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ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk
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og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge
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Certficeret af BSCI og OEKO-TEX
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Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
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en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
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Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  
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For at skabe mest mulig troværdighed,
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Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 
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Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 
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Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
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Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
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Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
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Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
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underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
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Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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undgå at belaste naturen i forhold til 
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
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Etisk forretning
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og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER 
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

+ Idéudvikling sammen med dig

+ Specialdesignede produkter

+ Uanede kombinationsmuligheder

+ Samme produktionsflow som standardvarer

+ Samme leveringssikkerhed

+ Produktion og logistik planlægges med dig

ID® Direct

Vi gør det nemt for dig at få trykt logo på

dit profiltøj. Alt sker i et smidigt og effektivt

bestillingssystem, som er med til at højne både

produktkvalitet og leveringssikkerhed. Og alle

trykopgaver udføres inklusive korrektur, så vi

sikrer det korrekte produkt hver gang.

DU KAN FÅ DET LIGE
SOM DU VIL HAVE DET

Vi  sørger vi for at tilrettelægge

alle detaljer sammen med dig,

når du skal have specialfremstillet

tøj til for eksempel private label.

Vi tager udgangspunkt i vores

omfattende standardprogram

og giver dig valgfrihed og næsten

uanede kombinationsmuligheder

i forhold til farver, kvaliteter,

detaljer, applikationer mm.

ID® Service
Så bliver det ikke nemmere at få logo på

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det 

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til 

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv 

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet 

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har 

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
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Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
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Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
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Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
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CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR
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At a exerchi litate voluptaqui beatet lab iust omnis sam sus nist, si dolor re, untion ra qui core quas dolor solupie 
dipsume rem quas pratiur.

ID® IDENTITY WORK WEAR

Wir sind uns unserer Verantwortung als Bekleidungshersteller bewusst.  

Daher sind unsere Anforderungen an unsere Geschäftspartner unserem  

Code of Conduct klipp und klar festgelegt. Bei uns können Sie guten Gewissens 

einkaufen und Ihren Kunden gegenüber unsere Produkte als ethisch 

verantwortlich empfehlen. Ausgangspunkt bildet der Global Compact der UN. 

Kinderarbeit 
ID® setzt sich tatkräftig für die  

Abschaffung von Kinderarbeit ein. Arbeits- und Ruhezeiten
ID® hält nationale Gesetze 
und Branchenstandards 
hinsichtlich Arbeitszeit, 
Überstunden, Ruhezeit 
und Feiertage ein.

Lohn und Arbeitsverhältnisse
ID® schließt jede Diskriminierung 
in Bezug auf Beschäftigung und 
Beruf aus.  

Jura und Gesetze
ID® unterstützt und 
respektiert international 
erklärte Menschenrechte. 

Diskriminierung
ID® stellt sicher, 
nicht an Menschen-
rechtsverletzungen 
mitzuwirken. 

Umweltschutz
ID® treibt die Entwick-
lung und Verbreitung 

umweltfreundlicher 
Technologien voran.  

Vereinigungsfreiheit 
ID® erkennt das Recht  

auf Vereinigungsfreiheit  
und das Recht auf  

Kollektivverhandlungen an. 

Zwangsarbeit
ID® unterstützt die Abschaffung 
aller Formen von Zwangsarbeit.  

Arbeitsschutz
ID® sorgt für sichere und 

gesunde Arbeitsbedingungen 
und beugt Unfällen und 
Verletzungsgefahr vor. 

DIE 10 PRINZIPIEN VON ID®

Code of Conduct

OEKO-TEX® garantiert gesunde Bekleidung
Die OEKO-TEX®-Zertifizierung ist Ihre Garantie dafür, dass die Kleidung keine gesundheitsschädli-
chen Stoffe enthält. Sie enthält Vorgaben zum pH-Wert sowie zu Pestizid- und Schwermetallrückstän-
den. Wir bieten eine große Auswahl an Kleidung an, die den OEKO-TEX®-Richtlinien entspricht.

Zertifizierung

ID® ist Mitglied der BSCI 
BSCI (Business Social Compliance Initiative) ist ein Zusammenschluss von 750 europäischen 
Unternehmen, die nach gemeinsamen ethischen Regeln ihren Einkauf in Ländern außerhalb der EU 
organisieren. Wir lassen nur dort fertigen, wo Kinder-, Zwangsarbeit und jedwede Art der Diskrimi-
nierung unterbleiben. Den Beschäftigten, die unter sicheren Bedingungen mit zumutbarer Stunden-
zahl arbeiten, steht ein angemessenes Gehalt zu. Der Schutz der Umwelt steht ebenfalls ganz obenan. 

BSCI

Gegen Korruption
ID® tritt gegen sämtliche 

Formen der Korruption ein, 
einschließlich Erpressung 

und Bestechung.



 
 

 



 
 

 

PRO WEAR 14 | 15

FÜR HÄUFIGES 
TRAGEN 
GEMACHT
WORK WEAR
Harte Arbeit erfordert Bekleidung, die Bewegung und Strapazen stand-
hält. PRO wear ist genau die Lösung für Mitarbeiter, die sich täglich aktiv 
betätigen und daher Bekleidung benötigen, die Tag für Tag hält. Die 
Produkte gibt es in vielen Größen, und sie sind so konzipiert, dass sie in 
jeder Arbeitshaltung angenehm zu tragen sind. Die Kleidungsstücke sind 
außerdem vorgewaschen, sodass sie ihre Passform behalten. 

Ferner können sie täglich gewaschen werden, und zwar bis 80 °C (weiß) 
bzw. 60 °C (farbig).



