalde collectie werkkleding heeft
op iemand of iets.

DASSY-EFFECTS - De DASSY D-FX collectie   laat je niet onbewogen. 
Dankzij de dynamische pasvorm en energiek design, 
onderscheidt deze werkkleding zich van de rest.

SPECIAL-EFFECTS - Of je je nu schrap zet tegen een krachtige 
windstoot, inbeukt op een stenen muur of stof doet opwaaien 
op een harde ondergrond, met de juiste werkkleding kan 
je elk special e�ect creëren .

PRACTICAL-EFFECTS - Ervaar het praktische e�ect  
van een krachtig technisch ontwerp: waterafstotende 
behandeling, Cordura®  versterkingen en stretch 
sto�en laten een sterke indruk na.

VISUAL-EFFECTS - Ook het innovatief design met 
vier opmerkelijke kleuren en re�ecterende details 
mist z’n visueel e�ect  niet. Met werkbroeken 
en bijpassende bovenstukken stel je zelf een 
impactvolle werkout�t samen.

DASSY  D-FX



MAGNETIC
TWEEKLEURIGE  MULTIZAKKENBROEK
MET  KNIEZAKKEN

Certi�catie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura ®  kniezakken
in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

65% polyester | 35% katoen, ± 250 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

DASSY® 

Beschikbare kleurencombinaties:

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67 



DASSY® NOVA is ook verkrijgbaar zonder
Cordura®  kniezakken (DASSY ® SPECTRUM).

ATOM

COSMIC

TWEEKLEURIGE  WERKVEST

TWEEKLEURIGE  WERKSHORT

65% polyester | 35% katoen, ± 250 g/m 2

 Versterking nylon Cordura®

 XS-3XL

65% polyester | 35% katoen, ± 250 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

DASSY® 

DASSY® 

NOVA

65% polyester | 35% katoen, ± 250 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

TWEEKLEURIGE  WERKBROEK   MET  KNIEZAKKEN
Certi�catie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura ®  kniezakken
in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

DASSY® 



VOLTIC

65% polyester | 35% katoen, ± 250 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

TWEEKLEURIGE  BRETELBROEK
MET KNIEZAKKEN

Certi�catie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura ®  kniezakken

in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

FUSION TWEEKLEURIGE  BODYWARMER

DASSY® 

DASSY® 

100% polyester, ± 280 g/m 2

Fleece voering | Mechanische stretch
Waterdichte*, winddichte en ademende stof
*Dit is enkel van toepassing op de stof en niet op het volledige kledingstuk.

XS-3XL



PULSE

ORBITAL

SONIC

STELLARTWEEKLEURIGE  SWEATSHIRT  JAS

TWEEKLEURIGE  POLO

T-SHIRT  MET  LANGE  MOUWEN

TWEEKLEURIGE  SWEATSHIRT80% katoen | 20% polyester, ± 290 g/m 2

Versterking nylon Cordura®  | Teddy voering

XS-3XL 80% katoen | 20% polyester, ± 290 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

XS-3XL

100% katoen, ± 220 g/m 2

XS-4XL

92% katoen | 8% elastaan, ± 220 g/m 2 XS-4XL

DASSY® 

DASSY® 

DASSY® 

DASSY® 



GRAVITY HYPER
TWEEKLEURIGE  SOFTSHELL  VEST

WIND-  EN  WATERDICHTE  JAS100% polyester, ± 280 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

Mechanische stretch
Waterdichte*, winddichte
en ademende stof
*Dit is enkel van toepassing op
de stof en niet op het
volledige kledingstuk.

XS-3XL

Met de HYPER regenjas  ben je optimaal beschermd tegen 
wind en regen, dankzij de waterdichte naden en ritssluitingen 
alsook de performante water-, winddichte en ademende stof.
Bovendien houdt je de ijzige wind buiten, door zelf de wijdte 
van de polsbanden en taille te regelen.

