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Care by Alsico
“Care by Alsico” is het nieuwe merk, speciaal ontworpen voor de zorgsector. Steeds
meer stelt de verzorgende sector hogere eisen aan vormgeving en draagcomfort
van werkkleding. Dragers zullen er goed uitzien en bedrijven zien in dienstenkleding
de mogelijkheid om een modern en professioneel imago uit te stralen.
De kledinglijn “Care by Alsico” speelt volledig in op die behoefte en houdt enerzijds
rekening met “onderhoudsvriendelijkheid” en anderzijds met functionaliteit en casual
uitstraling.
“Care by Alsico” onderscheidt zich van andere merken door een diversiteit aan trendy
kleuren, elegante snit, goede dames-en unisexpasvormen en een goede afwerking.
Stoffen en accessoires werden met zorg uitgekozen, komen tegemoet aan de
wensen van de dragers en zijn afgestemd op de specifieke werkomstandigheden.
Naast de traditionele polyester-katoenstoffen, kan men kiezen voor een stretchstof
met een XLA vezel of een katoen-polyesterkwaliteit met satijnbinding (zie uitleg
stoffen op pagina 40).
Alle modellen in de brochure zijn uit stock leverbaar.

Andere kleurcombinaties uit een vooraf bepaalde selectie door Alsico zijn echter mogelijk op
aanvraag en tegen welbepaalde voorwaarden.
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Unisextuniek

Damestuniek

Unisex doktersjas

Dames doktersjas

LARIX / CETTIS

IRIS / ACACIA / CAMELIA

ASTER

SALVIA

Unisextuniek met fijne sierstiksels aan zakken en
korte mouwen, met hemdskraag en zakje voor
mobiele telefoon in rechterzijzak. Door de goede
pasvorm zit deze tuniek comfortabel voor zowel
man als vrouw. Lengte maat M = 75 cm.
Verkrijgbaar in 2 stofkwaliteiten.

Puur afgelijnde getailleerde damestuniek met fijne
sierstiksels aan zakken en korte mouwen, met
hemdskraag en zakje voor mobiele telefoon in
rechterzijzak. Lengte maat S = 70 cm.
Verkrijgbaar in 3 stofkwaliteiten.

Elegante unisex doktersjas met 3 opgestikte
zakken, ingezette lange mouwen, reverskraag,
sluiting met verborgen drukknopen, martingale en
split in rug. Extra zakje voor mobiele telefoon in
rechterzijzak. Lengte maat 52 = 105 cm.

Getailleerde dames doktersjas met reverskraag,
3 opgestikte zakken en ingezette lange mouwen,
split in middenrug en verborgen drukknoopsluiting.
In de rug is tussen beide naden een martingale
voorzien. Extra zakje voor mobiele telefoon in
rechterzijzak. Lengte maat 40 = 100 cm.

Kleur: wit
Stof: 1) KG 317, 65% pes / 35% co
		 Refnr. : A3690 LARIX
2) RELAX, 60% pes / 35% co / 5% EOL
		 Refnr. : A3690 CETTIS
Maten: XS - XXL

Kleur: wit
Stof: 1) KG 317, 65% pes / 35% co
		 Refnr. : A3638 IRIS
2) RELAX, 60% pes / 35% co / 5% EOL
		 Refnr. : A3638 ACACIA
3) DIVA, 60% co / 40% pes
Refnr. : A3638 CAMELIA
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A6197 ASTER
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A0274 SALVIA
Maten: 36 - 56
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tunieken
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Damestuniek

Unisextuniek

TILIA

ACER

Getailleerde damestuniek, ingezette korte mouwen en bies in kleur aan beide kanten van de drukknoopsluiting. Het kleuraccent wordt herhaald
op de kraag. Extra zakje voor mobiele telefoon in
rechterzijzak. Lengte maat S = 70 cm.

Modieuze unisextuniek met ingezette korte mouwen en bies in kleur aan beide kanten van de drukknoopsluiting. Het kleuraccent wordt herhaald
op de kraag. Extra zakje voor mobiele telefoon in
rechterzijzak. Lengte maat M = 75 cm.

