
 

SOL'S biedt duurzame en aanpasbare werkkleding voor bouw en 

industrie 
 

PARIJS, 12 mei 2015 - SOL'S, Europees leider in promotionele textiel en accessoires, biedt een breed 

assortiment aan producten die bij uitstek geschikt zijn voor de bouw en industrie.  

 

SOL'S heeft meer dan 25 jaar ervaring in promotionele kleding en beschikt over een permanente voorraad 

van 25 miljoen kledingstukken en accessoires, opgeslagen in Le Havre in Frankrijk en levert in 60 landen 

wereldwijd - de meeste landen binnen 24 uur - via een netwerk van lokale distributeurs, voordat de items 

worden gepersonaliseerd met merknamen of logo's.  

 

SOL'S beschikt ook over een groot aantal labels en certificeringen voor kwaliteit en ethische 

handelspraktijken en is lid van de FAIR WEAR FOUNDATION.  

 

SOL'S producten zijn ontworpen in Parijs. Ze combineren functionaliteit en stijl en zijn altijd gemaakt met het 

oog op duurzaamheid, aandacht voor detail en corporate branding. Van T-shirts tot poloshirts, van overalls 

tot bodywarmers en van kniebeschermers tot jassen, SOL'S en SOL'S PROWEAR biedt een breed scala aan 

oplossingen op het gebied van aanpasbare werkkleding voor een zeer scherpe prijs. 

 

Alle producten in de SOL'S PROWEAR-lijn zijn speciaal op maat gemaakt voor gebruik tijdens zware fysieke 

werkomstandigheden: bestendig en zeer comfortabel, wasbaar op 60° en met een geweven ID label aan de 

binnenkant van het kledingstuk. Daarnaast kunnen ze worden gepersonaliseerd door bijvoorbeeld een 

bedrijfsnaam, merknaam of andere designelementen op te nemen door middel van technieken zoals screen 

printing, borduren, transfer of flex. 

De SOL'S VIPER bodywarmer is 

comfortabel, zeer functioneel 

en biedt acht zakken. De 

waterdichte shell stof heeft 

een microvezel met PVC 

coating en winddichte 

armsgaten. SOL'S VIPER is 

verkrijgbaar in de maten S tot 

en met 5XL en in zes 

verschillende kleuren. 

 

De werkbroeken van SOL'S 

ACTIVE PRO heren werkkleding 

zijn ook verkrijgbaar in zes 

kleuren en in maar liefst 15 

maten, van XXS to 10XL. De 

werkbroeken van hoge 



 

kwaliteit zijn gemaakt van zeer bestendig 240 

polykatoen, hebben 9 zakken, twee 

penvakken en ook insteekzakken voor de 

kniebeschermers. Dit maakt de broeken niet 

alleen functioneel, maar ook inzetbaar in veel 

verschillende industriesectoren.  

 

SOL'S PRIME HEREN en SOL'S PRIME DAMES 

zijn poloshirts van 200 pique polykatoen. Ze 

zijn slijtvast en voorzien van verstevigde en 

versterkte naden op de schouders en tape in 

de hals. De shirts hebben veel ruimte voor 

promotional branding of een bedrijfslogo. 

Verkrijgbaar in 15 kleuren. De herenversie 

wordt geleverd in de maten S-5XL en de 

damesversie in de maten S-XXL. 

 

Sinds begin 2015 wordt het bestaande readymade aanbod van SOL'S 

aangevuld met een nieuwe gespecialiseerde dienst door Joy Thai. Met meer 

dan 20 jaar ervaring en met verschilllende vestigingen in Azië, biedt Joy Thai 

volledig op maat gemaakte 'made-to-order' kledingstukken; van 

eenvoudige T-shirts en poloshirts tot meer gedetailleerde producten, met 

redelijke en toegankelijke minimum orderhoeveelheden.  Voor meer 

informatie over Joy Thai, ga naar: www.joythai.com  

 

Ontdek de volledige collectie van SOL’S op www.sols-europe.com of neem 

contact op met uw reguliere dealer. 

 

EINDE  

 

Perscontact: 

Yann SPARFEL 

Hopscotch Europe 

+31 208 08 00 11 

ysparfel@hopscotch.eu  

 

Over SOL'S: 

SOL'S werd opgericht in 1991 en is sindsdien de Europese marktleider op het gebied van promotionele kleding 

en textiel, dankzij een catalogus met meer dan 346 artikelen. SOL'S wordt ook algemeen beschouwd als 

ijkpunt in de textielindustrie op het gebied van het milieu, ethische waarden en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Het uitgebreide assortiment van artikelen, een permanente voorraad van meer dan 25 miljoen 

artikelen en de aanwezigheid in meer dan 60 landen zorgen ervoor dat u volledig controle behoudt over het 

imago van uw merk via een uitgebreid assortiment hoogwaardige artikelen. SOL'S is in staat om op een 

dynamische manier aan uw hoogste verwachtingen te voldoen op het gebied van textielproducten, dankzij 

http://www.joythai.com/
http://www.sols-europe.com/
mailto:ysparfel@hopscotch.eu


 

het strenge kwaliteitscontrolesysteem, respect voor menselijke waarden en een concurrerend aanbod van 

diensten. Voor meer informatie, ga naar: www.sols-europe.com 

 

http://www.sols-europe.com/

