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JEANS PLEASE!
Jeans. Niet alleen in de vrije tijd, maar ook op het werk, blijft het dé 
favoriet van heel wat mensen. En terecht. Een jeans zit niet alleen 
comfortabel, maar ziet er ook goed uit! Maar een vrijetijdsjeans biedt niet 
altijd een antwoord op de uitdagingen van de werkvloer. En daar maakt 
een DASSY-werkjeans hét verschil: de stof is duurzaam én verstevigd 
met Cordura®, nét op die plaatsen die bijzonder slijtgevoelig zijn.

En er is meer! Voor extra comfort bevatten zowel de nieuwe DASSY® 

Osaka als de DASSY® Melbourne een groot aandeel elastaan. Dankzij 
die extra stretch bewegen deze werkjeans uitstekend mee met elke 
lichaamsbeweging. Twijfel niet: kies de DASSY-werkjeans die bij jou past! 
Met kniezakken? Met knie- én spijkerzakken? En met een moderne slim 
fit pasvorm? Er is voor elk wat wils!

OsakaDA
SS

Y®

STRETCH WERKJEANS
89,5% katoen / 10,5% elastaan, 9,5 oz (± 320g/m²)

MelbourneDA
SS

Y®

STRETCH MULTIZAKKENJEANS MET KNIEZAKKEN
89,5% katoen / 10,5% elastaan, 9,5 oz (± 320g/m²)



SpartaDA
SS

Y®

CORDURA® SPIJKERZAKKEN MET GEREEDSCHAPSLUSSEN.
Berg al je tools binnen handbereik op!

BREDE ZOOM om je jeans in een handomdraai
5 cm te verlengen. Versterkt met Cordura®

SLIM FIT pasvorm voor een ultramoderne look.
Uiterst comfortabel dankzij de bijzonder elastische denim!

VERSTELBARE CORDURA® STRETCH-KNIEZAKKEN.
Gecertificeerd in combinatie met DASSY® Cratos kniebeschermers

1 2

3 4
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DYNAXDA
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Werkbroek met stretch en kniezakken
Ga dynamisch aan de slag met de DASSY® Dynax. Het 
moderne, praktische design staat garant voor heel wat 
bewegingsvrijheid dankzij de drievoudige stretch.

Hoofdstof met 
mechanische stretch

Extreem duurzame 
Cordura® Stretch-
kniezakken

4-weg stretch Cordura®-
inzetstukken in het 
kruis, knieholte en aan 
de achterkant onder de 
tailleband.

1

2

3
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Alle DASSY®-werkbroeken zijn verkrijgbaar in de 
maten BE 36-66 | NL 42-67 en in 3 verschillende 
tussenbeenlengtes: ‘standaard’ (81-86 cm), ‘minus’ 
(75-80cm) en ‘plus’ (87-92cm)

FLUX

HELIX
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Multizakkenbroek met stretch en kniezakken
De DASSY® Flux is uitstekend geschikt voor het zwaardere werk, 
dankzij de duurzame stof en de Cordura® versterkingen. De hoofd-
stof van mechanische stretch wordt vakkundig gecombineerd met 
inzetstukken van 4-weg stretch Cordura®, net op die plaatsen waar 
je het nodig hebt.

Werkbroek met stretch
Ervaar het comfort van deze lichte werkbroek zonder in te boeten 
aan functionaliteit, dankzij de praktische en goedgepositioneerde 
zakken. Door de extra stretch sluit de pasvorm perfect aan rond 
het lichaam. De combinatie met ingewerkte achterzakken zorgt 
voor een moderne, strakke uitstraling.

4-weg stretch Cordura®

Cordura® Stretch
kniezakken

4-weg stretch Cordura®

ervaar de
bewegingsvrijheid
van 3x
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Rietendakenlegger | Officiële DASSY-tester | Vrije tijd: klarinettist | Favoriete DASSY-kleding: DASSY® Indy

Het DASSY-testteam is een groep professionals die de DASSY-werkkleding op de werkvloer test, precies dáár waar het telt. Resultaat: workwear tested by a pro!

van vader op zoon stevigheid troef

opvolging verzekerd?

inspraak (Én gratis kleren)

Dat Brecht voorbestemd was om daklegger te worden, kan je wel 
stellen. De ambacht van het daken leggen wordt in zijn familie al 
generaties lang doorgegeven van vader op zoon. “Zo ver we het in 
onze familiegeschiedenis kunnen terugvinden”, vertelt hij trots. “En 
we hebben echt ver gezocht!” benadrukt hij. Tot in de jaren 50 van 
vorige eeuw werd stro gelegd, daarna veranderde dat naar riet.