 0312 0300

 0302  0310

ID® IDENTITY WORK WEAR

Alle PRO wear-Produkte erfüllen ISO 
15797 – eine internationale Norm zur 
Beurteilung von für das industrielle 
Waschen vorgesehener Bekleidung. 

 Mehr erfahren Sie unter www.id.dk

SCHON GEWUSST?



 0312 0300

 0302  0310

PRO WEAR 16 | 17

PRO WEAR T-SHIRT

NO.

60 % Baumwolle / 40 % Polyester 
210-220 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt 
und Seitenschlitzen. Vorgewaschen bei sehr hohen 
Temperaturen, sowohl vor als auch nach dem Färben, 
um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu 
gewährleisten. Leicht figurbetont.

Hellblau

Weiss

Azur

Rot

Navy

Lime

Schwarz

Lila

ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT

NO.

60 % Baumwolle / 40 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
XS nur in Weiss, Silver grey, Navy und Schwarz
PRO wear

Strapazierfähiges T-Shirt. Halsausschnitt mit Vier-
Fach Rippabschluss, Nacken- und Schulterband und 
Nackenspiegel. Vorgewaschen bei sehr hohen Tem-
peraturen, sowohl vor als auch nach dem Färben, 
um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu 
gewährleisten.

Azur

Lime

Rot

Weiss

Königsblau

Flaschen-
grün

Bordeaux

Grau 
meliert

Navy

Lila

Orange

Silver grey

Schwarz

Hellblau

Gelb

Koks

ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT | KONTRAST

NO.

60 % Baumwolle / 40 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges zwei-farbiges T-Shirt. Wohlbekannte 
T-TIME Details, Vier-Fach Rippabschluss, Nacken- 
und Schulterband und Nackenspiegel. Vorgewaschen 
bei sehr hohen Temperaturen, sowohl vor als auch 
nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität und lange 
Lebensdauer zu gewährleisten.

Weiss

Navy Schwarz

Silver grey Rot Flaschen-
grün

ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT | LIGHT

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester
175 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges T-Shirt in leichtere Strickware. 
Halsausschnitt mit Vier-Fach Rippabschluss, Nacken- 
und Schulterband und Nackenspiegel. Vorgewaschen 
bei sehr hohen Temperaturen, sowohl vor als auch 
nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität und lange 
Lebensdauer zu gewährleisten.

Weiss Navy

ISO 15797



 0311  0313

ID® IDENTITY WORK WEAR

PRO WEAR T-SHIRT | LANGARM

NO.

60 % Baumwolle / 40 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
XS nur in Weiss und Navy
PRO wear

Strapazierfähiges T-Shirt mit langen Ärmeln.  
Halsausschnitt mit Vier-Fach Rippabschluss, Nacken- 
und Schulterband und Nackenspiegel. Vorgewaschen 
bei sehr hohen Temperaturen, sowohl vor als auch 
nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität und lange 
Lebensdauer zu gewährleisten.

Weiss Grau 
meliert

Navy Schwarz

ISO 15797 ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT | 3/4-ARM

NO.

60 % Baumwolle / 40 % Polyester 
210-220 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges T-Shirt mit 3/4-Arm, rundem  
Halsausschnitt und Seitenschlitzen. Vorgewaschen  
bei sehr hohen Temperaturen, sowohl vor als auch 
nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität und lange  
Lebensdauer zu gewährleisten. Leicht figurbetont.

Schwarz

Weiss Rot Hellblau Navy

Unsere PRO wear-Produkte bieten praktische Details, 
die hervorragende Bewegungsfreiheit bei der Arbeit 
ermöglichen.

GUTE BEWEGUNGSFREIHEIT

ID. DK



 0311  0313
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 0324 0322

ID® IDENTITY WORK WEAR



 0324 0322

PRO WEAR 20 | 21

PRO WEAR POLOSHIRT OHNE TASCHE

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges und klassisches Poloshirt ohne Brust-
tasche. Nacken- und Schulterband und Nackenspiegel. 
Vorgewaschen bei sehr hohen Temperaturen,  
sowohl vor als auch nach dem Färben, um zusätzliche 
Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Königsblau

Weiss

Navy

Silver grey

Schwarz

Koks Rot

PRO WEAR POLOSHIRT | KONTRAST

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges zwei-farbiges Poloshirt. Nacken-  
und Schulterband und Nackenspiegel. Vorgewaschen 
bei sehr hohen Temperaturen, sowohl vor als auch 
nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität und lange 
Lebensdauer zu gewährleisten.

Navy

Weiss

Schwarz

Silver grey Rot Flaschen-
grün

ISO 15797 ISO 15797

ID. DK
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 0320

 0321
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PRO WEAR POLOSHIRT | TASCHE

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
210-220 g
2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
2XS nur in Weiss
PRO wear

Strapazierfähiges und klassisches Poloshirt mit Brust-
tasche. Nacken- und Schulterband und Nackenspiegel. 
Vorgewaschen bei sehr hohen Temperaturen, sowohl 
vor als auch nach dem Färben, um zusätzliche Stabili-
tät und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Königsblau

Flaschen-
grün

Weiss

Navy

Lila

Grau 
meliert

Schwarz

Hellblau

Koks

Azur

Rot

ISO 15797

PRO WEAR POLOSHIRT

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
PRO wear

Strapazierfähiges und klassisches Poloshirt. Nacken- 
und Schulterband und Nackenspiegel. Vorgewaschen 
bei sehr hohen Temperaturen, sowohl vor als auch 
nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität und lange 
Lebensdauer zu gewährleisten. Leicht figurbetont.