Kleur:
Stof:
		
Maten:

wit/blue grey
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3638 TILIA
XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit/blue grey
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3690 ACER
Maten: XS - XXL
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tunieken

6

Damestuniek

Unisextuniek

HOSTA

HEBE

Getailleerde elegante damestuniek met opstaande kraag, ingezette korte mouwen, 3 opgestikte
zakken, accenten ton sur ton met lint op zakken,
achterpand en mouwen. Extra zakje voor mobiele
telefoon in rechterzijzak. Lengte maat S = 70 cm.

Unisextuniek met opstaande kraag, ingezette korte mouwen, 3 opgestikte zakken, accenten ton sur
ton met lint op zakken, achterpand en mouwen.
Extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat M = 75 cm.

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3659 HOSTA
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3690 HEBE
Maten: XS - XXL
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tunieken
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Unisextuniek

Damestuniek

Damestuniek (zonder mouwen)

MALUS

OLEA

PILEA

Eigentijdse unisextuniek met opstaande kraag,
ingezette korte mouwen, 3 opgestikte zakken en
extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Witte kleuraccenten maken het geheel af.
Lengte maat M = 75 cm.

Getailleerde elegante damestuniek met opstaande kraag, ingezette korte mouwen, 3 opgestikte
zakken, bruine kleuraccenten waaronder lint met
drukknoop op zakken, achterpand en mouwen.
Extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat S = 70 cm.

Damesjasje zonder mouwen, leuk om te dragen in
combinatie met een t-shirt. Opstaande kraag, 3
opgestikte zakken, witte kleuraccenten waaronder
lint met drukknoop op zakken en bruin lint op rug.
Extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat S = 70 cm.

Kleur:
Stof:

guess brown/wit
CONSORT, 60% co / 40% pes
Refnr. : A3690 MALUS
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit/guess brown
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3659 OLEA
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

guess brown/wit
CONSORT, 60% co / 40% pes
Refnr. : A3659 PILEA
Maten: XS - XXL
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tunieken

10

Damestuniek

13

ITEA
Getailleerde elegante damestuniek met opstaande kraag, ingezette korte
mouwen, 3 opgestikte zakken en kleuraccenten waaronder lint met drukknoop
op zakken, achterpand en mouwen. Extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak. Lengte maat S = 65 cm.

Kleur:

wit/blue grey/light blue
of
wit/petrol/apple
Stof:
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3659 ITEA
Maten: XS - XXL

tunieken

12

Damestuniek V-hals

Damestuniek V-hals

FATSIA

GAURA

Fris modieus damesmodel met V-hals, ingezette korte mouwen en een kleuraccent asymetrisch verwerkt aan schouder en in rug doorlopend op de mouw.
De zijzakken zijn voorzien van dezelfde kleuren. Extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak. Lengte maat S = 65 cm.

Fris modieus damesmodel met V-hals, ingezette
korte mouwen en een kleuraccent asymetrisch
verwerkt aan schouder en in rug doorlopend op
de mouw. De zijzakken zijn voorzien van dezelfde
kleuren. Extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak. Lengte maat S = 70 cm.

wit/peach/zwart
of
wit/apple/chocolate
Stof:
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3658 FATSIA
Maten: XS - XXL
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Kleur:

Kleur:
Stof:

olive/wit/peach
GNEIS, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3658 GAURA
Maten: XS - XXL

tunieken
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Damestuniek polomodel

Damestuniek polomodel

MUSA

RUTA

Stijlvolle damestuniek met kraag en polopatje in
structuurstof ton sur ton. De breedte van het
patje wordt herhaald op zijzakken, korte mouwen
en schouder. Extra zakje voor mobiele telefoon in
rechterzijzak. Lengte maat S = 65 cm.

Stijlvolle damestuniek met polopatje in kleur. De
breedte van het patje wordt herhaald op zijzakken, korte mouwen en schouder. Extra zakje voor
mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat S = 65 cm.
Kleur:
Stof:

Kleur:
Stof:

wit/wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3658 MUSA
Maten: XS - XXL

leaf/apple
GNEIS, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3658 RUTA
Kleur: wit/leaf
Stof:
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3658 RUTA
Maten: XS - XXL
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tunieken
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Unisextuniek

Damestuniek

Damestuniek

SALIX

ABELIA

SASA

Trendy unisextuniek met opvallende accenten in
structuurstof verwerkt in sluiting, korte mouwen,
linkerzijzak en rug. Opstaande kraag en extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak. Lengte
maat M = 75 cm.

