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THIRTYFOUR

Thirtyfour® is een Nederlands merk voor hoogwaardige huisstijl 

werkkleding. Er wordt ‘gewerkt’ met verschillende modellen 

in boven-, en onderkleding, 12 verschillende voorraadkleuren 

en 4 verschillende reflectiestripings. Doordat de productie van 

de kleding volledig in eigen beheer wordt verzorgd, kunnen 

bepaalde modellen al vanaf 5 stuks uniek voor u geproduceerd 

worden.

 

De winterkleding is volledig gemaakt van een slijtvaste 

en duurzame CORDURA® (Invista), welke door zijn sterkte 

bestand is tegen zeer zware belasting. Dit materiaal heeft 

een waterafstotende finish en is quick dry. Achter het 

buitenmateriaal wordt een Tx4PU-liner geplaatst welke op de 

naden getapet wordt, hierdoor is deze kleding volledig wind-, 

waterdicht en ademend.

Thirtyfour® is reeds jaren actief lid van de Fair Wear Foundation 

(FWF). Een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de 

arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. FWF is opgericht 

door verschillende partijen uit de textielindustrie. Door de 

verscheidenheid van de belanghebbenden wordt FWF ook wel 

‘Multi-stakeholder initiative’ genoemd. Dankzij de transparantie 

en structuur biedt FWF volledige geloofwaardigheid voor 

bedrijven die zich bij de stichting aansluiten.
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PARKA’S

PARKA | TS-8600
Volledig CORDURA® | Water- en winddicht | Ademende Tx4PU-liner | Volledig uitritsbare 
step voering | Lengte maat L 86 cm | YKK®-ritssluiting | Verstelbare elastiek aan onderzijde | 
Verstelbare manchetten | Reflecterende pipings | Afritsbare capuchon | Fleece in binnenzijde 
kraag en voorzakken | Waterdichte borstzak | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

PARKA | TS-8200
Volledig CORDURA® | Water- en winddicht | Ademende Tx4PU-liner | Volledig uitritsbare 
step voering | Lengte maat L 86 cm | YKK®-ritssluiting | Verstelbare elastiek aan onderzijde | 
Verstelbare manchetten | Reflecterende pipings | Afritsbare capuchon | Fleece in binnenzijde 
kraag en voorzakken | Waterdichte borstzak | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

PARKA | TS-8400
Volledig CORDURA® | Water- en winddicht | Ademende Tx4PU-liner | Volledig uitritsbare step-
voering | Lengte maat L 86 cm | YKK®-ritssluiting | Verstelbare elastiek aan onderzijde | Verstel-
bare manchetten | Reflecterende pipings | Afritsbare capuchon | Fleece in binnenzijde kraag 
en voorzakken | Waterdichte borstzakken | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

Teflon® is een beschermende finish die doordringt tot diep in de vezels. Deze behandeling zorgt ervoor dat de meeste water- en 

op oliegebaseerde vloeistoffen worden geweerd. Hierdoor bent u beter zichtbaar voor de omgeving. Aangezien uw zichtbaarheid 

van cruciaal belang is voor de veiligheid op het werk. Werkkleding met een Teflon®-finish is daarom perfect voor diegene die 

werkzaam zijn in een sector waar zichtbaarheid en veiligheid van groot belang zijn, zoals de transportsector of de bouw.
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PILOTJACKET | TS-6400
Volledig CORDURA® | Water- en winddicht | Ademende Tx4PU-liner | Vaste step voering 
| Verlengd rugpand | Verstelbare elastiek aan onderzijde| YKK®-ritssluiting | Verstelbare 
manchetten | Reflecterende pipings | Afritsbare capuchon | Fleece in binnenzijde kraag en 
voorzakken | Waterdichte borstzakken | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

PILOTJACKS

PILOTJACKET | TS-6600
Volledig CORDURA® | Water- en winddicht | Ademende Tx4PU-liner | Vaste stepvoering 
| Verlengd rugpand | Verstelbare elastiek aan onderzijde| YKK®-ritssluiting | Verstelbare 
manchetten | Reflecterende pipings | Afritsbare capuchon | Fleece in binnenzijde kraag en 
voorzakken | Waterdichte borstzak | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

PILOTJACKET | TS-6200
Volledig CORDURA® | Water- en winddicht | Ademende Tx4PU-liner| Vaste step voering | 
Verlengd rugpand | Verstelbare elastiek aan onderzijde| YKK®-ritssluiting | Verstelbare 
manchetten | Reflecterende pipings | Afritsbare capuchon | Fleece in binnenzijde kraag en 
voorzakken | Waterdichte borstzak | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