Königsblau

Flaschen-
grün

Bordeaux

Bordeaux

Weiss

Navy

Lila

Orange

Orange

Grau 
meliert

Schwarz

Hellblau

Gelb

Gelb

Koks

Azur

Lime

Lime

Rot

ISO 15797



 0326

 0336  0330

ID® IDENTITY WORK WEAR

-

PRO WEAR POLOSHIRT | TASCHE

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL nur in Schwarz und Weiss
PRO wear

Strapazierfähiges Poloshirt mit langen Ärmeln und Brust-
tasche. Nacken- und Schulterband und Nackenspiegel.  
Das Poloshirt ist vorgewaschen bei sehr hohen Temperaturen, 
sowohl vor als auch nach dem Färben, um zusätzliche 
Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

NavyWeiss SchwarzGrau 
meliert

ISO 15797

Weiss Rot Navy

PRO WEAR POLOSHIRT | DRUCKKNÖPFE

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges langärmliches Poloshirt mit Druck-
knöpfen auf  der Leiste. Nacken- und Schulterband und 
Nackenspiegel. Das Poloshirt ist vorgewaschen bei sehr 
hohen Temperaturen, sowohl vor als auch nach dem 
Färben, um zusätzliche Stabilität und lange Lebens-
dauer zu gewährleisten.

ISO 15797 ISO 15797

KönigsblauWeiss NavyRot

PRO WEAR POLOSHIRT | DRUCKKNÖPFE

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges Poloshirt mit Druckknöpfen. Nacken- 
und Schulterband und Nackenspiegel. Vorgewaschen 
bei sehr hohen Temperaturen, sowohl vor als auch 
nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität und lange 
Lebensdauer zu gewährleisten.



 0326

 0336  0330
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 0360  0362

ID® IDENTITY WORK WEAR

PRO WEAR SWEATSHIRT

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
290 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Strapazierfähiges klassisches Sweatshirt mit rundem 
Halsausschnitt. Doppelstepp-nähte und Ripp an Hals, 
Ärmeln und Bund. Weiche angeraute Innenseite.  
Vorgewaschen bei sehr hohen Temperaturen, sowohl 
vor als auch nach dem Färben, um zusätzliche Stabilität 
und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Königsblau

Weiss

Navy

Silver grey

Schwarz

Koks Rot

ISO 15797

PRO WEAR SWEATSHIRT | KONTRAST

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
290 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra strapazierfähiges zwei-farbiges Sweatshirt mit 
rundem Halsausschnitt. Doppelsteppnähte und Ripp 
an Hals, Ärmeln und Bund. Weiche angeraute Innen-
seite. Vorgewaschen bei sehr hohen Temperaturen, 
sowohl vor als auch nach dem Färben, um zusätzliche 
Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Navy

Weiss

Schwarz

Silver grey Rot Flaschen-
grün

ISO 15797

Unser PRO wear-Sweatshirt mit Kontrast ist 
ein besonders strapazierfähiges Sweatshirt. Es 
ist vorge waschen bei sehr hohen Temperaturen, 
sowohl vor als auch nach dem Färben, um 
zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu 
gewährleisten.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIG



 0360  0362
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 0510

ID® IDENTITY WORK WEAR

Königsblau

Mokka

Apfel

Rot

Hellgrau meliertSand

SchwarzNavyIndigo

PinkKoks

Kitt

TürkisHellblauLila

OlivGrünLime

GelbOrangeBordeaux

Grau meliert Graphit meliert

Weiss



 0510
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T-TIME T-SHIRT

NO.

100 % Baumwolle 
175 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL nur in Weiss, Königsblau, Navy und Schwarz
T-TIME

Klassisches T-Shirt mit Vier-Fach Rippabschluss am 
Hals und Nacken- und Schulterband. Hält die Passform 
auch nach sehr häufigem Wäschen.



 0550  0512



 0550  0512

T-SHIRTS 30 | 31

T-TIME T-SHIRT | BRUSTTASCHE

NO.

65 % Polyester / 35 % Baumwolle 
190-200 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
T-TIME

Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit Brusttasche. 
Vier-Fach Ripp am Hals. Mit Nackenband.  
Hält die Form auch nach sehr häufigem Wäschen. 

Navy Schwarz

T-TIME T-SHIRT

NO.

100 % Baumwolle 
175 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL nur in Weiss, Navy und Schwarz
T-TIME

T-Shirt mit runder smalen Halsausschnitt  
und seitlichem Schlitz. Leicht figurbetont.

Türkis Navy Schwarz

BordeauxWeiss HellblauRot



 0520  0521

ID® IDENTITY



 0520  0521

POLOSHIRTS 32 | 33

KLASSISCHES POLOSHIRT | TASCHE

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
180 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL nur in Weiss, Navy und Schwarz
GAME

Klassisches Poloshirt in Piqué-Qualität mit Brusttasche 
und Rippdetails an Kragen und Ärmeln.

Königsblau

Rot

Weiss

Navy

Gelb

Sand

Schwarz

Grün

Grau 
meliert

Hellblau

Koks

KLASSISCHES POLOSHIRT

NO.

50 % Baumwolle / 50 % Polyester 
180 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GAME

Klassisches Poloshirt in Piqué-Qualität mit Rippdetails 
an Kragen und Ärmeln. Leicht figurbetont.