“Maar mijn ouders hebben me nooit verplicht om in het familiebedrijf 
te stappen. Dat was ook helemaal niet nodig. Van kinds af wist ik het 
meteen: ik wil dakdekker worden. Voor mij is dat het mooiste beroep 
dat er is: je bent altijd buiten, het is enorm dankbaar werk én ik vind 
het resultaat elke keer opnieuw prachtig. Een rieten dak ziet er bo-
vendien niet alleen goed uit, maar heeft ook heel wat voordelen. Riet 
is duurzaam, milieuvriendelijk en isoleert goed.” 

Waarom Brecht graag DASSY-tester is? “Je krijgt gratis kleren”, grapt 
hij. “Maar ik vind het ook belangrijk dat er écht naar je geluisterd 
wordt.” Toen Brecht één van de vroegste prototypes van de DAS-
SY® Dynax testte, merkte hij dat de kniezakken niet optimaal gepo-
sitioneerd zaten. “Ik gaf mijn feedback door aan het R&D-team van 
DASSY die er onmiddellijk mee aan de slag gingen. Ze pasten de 
positionering aan en lieten me de gewijzigde versie opnieuw testen. 
Ik merkte meteen een wereld van verschil. Veel beter nu!”, besluit hij.

“Als dakdekker zijn we altijd buiten aan de slag. Onze werkkleren 
moeten tegen weer en wind bestand zijn. Én tegen een stootje kun-
nen”, legt Brecht uit. Dat ook goede kniebescherming noodzakelijk is, 
daarover bestaat geen twijfel wanneer je een rietdekker aan de slag 
ziet. Bijna de hele dag zitten ze geknield op het riet. “Het leuke aan 
de nieuwe kniezakkenbroek DASSY® Dynax is dat hij de stevigheid 
van Cordura® combineert met flexibele stretch. Dat beweegt heerlijk 
comfortabel én je werkbroek scheurt niet aan het kruis!” 

Tot slot vroegen we ons nog af hoe het met de toekomst van het 
familiebedrijf zit. “Ik heb zelf 2 zoontjes”, vertelt Brecht. “Het is nog 
afwachten of één van hen, of allebei, de rietdekkermicrobe te pakken 
krijgt. We zullen wel zien!”

MAAK KENNIS MET BRECHT
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“Bij DASSY wordt er 
écht naar je geluisterd. 

Dat vind ik enorm 
belangrijk”

S3
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shirts
met stijl

kinetic

traxiontraxion

orbital
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T-shirt (XS-4XL)
92% katoen / 8% elastaan, ± 190g/m²

Polo (XS-4XL)
100% polyester, ± 215g/m²

Polo (XS-4XL)
97% katoen / 3% elastaan, ± 220g/m²

T-shirt (XS-4XL)
100% polyester, ± 140g/m²

Comfortabele, ademende en onderhouds-
vriendelijke shirts. Beschikbaar in maar 
liefst 8 verschillende kleurencombinaties!

Sneldrogende en antibacteriële shirts met 
UV-stralingsbescherming. De ademende 
mesh-inzetstukken zorgen voor een 
optimale ventilatie.
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T-shirt
Dit lichte en stretchy T-shirt is jouw perfecte partner bij warme temperaturen : de ademende stof en 
ventilerende mesh-inzetstukken onder de armen houden je fris, droog en comfortabel. De antibacteriële 
werking neutraliseert onaangename geurtjes. En de UV-zonbescherming blokkeert schadelijke UV-
straling. Als klap op de vuurpijl geven de reflecterende logoprints een leuke extra toets aan het moderne 
ontwerp van de DASSY® Nexus!

Antibacteriële werking
neutraliseert 

onaangename geurtjes

Sneldrogend

Ademende mesh-stof 
onder de armen

UV-stralingsbescherming
(UPF 50+)

nexusDA
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axis BIONIC COSMIC

TRIX
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Multizakkenshort met stretch
Alle DASSY®-werkshorts zijn verkrijgbaar in de maten BE 36-66 | NL 42-67.

Kies de werkshort die bij jou past: Met of zonder stretch? Een ‘clean 
design’ met nét die zakken die je nodig hebt? Of liever holsterzakken 
waarin je naar hartenlust al je tools kunt opbergen? Check! De DASSY® 

Trix heeft het perfecte plekje voor al je werkmateriaal, van de kleinste 
nagels en schroefbits tot vouwmeter, breekmes en schroevendraaier!

al je tools binnen handbereik

1. 6.

7.

8.
2.

4.

5.

3.

WERKSHORT MET STRETCH MULTIZAKKENSHORT WERKSHORT

1

2

3

4

1

7
8
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MIX&MATCH

MAGNETIC

NEXUS

VELOX

SPARTA

Combineer als een professional! Dankzij het weldoordachte 
ontwerp en de dynamische look kan je de gloednieuwe 
collectie met stretch perfect matchen met de bestaande D-FX-
werkkleding. Resultaat: nog meer keuzemogelijkheden om 
de perfecte werkoutfit samen te stellen!