Doordat er gewerkt wordt met gerenomeerde stoffabrikanten in India, is de volledige Thirtyfour®-collectie 

geproduceerd met grondstoffen die voldoen aan de ‘Oeko-Tex® Standard 100’. Deze standaard is er op gericht het 

gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot gezondheid van de eindgebruiker zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast 

worden zowel onze kleding, als accessoires geproduceerd zonder schadelijke kleurstoffen conform het Warenbesluit  

Azo-kleurstoffen.
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BODYWARMER | TS-7600
Volledig CORDURA® | Waterafstotend | Verstelbare elastiek aan onderzijde | Verlengd 
rugpand | YKK®-ritssluiting | Reflecterende pipings | Fleece in binnenzijde kraag en 
voorzakken | Waterdichte borstzak | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

BODYWARMER | TS-7400
Volledig CORDURA® | Waterafstotend | Verstelbare elastiek aan onderzijde | Verlengd 
rugpand | YKK®-ritssluiting | Reflecterende pipings | Fleece in binnenzijde kraag en 
voorzakken | Waterdichte borstzakken | Napoleonpocket | Binnenzak met telefoonpocket | 
maatvoering S - 3XL

BODYWARMERS

CORDURA® is een merknaam van diverse soorten textiel geproduceerd door Invista. De stoffen worden uit nylon 6,6-vezels 

gemaakt. Het algemene kenmerk hiervan is dat het tegen zware belasting bestand is. Doordat de stof een Teflon®-finish heeft, 

is het waterafstotend en quick dry. Thirtyfour® maakt gebruik van CORDURA®-stoffen, waarbij sommige artikelen volledig zijn 

vervaardigd uit CORDURA®. Daarnaast wordt de stof gebruikt voor kwetsbare delen, zoals voor onder andere kniezakken op 

werkbroeken en zijpanden voor softshells.

Customized workwear | Leverbaar vanaf 5 stuks   
12 verschillende kleuren | 4 verschillende reflectiesoorten  

 Meer dan 15 verschillende modellen
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WINTERBROEK & WINTEROVERALL

WINTERBROEK | TS-9200
Volledig CORDURA® | Ademende Tx4PU-liner |  YKK®-ritssluiting | Riemlussen | Verhoogd 
rugpand | Verstelbare taille middels klittenband | Beenzak met klep en telefoonpocket | 
Kniezakken | Duimstokzak | Ritssluiting aan onderzijde pijpen | maatvoering S - 3XL

WINTEROVERALL | TS-9800
Volledig CORDURA® | Ademende Tx4PU-liner | Vaste gestepte voering | Verdekte YKK®- 
ritssluiting | Reflecterende pipings | Afritsbare capuchon | Fleece in binnenzijde kraag | 
Waterdichte borstzakken | Elastiek in taille | Verstelbare man chetten middels klittenband | 
Kniezakken |  Voorzakken met klep | Ritssluiting aan onderzijde pijpen | maatvoering S - 3XL

3MTM ScotchliteTM is een reflecterend materiaal dat de zichtbaarheid in het donker en in minder zichtbare situaties vergroot. 

3M reflecteert een extreem helder licht door het licht weer terug te kaatsen naar de lichtbron van bijvoorbeeld het licht van de 

koplampen van voertuigen. Die striping voldoet aan de NEN20471 normering.

Thirtyfour® staat voor 34 graden Celsius. Dit is de uitgebalanceerde 

buitentemperatuur voor het menselijk lichaam, waarbij het evenveel 

warmte afgeeft als terug ontvangt. Dit principe is doorgevoerd in de 

Thirtyfour® modellen, welke veelal gebruik maken van een technische 

water-, winddichte en ademende Tx4PU-Liner. Hierdoor garandeert het 

een optimale performance voor werkomstandigheden bij ieder weertype. 

De ruime keuze in kleuren doek en individuele productie(s) maken het 

mogelijk om alle modellen aan te laten sluiten op iedere huisstijl. 
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SOFTSHELL HEREN  | TS-2400
SOFTSHELL DAMES  | TS-2800
100% softshell | Stretchmateriaal | Waterafstotend |Ademende Tx4PU-liner | Contras-
terende CORDURA® accenten | Verlengd rugpand | Verstelbaar elastiek aan onderzijde 
| Meshvoering voorzijde binnenkant | Manchetten verstelbaar | Reflecterende pipings 
| YKK®-ritssluiting | Waterdichte borstzak | Napoleon pocket | Verkrijgbaar in getailleerd 
damesmodel | maatvoering XS - 3XL