Gedistingeerde stijlvolle damestuniek met hemdskraag waarvan kraagvoet in kleur, ingezette korte
mouwen met brede boord in kleur en driehoekjes
in kleur op rechterbenedenzak en rug. Extra zakje
voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat S = 70 cm.

Getailleerde trendy damestuniek met opvallende
accenten in structuurstof verwerkt in sluiting,
korte mouwen en linkerzijzak. Opstaande kraag en
extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat S = 70 cm.

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3690 SALIX
Maten: XS - XXL

kleur:
Stof:

wit/charcoal/convoy
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3638 ABELIA
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3659 SASA
Maten: XS - XXL
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tunieken

18

Damestuniek

Unisextuniek

ROBINIA

LOTUS

Getailleerde elegante damestuniek met opstaande
kraag in kleur en rugsplit voor extra bewegingscomfort. De kleuren worden herhaald op de ingezette korte mouwen en rechterzijzak. Extra zakje
voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat S = 70 cm.

Comfortabele modieuze unisextuniek met opstaande kraag in kleur en rugsplit voor extra
bewegingscomfort. De kleuren worden herhaald
op de ingezette korte mouwen en rechterzijzak.
Extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat M = 75 cm.

Kleur:
Stof:

wit/rusty red/toffee brown
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3659 ROBINA
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit/rusty red/toffee brown
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3690 LOTUS
Maten: XS - XXL
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tunieken
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Damestuniek

Damesbloes met drukknopen

Damesbloes met knopen

PRIMULA

STIPA

VIOLA

Speelse damestuniek met opstaande multicolor
kraag, meerkleurige rugsplit voor extra bewegingscomfort, gekleurde bies aan de ingezette
korte mouwen en de rechterzijzak. Extra zakje
voor mobiele telefoon in rechterzijzak. Lengte
maat S = 70 cm.

Mooie aansluitende tuniekbloes met drukknoopsluiting, 2 borstzakken en 2 zijzakken met drukknoop. Oprolbare 3/4 mouwen met split. Lengte
maat 40 = 70 cm.

Elegante tuniekbloes met knoopsluiting, ingewerkte borst- en zijzakken, oprolbare 3/4 mouwen
afgewerkt met polsband. Extra zakje voor mobiele
telefoon in rechterzijzak. Lengte maat 40 = 69 cm.

Kleur:
Kleur:
Stof:

wit/multicolor
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3659 PRIMULA
Maten: XS - XXL

zwart
of
wit
Stof:
50% pes / 50% co
Refnr. : A3699 STIPA
Maten: 36 - 48
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Kleur:
Stof:

wit
TENCEL satin, 50% pes / 50% Lyocel
Refnr. : FB031 VIOLA
Maten: 36 - 48

tunieken
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Damestuniek

25

FELICIA
Gedistingeerde damestuniek met hemdskraag, opgestikte kleuraccenten verwerkt in voor- en rugpand, ingezette korte mouwen met boord in kleur en
extra zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak. Lengte maat S = 70 cm.

Kleur:

wit/como blue
of
wit/amber
Stof:
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3388 FELICIA
Maten: XS - XXL

tunieken

24

Damestuniek V-hals

Damestuniek overslagmodel

Unisextuniek met tricotmouwen

LOBELIA

LINDERA

SOLLYA

Comfortabele damestuniek met V-hals, kimonomouwen, ritssluiting en 3 opgestikte zakken,
uitgewerkt in een geribde structuurstof. Extra
zakje voor mobiele telefoon in rechterzijzak.
Lengte maat S = 70 cm.

Modieuze wikkeltuniek met opstaande kraag, uitgewerkt in een structuurstof, 2 zijzakken, 3/4
mouw met split en zijdelingse ceintuur sluitend
met drukknopen. Extra zakje voor mobiele telefoon
in rechterzijzak. Lengte maat 40 = 77 cm.