HellblauWeiss Navy

Schwarz

Rot

Mit ID® Direct können Sie Eigen-
marken und Sonderanfertigungen 
bestellen, wenn Sie ganz eigene Designs 
oder Änderungen an unserem Basis-
sortiment wünschen sollten.

Mehr über ID® Direct erfahren Sie 
unter www.id.dk

SCHON GEWUSST?



 0604 0600

ID® IDENTITY WORK WEAR

KLASSISCHES SWEATSHIRT

NO.

100 % Baumwolle 
290 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Das bekannte ID® Sweatshirt mit rundem Hals-
ausschnitt in 100 % Baumwolle. Doppelsteppnähte 
und Rippabschluss an Hals, Ärmeln und Bund.  
Weiche, angeraute Innenseite.

Navy SchwarzIndigo

Flaschen-
grün

Orange

Graphit 
meliert

Weiss

Navy

Hellblau

Gelb

Koks

Sand

Schwarz

Türkis

Lime

Rot

Hellgrau 
meliert

Königsblau

Grün

Bordeaux

Grau 
meliert

KLASSISCHES SWEATSHIRT

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
290 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL nur in Navy und Schwarz 

Das bekannte ID® Sweatshirt mit rundem Hals-
ausschnitt. Doppelsteppnähte und Ripp an Hals, 
Ärmeln und Bund. Weiche, angeraute Innenseite.

ID. DK



 0604 0600

SWEATS & STRICK 34 | 35



 0601

ID® IDENTITY WORK WEAR
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SWEATS & STRICK 36 | 37

Rot Königsblau Navy Schwarz

KLASSISCHES POLO-SWEATSHIRT

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
280 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Das bekannte ID® Sweatshirt mit Polokragen  
und Knopfleiste. Nackenband und Ripp an Ärmel  
und Bund. Weiche, angeraute Innenseite.

Weiss Grau 
meliert

Graphit 
meliert

Koks

SHOP  
ONLINE

-



 0610

ID® IDENTITY WORK WEAR

TürkisGrün

Weiss

Indigo

Grau 
meliert

Navy

Rot

Schwarz

Lime

KAPUZENSWEATSHIRT

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
300 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
4XL + 5XL + 6XL nur in Schwarz

Klassisches Kapuzensweatshirt mit Känguruhtasche. 
Kräftige Qualität. Kordel in Kapuze und Ripp  
an Ärmel und Bund. Weiche, angeraute Innenseite. 

ID. DK



 0610
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 0622

 0618  0619

 0624

ID® IDENTITY WORK WEAR



 0622

 0618  0619

 0624

SWEATS & STRICK 40 | 41

NavyGrau 
meliert

Schwarz

Rot Lila

KAPUZENJACKE

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
300 g
XS - S - M - L - XL - 2XL

Klassische Kapuzenjacke mit Känguruhtasche,  
durchgehendem Reißverschluss und Raglanärmel. 
Kordel in Kapuze und Ripp an Ärmel und Bund. 
Kräftige Qualität. Weiche, angeraute Innenseite.  
Leicht figurbetont.

SWEATSHIRTJACKE

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
300 g
XS - S - M - L - XL - 2XL

Jacke in kräftiger Qualität mit durchgehendem  
Reißverschluss, zwei Schubtaschen und Raglanärmel. 
Nackenband, Ripp an Ärmel und Bund und schicke 
Flatlocksteppnähte. Weiche angeraute Innenseite. 
Leicht figurbetont.

Navy Navy

Weiss Weiss

Schwarz Schwarz

Rot RotHellblau HellblauTürkis Türkis

SWEATSHIRTJACKE

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
300 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Jacke in kräftiger Qualität mit durchgehendem  
Reißverschluss und zwei Schubtaschen. Nackenband, 
Ripp an Ärmel und Bund und schicke Flatlock
steppnähte. Weiche, angeraute Innenseite.

Rot NavyGrau 
meliert

Schwarz

KAPUZENJACKE

NO.

70 % Baumwolle / 30 % Polyester 
300 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
4XL + 5XL + 6XL nur in Schwarz

Klassische Kapuzenjacke mit Känguruhtasche und 
durchgehendem Reißverschluss. Kordel in Kapuze  
und Ripp an Ärmel und Bund. Kräftige Qualität. 
Weiche angeraute Innenseite.

YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER

YKK MAIN ZIPPER



 0630
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Das warme und weiche Fleecefutter in  
der Kapuze sowie die Kordeln und 
Reißverschlüsse in Kontrastfarbe passen 
richtig gut zum Pullover. 

KONTRASTREICH

BONDED JACKE

NO.

100 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester 
390 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Bonded Jacke mit weicher Fleece-Innenseite. Kapuze- 
Modell mit Kordelzug, Reiß verschluss und Futter in 
Kontrastfarbe. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.

Navy SchwarzGrau 
meliert

Azur

YKK MAIN ZIPPER

BONDED CARDIGAN

NO.

100 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester 
390 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Bonded Jacke mit weicher Fleece-Innenseite. Kapuze- 
Modell mit Kordelzug, Reiß verschluss und Futter in 
Kontrastfarbe. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. 
Leicht figurbetont.

Navy SchwarzGrau 
meliert

Azur

YKK MAIN ZIPPER
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 0605

 0701

ID® IDENTITY WORK WEAR



 0605

 0701

SWEATS & STRICK 44 | 45

Unsere Cardigans mit Kontraststicke-
reien verfügen über besonders lange 
Ärmel mit Daumenloch. 

WARME FREIHEIT

Grau 
meliert

Schwarz

WORKER-STRICKJACKE

NO.