100% polyester, ± 200 g/m 2

XS-3XL

DASSY® DASSY® 



DASSY DNA staat voor duurzame werkkledij met een onweerstaanbare uitstraling, vandaar 
“extremely irresistible workwear” . Deze complete, innovatieve collectie werd speciaal 
ontwikkeld voor de zelfbewuste vakman die waarde hecht aan duurzame werkkledij 
waarmee hij tevens goed voor de dag komt. Kies uit knappe broeken, sexy shorts, stoere 
jassen en bretelbroeken, verkrijgbaar in vijf stijlvolle kleuren voor professionals uit 
verschillende beroepen en industrieën.

Reken op een superieure duurzaamheid, dankzij de extreem slijtvaste en uiterst 
comfortabele canvas stof  en extra Cordura®  versterking  op slijtage gevoelige 
plekken als ellebogen en knieën alsook op de verschillende werkzakken. Kortom, 
DASSY DNA werkkleding staat garant voor duurzame en aantrekkelijke werkkledij, 
aangepast aan de speci�eke noden van de professional. Vandaar Durable, 
Noticeable en Adaptable (duurzaam, opmerkelijk en aanpasbaar).

DASSY  DNA
EXTREMELY  IRRESISTIBLE  WORKWEAR



CONNOR

GORDON

CANVAS  WERKBROEK  MET  KNIEZAKKEN

Certi�catie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura ®  kniezakken
in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

65% polyester | 35% katoen, ± 295 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

De DASSY®  Gordon wordt nu geleverd met lussen, 
waardoor het mogelijk wordt om deze aan eender 
welke broek te bevestigen via de riem.

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67 

DASSY® 

DASSY® 

Beschikbare kleurencombinaties:



STARK
CANVAS  WERKBROEK

65% polyester | 35% katoen, ± 295 g/m 2

BE-FR  36-66  |  NL-DE   42-67

SWEATSHIRT  HOODIE
VERSTERKT  MET  CANVAS

INDY

80% katoen | 20% polyester, ± 340 g/m 2

XS-4XL

DASSY® 

DASSY® 



100% polyester, ± 240 g/m 2

EN 343:2003+A1:2007 - KLASSE 3

XS-3XL
100% polyester, ± 350 g/m 2

XS-3XL

AUSTIN CROFTCANVAS WINTER  JAS DRIELAAGSE  FLEECEJAS
VERSTERKT  MET  CANVASDeze stoere winterjas gaat met u mee in de kou, de wind en 

de regen. De waterdichte, winddichte en ademende stof in 
combinatie met waterdichte naden en ritssluitingen maken van de 

AUSTIN de evidente keuze voor al uw outdoor werkzaamheden.

Niet zomaar een �eecejas. Trotseer zonder moeite barre weers-
omstandigheden dankzij de geavanceerde drielaagse structuur van de 
CROFT. Vertrouw op deze �eecejas voor een langdurig werkcomfort.

...versterkt zijn met Cordura ® . Deze stof is vooral gekend voor z’n extreme duurzaamheid en slijtage-
weerstand bij schuren, scheuren en ruwe behandeling. Perfect dus voor de versterking van werkkledij, 
vooral op slijtage-gevoelige plaatsen. Daarom zijn de DNA modellen versterkt met Cordura ®  op de zakken, 
knie-, schouder- en elleboogstukken (indien van toepassing).

WIST JE  DAT? DE   MODELLEN   IN   ONZE   DASSY   DNA   COLLECTIE...

DASSY® 

DASSY® 



De CLASSIC collectie van DASSY professional workwear biedt u een uitgebreid en kwalitatief gamma van 
professionele werkkledij.  Elke professional weet een goede werkout�t naar waarde te schatten. Doorgaans moet 
werkkledij dus goed zitten maar vooral ook sterk en duurzaam zijn. DASSY werkkledij gaat nog een stap verder 
en verlicht ook het werk voor u…  “Workwear that does the job for you”  is dus meer dan enkel een slogan.
 
