Pebetex

ieder zijn eigen vak

Ons bedrijf
Pebetex loopt op het gebied van professionele bedrijfskleding en
veiligheidsartikelen graag voorop. Dat vraagt om oorspronkelijkheid,
inzicht, inventiviteit, durf en weten wat je wilt. Het specialisme van
Pebetex is de combinatie van meedenken en samen met u werken
aan een duurzaam product. Onze bedrijfskleding is van hoge kwaliteit
met perfecte pasvorm, is opvallend veilig en draagt bij aan de persoonlijkheid van uw mensen en uw organistatie.
Dankzij eigen producties en een eigen atelier levert Pebetex niet
alleen de standaardmaten, maar ook kleding voor mensen met
een maatje meer of minder. Alle medewerkers worden door de
deskundige coupeuses van Pebetex opgemeten. In ons eigen
atelier wordt de kleding indien nodig aangepast. Op deze wijze
garanderen wij perfect passende kleding voor al uw medewerkers.
Pebetex is aangesloten bij Fair Wear Foundation. Deze organisatie
controleert bij onze productiebedrijven op correcte arbeidsomstandigheden. Pebetex vindt het van groot belang, dat de
mensen in de productie met plezier aan uw kleding werken.
Verder kiest Pebetex voor hoogwaardige, milieuverantwoorde
grondstoffen in haar kleding. Koopt u bij Pebetex, dan bent u
verzekerd van MVO - verantwoord geproduceerde kleding
van goede kwaliteit, die door u en uw mensen graag
gedragen wordt.

Burgemeester van Roystraat 10, 5461 AX Veghel
Telefoon 0413-36 99 77
info@pebetex.nl
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Meer herkenning op straat
geeft een opvallend veilig gevoel

De bedrijfskleding die
graag gedragen wordt
BOA operationele stijl
Pebetex heeft een compleet pakket kleding voor
de operationele stijl. Een kledingli jn waarin
uitstraling van gezag gecombineerd is met een
hoog draagcomfort. Daarbij is er rekening
gehouden met extra veel opbergmogelijkheden.
Dit uitgebreide pakket is opgebouwd uit polo’s
met korte of lange mouwen, sweaters, workerbroeken en diverse jassen. U kunt kiezen tussen
een korte of lange versie winterjas, een softshell
jack, een regenjas en een zichtbaarheidsjas.
De kleding is ruim voorzien van extra’s en
handigheidjes.
Pebetex heeft gekozen voor de beste materialen
met een perfecte pasvorm, waarin elke BOA zich
in iedere situatie prettig zal voelen. Het kledingpakket wordt compleet gemaakt met schoenen,
sokken, warmte- en vochtregulerende onderkleding en een cap.

BOA representatieve stijl
Naast het kledingpakket operationele stijl, kunt u bij
Pebetex uiteraard ook terecht voor stijlvolle kleding
in de representatieve stijl. Deze bestaat uit een
kostuumpantalon, pilotoverhemd, commandotrui,
clipdas, choker en hoofddeksel.
Het kledingpakket heeft een zeer ruime keuze aan
aanverwante artikelen en toebehoren voor de BOA.
Pebetex levert o.a. Ecco Professional en Mephistoschoenen en sokken van Helly Hansen en Emma.
We hebben daarnaast een breed scala aan toebehoren, zoals clipdassen, shawls, koppels, riemen,
kogel- en steekwerende vesten etc. Verder maken
we in ons eigen (borduur)atelier schouderepauletten.