100 % Baumwolle. Futter: 100 % Polyester 
480 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Worker-Strickjacke mit Kapuze. Flatlocknähten,  
Futter und Kordel in Kontrast. Zwei Taschen mit 
Reißverschluss. Bonded Qualität mit weicher  
Sherpa Fleece-Innenseite.

YKK MAIN ZIPPER

POLIZEIJACKE

NO.

100 % kräftiges Nylontwill 
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Jacke in strapazierfähiger Nylon-Qualität mit  
Steppfutter. Taschen auf  der Vorderseite und  
auf  dem linken Arm. Extra abnehmbares Badge,  
das bedruckt oder bestickt werden kann.

Schwarz



 0648  0647 

ID® IDENTITY WORK WEAR

ID. DK

UNIFORM-PULLOVER | V-AUSSCHNITT

NO.

50 % Wolle / 50 % Acryl. 10 GG
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Uniform-Strickpullover mit V-Ausschnitt aus 
kräftiger Strickqualität aus 50 % Wolle/50 % Acryl. 
Pullover-Modell mit schicker Reißverschlusstasche 
mit Stifthalter am linken Ärmel. Schulterriemen 
und verstärkte Riemen für Walkie-Talkie o. Ä. Der 
attraktive, weiche Stoff  behält auch nach mehreren 
Wäschen die Form. Die Anti Pilling- Behandlung sorgt 
für lange Lebensdauer und ein schönes Aussehen. Für 
Maschinenwäsche geeignet. 

Navy Schwarz

UNIFORM-PULLOVER | ZIP

NO.

50 % Wolle / 50 % Acryl. 10 GG
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Uniform-Strickpullover mit kurzem Reißverschluss aus 
kräftiger Strickqualität aus 50 % Wolle/50 % Akryl. 
Pullover mit hohem Kragen, kurzem Reißverschluss 
und Nackenband. Schickes Uniform-Modell mit 
Reißverschlusstasche und Stifthalter am linken Ärmel. 
Schulterriemen und verstärkte Riemen für Walkie-
Talkie o. Ä. Der attraktive, weiche Stoff  behält auch 
nach mehreren Wäschen die Form. Die Anti Pilling- 
Behandlung sorgt für lange Lebensdauer und ein 
schönes Aussehen. Für Maschinenwäsche geeignet. 

Navy Schwarz
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OUTDOOR PULLOVER | ZIP

NO.

50 % Wolle / 50 % Akryl. 10 GG
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Outdoor-Strickpullover aus kräftigem Garn aus  
50 % Wolle/50 % Akryl. Pullover mit hohem Kragen, 
kurzem Reißverschluss und Nackenband. Der 
attraktive, weiche Stoff  behält auch nach mehreren 
Wäschen die Form. Die Anti Pilling- Behandlung sorgt 
für lange Lebensdauer und ein schönes Aussehen. 
Für Maschinenwäsche geeignet. 

Navy Schwarz
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ARBEITSHEMD | BAUMWOLLE

NO.

100 % Baumwolle 
37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Strapazierfähiges Hemd in Twillqualität.  
Zwei praktische Brusttaschen mit Klappen.

Königsblau Navy

HEMD GREEN LEAF | DRUCKKNÖPFEN

NO.

100 % Baumwolle 
37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Strapazierfähiges klassisches Hemd in durchgefärbter 
Baumwollequalität. Weiche angeraute Innenseite.  
Neues tolles Modell mit eksklusive Druckknöpfen.  
Zwei praktische Brusttashen.

Rot Orange Grün Königsblau

ARBEITSHEMD | POL./BAUMWOLLE

NO. NO.

65 % Polyester / 35 % Baumwolle 
35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 - 51/52
35/36 + 51/52 nur in Königsblau

Strapazierfähiges Hemd in Twillqualität. Zwei  
praktische Brusttaschen mit Klappen.

NavyGrau 
kariert

KoksBlau 
kariert

Königsblau

HEMDJACKE MIT PILE FUTTER

50 % Baumwolle / 50 % Polyester
35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 - 51/52

Besonders warme Hemdjacke in bewährter „Baum-
fäller“-Qualität. Zweischichtiger Stoff  am Körper, 
aus strapazierfähiger Baumwolle außen und kräftigem 
Futter. Kräftiger Vision-Reißverschluss. Steppfutter in 
den Ärmeln. Gerippter Bund an Ärmeln und Kragen. 
Brusttasche mit Druckknopf.
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BONDED CARDIGAN

NO.

100 % Polyester
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Cardigan mit Kapuze, zweischichtiger bonded Stoff. 
Die exklusive Polyester-Qualität sorgt für ein schönes 
Farbspiel auf  der Außenseite. Die Innenseite besteht 
aus weichem Sherpa Fleece. Kräftiger Vislon Reißver-
schluss. Die schicke gerippte Kante am Bund und an 
den Ärmeln sorgt für gute Passform. Zwei Seitenta-
schen mit Reißverschluss. Drei Innentaschen: Zwei  
Taschen aus Mesh und eine Tasche mit Klettverschluss. 

Graphit 
meliert

Navy 
meliert

Schwarz
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PILE FLEECE JAKKE

NO.

100 % Polyester
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Jacke aus kräftigem Fleece mit Steppfutter. Ein warmes 
Kleidungsstück, das sich als Zwischenlage oder Jacke 
eignet. Schicker Kragen aus Rippstoff.

SchwarzSilver grey Navy

Bei ID® Service können wir selbst kleine 
Partien Bekleidung mit Aufdrucken ver-
sehen. Wir liefern ohne zusätzliche Kosten 
direkt an Händler oder Endkunden. 