SOFTSHELL HEREN  | TS-2200
SOFTSHELL DAMES  | TS-2600
100% softshell | Stretchmateriaal | Waterafstotend | Ademende Tx4PU-liner | Contras-
terende CORDURA® accenten |  Verlengd rugpand | Verstelbaar elastiek aan onderzijde 
| Meshvoering voorzijde binnenkant | Manchetten verstelbaar | Reflecterende pipings 
| YKK®-ritssluiting | Waterdichte borstzak | Napoleon pocket | Verkrijgbaar in getailleerd 
damesmodel | maatvoering XS - 3XL

SOFTSHELLS
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BROEKEN EN OVERALL

CANVAS WORKER | TS-5220
Canvas 65% polyester / 35% katoen, 320 grm² | Contrasterende CORDURA® accenten en 
kniezakken| Drienaalds gestikte binnenbeen | YKK®-ritssluiting | Riemlussen | Beenzak met 
klep en telefoonpocket | Duimstokzak | Kontzakken verstevigd met Cordura | 6 cm extra 
afgewerkte zoom | maatvoering 46 - 62

CANVAS SERVICEBROEK | TS-5200
Canvas 65% polyester / 35% katoen, 320 grm² | Contrasterende CORDURA® accenten |  
Drienaalds gestikte binnenbeen | YKK®-ritssluiting | Riemlussen | Beenzak met klep en tele-
foonpocket | Kontzakken verstevigd met Cordura | 6 cm extra afgewerkte zoom |  
maatvoering 46 - 62

CANVAS BODYBROEK | TS-5800
Canvas 65% polyester / 35% katoen, 320 grm² | Contrasterende CORDURA® accenten en 
kniezakken| Elastisch rugpand | Verstelbare schouderbanden middels klittenband |  
Drienaalds gestikte binnenbeen | Verdekte YKK®-ritssluiting | Riemlussen | Borstzakken 
met klep | Beenzak met klep en telefoonpocket | Duimstokzak | Kontzakken verstevigd met 
Cordura | 6 cm extra afgewerkte zoom | maatvoering 46 - 62

Deze speciale ‘Dot-reflex’ is een reflecterende 

garen dat verwerkt is in zwart polyester doek. 

Dit garen licht volledig op wanneer er licht op 

schijnt. Dit type reflectie wordt door Thirtyfour® 

op verschillende manieren verwerkt. Als 

accent wordt het toegepast bij de ritsen op de 

bovenkleding en in een smalle strook op de 

rugzijde. Daarnaast kan het optioneel gebruikt 

worden voor twee verschillende stripings op alle 

overige artikelen. 
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BESTELPROCEDURE

STAP 2: KIES  HOOFDKLEUR EN PROFIELKLEUR

STAP 1: KIES  MODEL (ZIE PRODUCTBLADEN)

STAP 3: REFLECTIESOORT (50MM SEW ON)

STAP 4: KIES REFLECTIE POSITIE

STAP 5: KIES ZIPPERPULLER

STAP 6: KIES LEVERTIJD

DOTREFLECTIE TRI DTS01

SS  :  SINGLE SLEEVE/LEG

DS  :  DOUBLE SLEEVE/LEG

SB  :  SINGLE BODY 

DB :  DOUBLE BODY

NO STRIPING

YELLOW PULLER 01

DOUBLE STRIPING

NO PULLER NAVY PULLER 02

SINGLE STRIPING

BLACK PULLER 03

NO STRIPING

SILVER TRI REF01 DOT-SILVER TRI DTS02 HIVIS-SILVER TRI REF02

CORDURA® 

CANVAS 

SOFTSHELL 

16 WEKEN (STANDAARD ZEEVRACHT) 
10 WEKEN (INVLIEGEN TEGEN MEERPRIJS) 

010

010

010

027

027

027

007 017
BLACK

BLACK

BLACK

ANTHRA

GREY

GREY

NAVY

NAVY

NAVY

KOBALT

CYAN

DARK GREEN

LIME GREEN

KHAKI

RED

ORANGE

HIVIS-YELLOW

025 004 008 005

001

001

034 022 021

TX4PU-LINER
WINDDICHT 
WATERDICHT 
ADEMEND  
GETAPETE NADEN

BUITENSTOF CORDURA

MICROSTEPVOERING

Tx4PU-LINER

WATERDICHT 

GETAPETE NADEN 

ADEMEND

WINDDICHT

STRETCH

WINTERWARM

STERK

SYMBOOLOVERZICHT



Leidekkersstraat 4 | 8601 VE Sneek 

T 085 2733 511 | E info@thirtyfour.eu 

www.thirtyfour.eu  

Thirtyfour® is een  onderdeel van Tailor &
 Stitch. O

nder voorbehoud van productveranderingen en drukfouten.