Ergonomische sportieve unisextuniek met opstaande kraag, drukknoopsluiting, comfortabele korte tricotmouwen in Atlantic stofkwaliteit, 1 borstzak en
2 zijzakken. Extra zakje voor mobiele telefoon in linkerzijzak.
Lengte maat M = 75 cm.
Kleur:

Kleur:
Stof:

wit
MARS piqué, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3391 LOBELIA
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit
GALAXY voyager, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3389 LINDERA
Maten: 36 - 48

wit/apple
of
wit/empire red
of
wit/buttercup
Stof:
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3690 SOLLYA
Maten: XS - XXL
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tunieken
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Dames fleece

Dames bodywarmer

Herenpolo

Damespolo

CALLUNA

GENISTA

LEANDRO

LETIZIA

Modieuze dames fleece met ritssluiting, lange
mouwen en 2 steekzakken verwerkt in opgaande
naden. Lengte maat S = 64 cm.

Eigentijdse dames bodywarmer (voorzien van
polyester-vulling) met ritssluiting, 2 borstzakken
en 2 zijzakken. Geschikt voor frisse werkruimtes.
Lengte maat S = 64 cm.

Herenpolo met korte mouw uit onze Lessio collectie.

Getailleerde damespolo met korte mouw uit onze
Lessio collectie.

(meer info op www.lessio.eu)

(meer info op www.lessio.eu)

Kleur:
Kleur:
Stof:

wit
POLAR, 100% pes
Refnr. : A3408 CALLUNA
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A3407 GENISTA
Maten: XS - XXL

zwart
of
wit
Stof:
50% co / 50% pes piqué
Refnr. : H9838 LEANDRO
Maten: XS - XXXL
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Kleur:

zwart
of
wit
Stof:
50% co / 50% pes piqué
Refnr. : H9837 LETIZIA
Maten: XS - XXXL

tricot

28

Dames T-shirt

Heren T-shirt

Unisex sweatshirt

LEDA

LEONARDO

PYRUS

Getailleerd dames t-shirt met korte mouw uit
onze Lessio collectie.

Heren t-shirt met korte mouw uit onze Lessio
collectie.

Sweatshirt met lange mouw en zijsplitjes.

(meer info op www.lessio.eu)

(meer info op www.lessio.eu)

Kleur:

wit
of
zwart
Stof:
50% co / 50% pes jersey
Refnr. : H9833 LEDA
Maten: XS - XXXL

Kleur:

wit
of
zwart
Stof:
50% co / 50% pes jersey
Refnr. : H9834 LEONARDO
Maten: XS - XXXL
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Kleur:

wit
of
zwart
Stof:
80% co / 20% pes
Refnr. : H9387 PYRUS
Maten: S - XXL

tricot
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Damesbroek (brede tailleband)

Dames kuitbroek (brede tailleband)

Damesbroek (smalle tailleband)

Dames kuitbroek (smalle tailleband)

ERICA

MELISSA

DAPHNE / AZARA / ROSA

LIEN

Mooie damesbroek met uitstekende pasvorm,
ritssluiting vooraan, elastiek in de taille, tailleband
van 38 mm met ceintuurlussen en 2 zijzakken.

Mooie dames kuitbroek met uitstekende pasvorm,
ritssluiting vooraan, elastiek in de taille, tailleband
van 38 mm met ceintuurlussen, 2 zijzakken en
splitjes onderaan.

Mooie damesbroek met uitstekende pasvorm,
ritssluiting vooraan, elastiek in de taille, tailleband
van 25 mm en 2 zijzakken.
Verkrijgbaar in 3 stofkwaliteiten.

Mooie dames kuitbroek met uitstekende pasvorm,
ritssluiting vooraan, elastiek in de taille, tailleband
van 25 mm en 2 zijzakken.

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2060 ERICA
Maten: 34 - 56

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2060 MELISSA
Maten: 34 - 56

Kleur: wit
Stof: 1) KG 317, 65% pes / 35% co
		 Refnr. : A2160 DAPHNE
2) RELAX, 60% pes / 35% co / 5% EOL
		 Refnr. : A2162 AZARA
3) DIVA, 60% co / 40% pes
Refnr. : A2161 ROSA
Maten: 34 - 56

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2160 LIEN
Maten: 34 - 56

33

broeken
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Damesbroek (brede tailleband)

Dames kniebroek (brede tailleband)

Unisexbroek (brede tailleband)

CHARLOTTE

BETULA

FAGUS / THYMUS / BORAGO

Mooie damesbroek met uitstekende pasvorm,
ritssluiting vooraan, elastiek in de taille, tailleband
van 38 mm, 1 plooi vooraan en 2 zijzakken.