Wij streven ernaar de prestaties van hardwerkende professionals als uzelf veiliger én praktischer te maken. De 
CLASSIC collectie is zo opgebouwd dat u snel en eenvoudig de juiste kledingcombinatie kan kiezen, volledig 
in functie van uw speci�eke werksituatie. Naast het gebruik van duurzame en slijtvaste materialen

           wordt daarom ook bijzonder veel belang gehecht aan functionaliteit en comfort . Zo heeft de CLASSIC                
 lijn al les in huis om aan elke professionele vereiste te beantwoorden.

DASSY  CLASSIC
WORKWEAR  THAT  DOES  THE  JOB  FOR  YOU



BOSTON
TWEEKLEURIGE  WERKBROEK  MET  KNIEZAKKEN

GECERTIFICEERDE   KNIEBESCHERMERS

Certi�catie EN 14404:2004+A1:2010
verstelbare Cordura ®  kniezakken
in combinatie met CRATOS kniebeschermers.

65% polyester | 35% katoen, ± 245 g/m 2 of ± 300 g/m 2

Versterking nylon Cordura®

Voldoen aan alle testen voor ergonomie, perforatie, kracht en 
impact. De voorgevormde kniebeschermers passen perfect 
rond de knie en zorgen voor een optimale bescherming.

Verkrijgbaar in twee verschillende stofgewichten:

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67 

CRATOS

DASSY® 

DASSY® 

Beschikbare kleurencombinaties:



LIVERPOOL

SEATTLE

WERKBROEK

TWEEKLEURIGE   MULTIZAKKENBROEK  MET   KNIEZAKKEN

65% polyester | 35% katoen, ± 245 g/m 2

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

BE-FR  36-66  |  NL-DE  42-67

65% polyester | 35% katoen, ± 245 g/m 2 of ± 300 g/m 2

Versterking nylon Cordura®
Verkrijgbaar in twee stofgewichten:

DASSY® 

DASSY® 



BASIEL

JAKARTA

BOSTON

TWEEKLEURIGE  SWEATER

TWEEKLEURIGE  SOFTSHELL  VEST

TWEEKLEURIGE  WERKBROEK
MET  KNIEZAKKEN

80% katoen | 20% polyester, ± 290 g/m 2

XS-4XL

100% polyester, ± 280 g/m 2

XS-3XL

DASSY   IN 'T   WIT
FUNCTIONALITEITEN   IN   DE   VERF

DASSY® 

DASSY® 

DASSY® 



LUGANO
TWEEKLEURIGE  WERKVEST

65% polyester | 35% katoen, ± 245 g/m 2 of ± 300 g/m 2

XS-3XL

Verkrijgbaar in twee stofgewichten:

KAZAN
TWEEKLEURIGE  FLEECEVEST

100% polyester, ± 260 g/m 2

XS-3XL

DASSY® 

DASSY® 





Als antwoord op de steeds grotere vraag naar speci�eke bescherming  op gebied van werkkleding, vormt het 
DASSY SAFETY gamma een volwaardig onderdeel van ons uitgebreid aanbod aan professionele werkkledij.

Omdat speci�eke beroepen vaak bepaalde risico’s met zich meebrengen die een aangepaste 
vorm van bescherming vereisen, biedt elk van de volgende collecties uit het SAFETY gamma een 
vooruitstrevende bescherming voor verschillende werksituaties:

•  HOGE   ZICHTBAARHEID
•  MULTINORM   en   MULTINORM-HOGE   ZICHTBAARHEIDSBESCHERMING
•  VLAMVERTRAGEND
Om u deze hoogwaardige bescherming  te garanderen, voldoen alle kledingstukken uit 
deze collecties aan de Europese normen. Ook is elk kledingstuk voorzien van speci�eke 
gebruikersinformatie met verdere toelichting over de normen waaraan de beschermende 
kledij voldoet, onderhoudsinstructies en correct gebruik van de kledij.

DASSY  SAFETY



T 040 787 83 04
5674 TM Nuenen

info@dj-print.nl
www.dj-print.nl

De Huufkes 104