Mehr über ID® Service erfahren Sie 
unter www.id.dk

SCHON GEWUSST?



 0802

 0816

 0804

 0822

ID® IDENTITY WORK WEAR

MICROFLEECEJACKE

NO.

NO.

100 % Polyester 
260-280 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL 
4XL - 5XL nur in Navy und Schwarz

Fleecejacke in bester Qualität. Es wurden die  
feinsten Polyesterfasern in engster Kontruktion 
ausgewählt. Sowohl innen als auch außen mit 
Antipilling- Behandlung. Weich und isolierend. 
Durchgehender Reißverschluss und zwei Schub-
taschen mit Reißverschluss. Verstellbar am Bund.

Azur

Lila

Weiss

Navy

Navy

Mokka

Grau

Schwarz

Schwarz

Hellblau

Rot

Türkis

Grün

Azur

Lila

Weiss

Navy

Navy

Mokka

Grau

Schwarz

Schwarz

Hellblau

Rot

Türkis

Grün

MICROFLEECE JACKE

NO.

NO.

100 % Polyester 
260-280 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Es wurden die feinsten Polyesterfasern in engster  
Konstruktion ausgewählt. Sowohl innen als auch  
außen mit Antipilling-Behandlung. Weich und  
isolierend, Durchgehender Reißverschluss und  
zwei Schubtaschen mit Reißverschluss. Verstellbar  
am Bund. Leicht figurbetont.

YKK MAIN ZIPPER YKK MAIN ZIPPER

MICROFLEECE JACKE | FUTTER

100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester 
260-280 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Fleecejacke mit Futter. Sowohl innen als auch  
außen mit Antipilling-Behandlung. Durchgehender 
Reißverschluss und zwei Schubtaschen mit Reiß-
verschluss. Verstellbar am Bund. Reißverschluss  
in das Futter macht Befestigung von Logo möglich.

YKK MAIN ZIPPER

MICROFLEECEWESTE

100 % Polyester 
260-280 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Schicke Microfleeceweste mit durchgehendem  
Reißverschluss und zwei Schubtaschen mit  
Reißverschluss. Sowohl innen als auch außen mit  
Antipillingbehandlung. Verstellbar am Bund.

YKK MAIN ZIPPER
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Unsere ID® Tech-Produkte sind genau 
das Richtige für aktive Menschen und 
bieten eine gute Passform und funktio-
nelle Details mit optimaler Bewegungs-
freiheit. Unsere Soft Shell-Jacken haben 
einen praktischen Klettverschluss an den 
Ärmeln.  
  

ID® TECH

SOFT SHELL-JACKE | KONTRAST

NO.

100 % Polyester 
320 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Funktionelle Soft Shell-Jacke mit Kontrast am  
Reißverschluss. ID® Tech Stickerei am linken Ärmel. 
Dreischichtige Qualität. Äußerst strapazierfähige  
und dehnbare gewebte Qualität. In der Mitte eine 
Membran und innen weiches Mikrofleece.

Navy

Grau

Schwarz

Rot Lime

SOFT SHELL-JACKE | KONTRAST

NO.

100 % Polyester 
320 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Funktionelle Soft Shell-Jacke mit Kontrast am  
Reißverschluss. ID® Tech Stickerei am linken Ärmel. 
Dreischichtqualität. Äußerst strapazierfähige und  
dehnbare gewebte Qualität. In der Mitte eine Membran 
und innen weiches Mikrofleece. Leicht figurbetont.

Grau

Navy Schwarz

Rot Lime

4000 BREATHABLE 4000 BREATHABLEWINDPROOF WINDPROOFWATER REPELLENT WATER REPELLENT

3-LAYERS MEMBRAN 3-LAYERS MEMBRAN
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Schwarz

SOFT SHELL-JACKE | KONTRAST

NO.

100 % Polyester 
250 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Funktionelle Soft Shell-Jacke mit Kontrastbesätzen  
und Kontrast am wasserdichten Reißverschlüsse. Drei-
schichtige ID® Tech Qualität. Äußerst strapazierfähig 
und dehnbar, in der Mitte eine funktionelle Membran 
mit wind- und wasserabweisenden Eigenschaften und 
innen weiches, isolierendes Microfleece.

Weiss Rot Navy

4000 BREATHABLE

WATER REPELLENT

WINDPROOF

3-LAYERS MEMBRAN

60o 80o

PRO wear kann täglich gewaschen 
werden, und zwar bis 80 °C (weiß) bzw. 
60 °C (farbig). 

NICHT VERGESSEN: 



 0832  0834

ID® IDENTITY WORK WEAR

WORKER SOFT SHELL-JACKE

NO.

100 % Polyester 
320-330 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Besonders strapazierfähige drei-schichtige Worker  
Soft Shell-Jacke. ID® Tech Qualität mit Membran.  
Atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.  
Strapazierfähige gewebte Oberfläche und eine  
weiche Fleeceinnenseite. Tolle Reflektordetails und 
kräftige Vislon Reißverschlüsse in Kontrastfarbe.

Silver grey Navy Schwarz

WORKER SOFT SHELL-WESTE

NO.

100 % Polyester 
320-330 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Besonders strapazierfähige drei-schichtige Worker  
Soft Shell-Weste. ID® Tech Qualität mit Membran.  
Atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.  
Strapazierfähige gewebte Oberfläche und eine  
weiche Fleeceinnenseite. Tolle Reflektordetails und 
kräftige Vislon Reißverschlüsse in Kontrastfarbe.