Mooie dames kniebroek met uitstekende pasvorm,
ritssluiting vooraan, elastiek in de taille, tailleband
van 38 mm met ceintuurlussen, 1 plooi vooraan,
2 zijzakken en splitjes onderaan.

Comfortabele unisexbroek met rugelastiek, aanpasbandjes in taille, functionele
dijzak en een tailleband van 38 mm met ceintuurlussen. Verkrijgbaar in 3 stofkwaliteiten.

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2043 CHARLOTTE
Maten: 34 - 56

Kleur:
Stof:

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2185 BETULA
Maten: 34 - 56

Kleur:		 wit
Stof: 1) KG 317, 65% pes / 35% co
2) RELAX, 60% pes / 35% co / 5% EOL
Kleur:		 zwart
Stof: 		 GNEIS, 65% pes / 35% co
Kleur:		 toffee brown
Stof: 		 GNEIS, 65% pes / 35% co
Maten: XXS - XXL
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Refnr. : A2002 FAGUS
Refnr. : A2002 THYMUS
Refnr. : A2002 FAGUS
Refnr. : A2002 BORAGO

broeken
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Unisexbroek (oprolbaar)

Unisexbroek (oprolbaar)

CEDRUS

CORNUS

Comfortabele unisexbroek oprolbaar op 2 lengtes met rugelastiek, aanpasbandjes in taille,
functionele dijzak en een tailleband van 38 mm
met ceintuurlussen.

Comfortabele unisexbroek oprolbaar op 2 lengtes met rugelastiek, aanpasbandjes in taille,
functionele dijzak en een tailleband van 38 mm
met ceintuurlussen.
Verkrijgbaar in 2 stofkwaliteiten.
Kleur:
Stof:

Kleur:
Stof:

toffee brown
GNEIS, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2002 CEDRUS
Maten: XXS - XXL

wit
KG 317, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2002 CORNUS
Kleur: zwart
Stof:
GNEIS, 65% pes / 35% co
Refnr. : A2002 CORNUS
Maten: XXS - XXL
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Broderies collectie “Care by Alsico”

1. Kleine visjes
Breedte:
Hoogte:

4. Lachende jongen
12 cm
13,5 cm

2. Grote vis
Breedte:
Hoogte:

Breedte:
Hoogte:

5,5 cm
8 cm

5. Kuiken
14,3 cm
14,4 cm

3. Springend meisje
Breedte:
Hoogte:

39

5,5 cm
8 cm

Breedte:
Hoogte:

Breedte:
Hoogte:

14,9 cm
6,4 cm

8. Konijn met flaporen
3,9 cm
3,9 cm

Breedte:
Hoogte:

9,9 cm
14,7 cm

9. Dansende giraf

6. Kleine giraf
Breedte:
Hoogte:

7. Familie kippen

2,8 cm
6,8 cm

Breedte:
Hoogte:

8,3 cm
14,1 cm

10. Kikker
Breedte:
Hoogte:

10,1 cm
11,3 cm

11. Clown
Breedte:
Hoogte:

11,5 cm
11,9 cm

12. Spelende clown
Breedte:
Hoogte:

5,6 cm
11,9 cm

broderies

2

Stoffen Care by Alsico
TenCate Tecawork™ - KG 317 is een zeer comfortabele en nagenoeg niet doorschijnende stof met een
constante hoge witheidsgraad. De stof voelt zacht
aan, geeft vrijwel geen pilling, zelfs na verschillende
wasbeurten en is gecertificeerd volgens de Öko-Tex
Standaard 100.
• 65% pes / 35% co
• 215 gr/m²
• Industrieel wasbaar

GALAXY VOYAGER staat voor de verfijnde elegantie,
extreem draagcomfort dankzij het kamgaren katoen, niet doorschijnend door de oppervlaktestructuur in reliëf en de originaliteit van een Europese
stof van zeer hoge kwaliteit.

• 65% pes / 35% co
• 180 gr/m²
• Industrieel wasbaar

Omlooppakken
Nieuw gamma polyester omlooppakken volgens de EN13795 normering (van pag. 42 tot pag. 45)

ATLANTIC NATURA® opent een wereld van volkomen draagcomfort. Deze nieuwe «techno-vezel»
verplaatst voortdurend het zweet naar de buitenkant, verhindert de ontwikkeling van lichaamsgeuren en is gemakkelijk te onderhouden. Strijken is
overbodig.
•
•
•
•

Alsico omlooppakken voor het operatiekwartier zijn uiterst geschikt voor zowel boven- als
onderkleding. Ze zijn vervaardigd uit 100% Microfilament Polyester weefsels. Door hun uitste-

100 % natura® pes
230 gr/m²
Industrieel wasbaar 72°
Cool down process

kend lucht- en vochttransport, in combinatie met een hoge partikelbarrière, zorgen ze ervoor
dat de drager ervan zich uiterst comfortabel voelt en dat de patiënt en de operatieruimte
maximaal beschermd worden tegen bacteriën en huidschilfers.

RELAX met XLA® is een nieuwe generatie van stoffen met «stretch» die comfortabel aanvoelen bij elke
beweging. Als het ware als een 2e huid, biedt Relax
XLA u de gewenste bewegingsvrijheid.

• 60% pes / 35% co / 5% EOL (stretchvezel)
• 215 gr/m²
• Industrieel wasbaar

GNEIS, polyester/katoen-mengeling, is een stof die
sinds jaren het bewijs heeft geleverd van betrouwbaarheid, comfort en wasechtheid, zelfs na verschillende wasbeurten. Gneis schijnt niet door. Klassieke
topper geproduceerd in Europa.
• 65% pes / 35% co
• 215 gr/m²
• Industrieel wasbaar
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TENCEL SATIN® 215, de stof met 50% organische
vezels, garandeert op een doeltreffende manier het
zweettransport van uw lichaam naar de buitenkant.
Geeft een gevoel van welbehagen, zachtheid en comfort.
• 50% pes / 50% Lyocel (cellulosevezel)
• 215 gr/m²
• Industrieel wasbaar

MARS PIQUE is een stof van hoge kwaliteit geproduceerd in Europa. Mars biedt u op elk moment een
totaal comfort en is niet doorschijnend door haar
“piqué-structuur”.

• 65% pes / 35% co
• 215 gr/m²
• Industrieel wasbaar

DIVA is een stof die hoofdzakelijk bestaat uit katoen
met een satijnbinding. Ze biedt een grotere zweetopname en laat een luchtafvoer toe die de verdamping
vergemakkelijkt. Diva biedt uitstekende draperingseigenschappen en voelt zijdezacht aan.
• 60% co / 40% pes
• 200 gr/m²
• Industrieel wasbaar 60°

CONSORT is een lichte structuur met een meerderheid aan katoen. Door de mengeling van katoen en
mechanische stretch is het comfort optimaal, voelt
de stof zacht aan en is de drapering uitstekend.

De klassieke omlooppakken in co/pes bevinden zich op pag. 46 en pag. 47

• 60% co / 40% pes
• 210 gr/m²
• Industrieel wasbaar 60°

Onze polyester omlooppakken voldoen aan de Norm EN13795 voor het operatiekwartier én zijn CE gecertifieerd.

Onze polyester omlooppakken onderscheiden zich door de volgende eigenschappen:
• Uiterst zachte micropolyester

• Aangenaam draagcomfort

• Antistatisch

• Duurzaam

• Voorkomen de transfer van bacteriën en huidschilfers in de OK-ruimte

• Voldoen aan EN13795

• Hoog ademend vermogen (optimaal vochttransport van het lichaam)

• Perfect Fit

• Lage partikelafgifte

• CE gecertifieerd
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Unisex omlooptuniek

Unisex omloopbroek

Unisex omlooptuniek

Unisex omloopbroek

GINKGO

RHUS

SORBUS

TAXUS

Standaard OK omlooptuniek met V-hals, 1 borstzak links en 2 benedenzakken. Korte raglanmouw
voor meer bewegingsvrijheid. Soepel aansluitende
manchetten en boord onderaan. Perfect Fit. Lengte maat S = 70 cm.

Comfortabele OK omloopbroek met aansnoerbare tailleband, elastiek in de rug en ruime dijzak
rechts. Soepel aansluitende boord onderaan de
pijpen. Perfect Fit.

Economy omlooptuniek met V-hals en korte
kimonomouw. Voorzien van 1 borstzak links en 2
benedenzakken. Perfect Fit. Lengte maat S = 78 cm.

Omloopbroek met aansnoerbare tailleband en
elastiek in de rug. Zakje rechts vooraan sluitend
met klep en drukknoop. Broekspijpen kunnen onderaan aangepast worden door drukknopen. Perfect Fit.