Silver grey Navy Schwarz

4000 BREATHABLE 4000 BREATHABLEWATER REPELLENT WATER REPELLENTWINDPROOF WINDPROOF

3-LAYERS MEMBRAN 3-LAYERS MEMBRAN

ID. DK
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SICHERHEITS T-SHIRT | EN 20471

NO.

100 % Polyester 
210 g
XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL
Gemäß EN 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

Fluoreszierendes T-Shirt in angenehmer Piqué- 
Qualität. Rippabschluss an Ärmeln und Hals in  
Kontrastfarbe.

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb

SICHERHEITS POLOSHIRT | EN 20471

NO.

100 % Polyester 
210 g
XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL
Gemäß EN 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

Fluoreszierendes Poloshirt. Angenehme Piqué- 
Qualität. Rippabschluss an Ärmeln und Kragen 
in Kontrastfarbe.

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb

SOFT SHELL-JACKE | EN 20471

100 % Polyester
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
Gemäß Standard EN 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

Fluoreszierende Soft Shell-Arbeitsjacke in einer  
tollen Design. Drei-schichtige strapazierfähige gewebte 
Schnittware mit Membran, die atmungsaktiv, wind- 
und wasserabweisend ist. Warme Fleecefutter auf   
der Innenseite. Viele praktische Taschen. Halter für 
Namenschild beiliegend. 

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb

NO.

SOFT SHELL-WESTE | EN 20471

100 % Polyester
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
Gemäß Standard EN 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

Fluoreszierende Soft Shell-Arbeitsweste in einer  
tollen Design. Drei-schichtige strapazierfähige gewebte 
Schnittware mit Membran, die atmungsaktiv, wind- 
und wasserabweisend ist. Warme Fleecefutter auf   
der Innenseite. Viele praktische Taschen. Halter für 
Namenschild beiliegend. 

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb

NO.

4000 BREATHABLE4000 BREATHABLE
WATER REPELLENT

WATER REPELLENT WINDPROOFWINDPROOF

3-LAYERS MEMBRAN3-LAYERS MEMBRAN
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ARBEITSWESTE | EN 20471 ARBEITSWESTE | KURZARM | EN 20471

NO.

100 % Polyester 
S/M - L/XL - 2XL
Gemäß EN ISO 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

100 % Polyester
S/M - L/XL - 2XL
Gemäß EN ISO 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

Fluoreszierende Arbeitsweste mit Klettverschluss vorn. Fluoreszierende arbeitsweste mit kurzen Ärmeln  
und tollem Reflektorrand. Halter für Namenschild 
beiliegend. 

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb

Fluores-
zierendes 

gelb

NO.

ÜBERZIEHWESTE | EN 1150

NO.

100 % Polyester 
S/M - L/XL - 2XL
Gemäß EN 1150 Standard zugelassen

Reflektorüberziehweste mit Gummiband  
und Klettverschluss an den Seiten.

Fluores-
zierendes 

gelb

NO.

SICHERHEITS SWEATSHIRT | EN 20471

65 % Polyester / 35 % Baumwolle
300 g
XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL
Gemäß EN ISO 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

Fluoreszierendes Sweatshirt. Ripp an Ärmel,  
Halsausschnitt und Bund in Kontrastfarbe. 

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb
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SICHERHEITSJACKE | EN 20471

NO.

100 % Polyester
340 g
XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL
Gemäß EN ISO 20471:2013 Standard zugelassen
Klassifizierungsdetails finden Sie auf unsere Webseite

Fluoreszierende Sicherheitsjacke in weiche 
Antipilling Fleecequalität. Rippabschluss 
in Kontrastfarbe an Ärmel und Bund. 
Zwei tolle Känguruhtaschen. Leicht an-
geraute Innenseite, weich und isolierend. 
Durchgehende schwarze Vislon Qualitäts-
reißverschluss und schwarze Kontrastfarbe 
am Kragen. Halter für Namenschild 
beiliegend. 

Fluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb
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KULTURTASCHE

NO.

500D PVC Tarpuilin. Boden: 100 % Polyester 600D PVC 
23,5 x 12,5 cm
2,5 L

Tolle Kulturtasche in wasserabweichendes und  
straparzierfähiges Material. Stark und geräumiges  
Modell. Kräftig und strapazierfähiger Reißverschluss.

KLEINE DUFFLETASCHE

NO.

500D PVC Tarpuilin. Boden: 100 % Polyester 600D PVC 
42 x 30 x 24 cm
30 L

Duffletasche in höchster Qualität. Sehr wasserabweisend 
und strapazierfähig. Sehr stark und geraümige Tasche 
für harten Gebrauch entwickelt. Die Tasche hat zwei  
abnehmbare Schulterriemen und Plasttasche für Namen-
schild. Kräftige und strapazierfähige Reißverschlüsse.

DUFFLE REISETASCHE

NO.

500D PVC Tarpuilin. Boden: 100 % Polyester 600D PVC 
58 x 34 x 28 cm
50 L

Dufflereisetasche in höchster Qualität. Sehr wasser-
abweisend und strapazierfähig. Sehr stark und  
geraümige Tasche für harten Gebrauch entwickelt.  
Die Tasche hat zwei abnehmbare Schulterriemen und 
Plasttasche für Namenschild. Kräftige und strapazier-
fähige Reißverschlüsse.