Kleur:

lichtblauw, azuurblauw, marine,
groen, bordeaux
Stof:
Ostendia - 99% Polyester / 1% Carbon
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : H3101 GINKGO
Maten: XS - XXL

Kleur:

lichtblauw, azuurblauw, marine,
groen, bordeaux
Stof:
Ostendia - 99% Polyester / 1% Carbon
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : H2093 RHUS
Maten: XXS - XXL

Kleur:
Stof:

ijsblauw
Cleansoft
98% Polyester / 2% Carbon
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : A3070 SORBUS
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

ijsblauw
Cleansoft
98% Polyester / 2% Carbon
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : A2295 TAXUS
Maten: XXS - XXL
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Unisex omlooptuniek

Unisex omloopbroek

Unisex omlooptuniek

Unisex omloopbroek

LOTUS

EDDY

HIBISCUS

LAURUS

Comfortabele OK omlooptuniek met ronde hals en
drukknopen op linkerschouder. Korte raglanmouw,
2 benedenzakken. Contrasterende manchetten
en boord onderaan. Lengte maat S = 66 cm.

Basic omloopbroek met elastiek in de rug en aansnoerbare tailleband door middel van een lint.

Omlooptuniek met V-hals en ingewerkte blauwe tricot. Model uitgevoerd met linkerborstzak en 2 ruime
benedenzakken waarvan 1 voorzien van telefoonzakje
binnenin. Korte Raglanmouw voor meer bewegingsvrijheid afgewerkt met soepel aansluitende manchetten in bijpassende kleur. Lengte maat S = 78 cm.

Comfortabele OK omloopbroek met aansnoerbare
elastische tailleband. Dijzak links onderverdeeld in
2 compartimenten met soepel aansluitende boord
onderaan de broekspijpen in bijpassende kleur.

Kleur:
Stof:

medisch groen
Cleansuit
98% Polyester / 2 % Negastat
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : A3251 LOTUS
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

medisch groen
Cleansuit
98% Polyester / 2% Negastat
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : A2295 EDDY
Maten: XXS - XXL

Kleur:
Stof:

navy
Cleansoft Anti-bacterieel
97% Polyester / 3% X-static
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : A3696 HIBISCUS
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

navy
Cleansoft Anti-bacterieel
97% Polyester / 3% X-static
Voldoet aan de medische norm EN13795
Refnr. : A2184 LAURUS
Maten: XXS - XXL
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Unisex omlooptuniek

Unisex omlooptuniek

Unisex omloopbroek

PRUNUS

CERCIS

CARUM

Comfortabele unisextuniek met raglanmouwen,
V-hals met ingewerkte blauwe tricot, 1 borstzak,
2 zijzakken, zijsplitjes en rugstuk in kleur voor
maataanduiding. Lengte maat M = 73 cm.

Comfortabele unisextuniek met raglanmouwen,
V-hals met ingewerkte witte tricot, 1 borstzak,
2 zijzakken, zijsplitjes en rugstuk in kleur voor
maataanduiding. Lengte maat M = 73 cm.

Unisexbroek met volledige elastiek in lenden met
handig striklint, functionele dijzak, 1 linkerzijzak,
1 achterzak en achterstuk in kleur voor maataanduiding.

Kleur:
Kleur:
Stof:

shamrock groen
PRIMA, 60% co / 40% pes
Refnr. : A3070 PRUNUS
Maten: XS - XXL

Kleur:
Stof:

wit
PRIMA, 60% co / 40% pes
Refnr. : A3070 CERCIS
Maten: XS - XXL

wit
of
shamrock groen
Stof:
PRIMA, 60% co / 40% pes
Refnr. : A2186 CARUM
Maten: XXS - XXL
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Bij het Alsico-gamma staan in de eerste plaats de behoeften van de gebruiker
centraal: optimaal draagcomfort, perfecte pasvorm en een uitstekende modellering. Daarnaast stellen we ook economische eisen aan de kleding: slijt- en
vormvastheid, onderhoudsgemak en duurzaamheid. Bovendien produceren wij
met respect voor arbeidsomstandigheden, die voldoen aan verschillende normen, waaronder de ILO-conventie, Schone Kleren Campagne en Fibre Citoyenne.

www.alsico.com