Grau

Orange

Schwarz

Grau

Orange

Schwarz

Grau

Orange

Schwarz

ID. DK



 1832

 1834  1836

ACCESSOIRES 68 | 69



 0066  0068

 0052  0054

ACCESSOIRES 70 | 71

CAP | FLACHEM SCHIRM

NO.

85 % Polyester / 15 % Wolle 
Junior (57 cm) / Senior (59 cm)

Moderner Cap in Wollequalität mit flachem Schirm. 
Geschlossen hinten. Kommt in zwei Größen.

Grau 
meliert

Navy Schwarz

STRETCH CAP

NO.

97 % Baumwolle / 3 % Elastan 
58 cm
One size

Toller Baseball-Cap in elastisches Material  
mit gutem Schnitt. Geschlossen hinten.

Rot Navy Schwarz

GOLF CAP

NO.

100 % Baumwolltwill 
One size

Cap in Baumwolltwill mit verstellbarem  
Klettverschluss. Keine Nähten vorn.

TWILL CAP

NO.

100 % Baumwolltwill 
One size

Cap in gebürstetem Baumwolltwill. Verstellbarer  
Klettverschluss. Keine Nähten vorn.

Weiss

SchwarzAzur

Sand Dunkel-
grau

Navy

RotWeiss LimeSand Rot

Türkis Königsblau Navy Schwarz

Orange
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STRICKMÜTZE

NO.

50 % Wolle / 50 % Acryl 
One size

Strickmütze mit Fleecestirnband innen.  
Mit Thinsulate™ Futter.

Off-white Grau Rot Schwarz

STRICKMÜTZE

NO.

100 % Acryl 
One size

Einfache und klassische Strickmütze.

Grau SchwarzFluores-
zierendes 

orange

Fluores-
zierendes 

gelb

Blau

STRETCHMÜTZE

NO.

57 % Baumwolle / 38 % Polyester / 5 % Elastan 
230 g
One size

Warm und körpernahe Mütze aus elastisches Material. 
Kontrast- Flat-locknähten. Entwickelt um unter Kapuze 
oder Helm getragt zu werden.

Schwarz Schwarz

STRETCHHALSWÄRMER

NO.

57 % Baumwolle / 38 % Polyester / 5 % Elastane 
230 g
One size

Warm und elastisch Halswärmer in bequemes 
weiches Material.
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SERVICEHOSE

NO.

65 % Polyester / 35 % Baumwolle 
300 g
46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

Servicehose in kräftiger und trotzdem weicher Kanvas- 
Qualität. Besonders strapazierfähige CORDURA®  

Verstärkungen am Knie und Taschen. Teflon®  

Behandlung mit schmutzabweisendem Effekt. Flexible 
Taille für Komfort. YKK-Reißverschluss.

Schwarz

YKK MAIN ZIPPER

SPORTSSTRÜMPFE

NO.

42 % Polyamid / 22 % Coolmax® /  
22 % Baumwolle / 14 % Elastan 
40/44 - 44/47

GAME Active Sportstrümpfe 
in einem Design mit perfekter 
Passform und hohem Komfort. 
Schnelltrocknende Coolmax® 
Qualität. Extra verstärkt in  
Ferse, Sohle und Zeh.

Koks Schwarz

QUICK DRY

NO.

QUICK DRY

ARBEITSSTRÜMPFE

38 % Coolmax® / 38 % Baumwolle /  
13 % Elastan / 11% Polyester 
40/44 - 44/47

Bequeme und strapazierfähige 
Arbeitsstrümpfe. Schnelltrocknende 
Coolmax® Qualität, die die Feuch-
tigkeit schnell abtransportiert. Extra 
verstärkte Ferse, Sohle und Zeh.

Koks Schwarz

ID. DK
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WAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE?

4000 MVP4000 BREATHABLE

Winddichtes MaterialWINDPROOF

Wasserabweisendes Produkt aus wasser-
dichtem oder wasserabweisendem Material 
ohne wasserdichte Nähte . 

WATER REPELLENT

ISO 15797 ISO 15797 ist eine internationale Norm zur 
Beurteilung von für das industrielle Waschen 
vorgesehener Bekleidung . Die Prüfverfahren 
werden in enger Zusammenarbeit mit exter-
nen Experten durchgeführt .

QUICK DRY Schweißtransportierender, atmungsaktiver 
und schnelltrocknender Stoff .

YKK MAIN ZIPPER Qualitätsreißverschluss von YKK 

OEKO-TEX® sichert, dass das Produkt die 
Grenzwerte für den Inhalt von gesundheits-
schädigen Stoffen einhält .   

Das Produkt ist für ein aktives Leben vorgesehen 
und bietet eine gute Passform mit optimal Bewe-
gungsfreiheit . ID Tech® ist Bekleidung mit beson-
deren Eigenschaften (atmungsaktiv, wind- und 
wasserabweisend und schweißtransportierend)

PRO wear ist für den professionellen Gebrauch 
entwickelt . Kann täglich bei hohen Temperaturen 
gewaschen werden . Die Serie erfüllt alle Anforde-
rungen an Strapazierfähigkeit, Farbechtheit und 
Passform .

Damenmodel

Loser Schnitt

Normaler Schnitt

Atmungsaktivität wird in MVP (Moisture Vapour 
Permeability) gemessen . MVP gibt an, wie viel 
Feuchtigkeit innerhalb von 24 Stunden in Gramm 
pro Quadratmeter abtransportiert werden kann . 
Je höher die Zahl, desto höher der Komfort .

BREATHABLE

Atmungsaktive, wind- und wasserabweisende 
dreischichtige Membran

3-LAYERS MEMBRAN
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