MIX JE MODELLEN

Ga voor een werkoutfit die jou op het lijf 
geschreven is en perfect aansluit bij jouw 
noden en verwachtingen. 

Een werkbroek met of zonder stretch-
inzetstukken? En hoe aansluitend verkies je 
hem? Een shirt met katoen of liever 100% 
polyester? Een sweater met of zonder kap? 
En of je nu je midlayer als buitenste laag 
wil dragen of toch maar liever een wind- en 
waterdichte werkjas hebt, aan jou de keuze! 

Mix D-FX-bovenstukken, met een werkbroek 
met stretch-inzetstukken of omgekeerd! Kies 
vrijuit wat bij jou past, want wij hebben ervoor 
gezorgd dat ze ook perfect zullen matchen!

DA
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S3
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NOX DYNAX

XANTUS

FUSION

PULSE

MATCH JE KLEUR

Met hun 6 dynamische kleuren kan je met deze twee 
collecties echt alle kanten uit: een werkoutfit in 1 kleur? 
Of liever meerdere kleuren combineren? Kies kleur naar 
jouw smaak en stijl! 

En heb je er al eens aan gedacht om je bedrijfskleuren 
in je werkoutfit te verwerken? Dat verhoogt niet alleen de 
visibiliteit van je bedrijf, maar straalt ook professionaliteit 
uit! Waag jij het om je volledig in je felle bedrijfskleur 
te hullen? Of ga je voor een neutrale outfit waardoor je 
bedrijfslogo nog meer in het oog springt? Maak je je look 
compleet door een riem in de bedrijfskleur te kiezen? 
Alles kan!
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gravity

AUSTIN

minsk

TIP!
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3-laagse softshell jas met membraan
en met fleecevoering (XS-3XL)

Stoere canvas winterjas met nylon 
Cordura®-versterkingen (XS-3XL)

Ultra-stevige winterjas, combineerbaar met
alle DASSY-collecties (XS-3XL)

Combineer bij koude temperaturen je winterjas met het nieuwe DASSY® 
Convex midlayer vest voor een extra isolerende warmtelaag!

De 3D-meshvoering van de DASSY® 

Hyper creëert een isolerende lucht-
laag tussen je huid en de jas. Zo blijf 
je heerlijk warm.

TIP!



15

HYPER

winddicht
waterdicht
ademend

DA
SS

Y®

Wind- en waterdichte werkjas
met 3D-meshvoering (XS-3XL)

Blijf perfect droog dankzij de waterdichte stof 
en de waterdicht getapete naden. Doordat de 
stof ademend is, kan ook transpiratievocht 
vlot naar buiten ontsnappen waardoor je 
nooit een klam gevoel krijgt.
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op maat van schilders

Dijbeenzak voor schildertools

GETEST DOOR DECOVISION

stretch als meerwaarde

De ideale werkbroek voor schilders, stukadoors, 
decorateurs,…? Dat is méér dan gewoon witte werkkleding. 
Van de nieuwste DASSY-werkbroeken mét stretch werd 
daarom een speciale schildersvariant gemaakt. Zo kunnen 
professionals die witte werkkleding dragen (mannen 
én vrouwen), ook rekenen op de voordelen van stevige 
werkkleding mét stretch én zakken speciaal op maat van 
hun beroep.

‘De details maken het verschil’, het is niet alleen de slogan 
van schildersbedrijf Decovision, maar geldt natuurlijk ook 
voor de DASSY® werkkleding. Het 6-koppige Decovision-
team ging gedurende 2 weken met de nieuwe DASSY® 
FLUX PAINTERS, schildersbroek met stretch, multizakken 
en kniezakken aan de slag om hun feedback aan DASSY 
product manager Elyn Vanneste te kunnen bezorgen. 

Ook onderling worden de bevindingen uitvoerig vergeleken. 
Wie steekt welk gereedschap waar? Het kleine ritszakje 
is “ideaal voor een werfsleutel”, vertelt de ene. En de 
opspuitpomp? “Die hang ik aan mijn broek”, klinkt het dan 
weer bij een ander. Meteen is een demonstratie aan de orde. 
“En de extra lus aan de achterzak?”, vraagt Elyn benieuwd. 
“Doe die maar weg”, klinkt het unaniem, “die gebruiken 
we toch niet.” Het advies wordt ijverig genoteerd. “Deze 
feedback zullen we zeker meenemen in het ontwerp”, geeft 
Elyn aan.

Er zijn ook heel wat lovende woorden voor de nieuwe 
dijbeenzak die speciaal ontworpen werd in functie van 
de tools van schilders en stukadoors. “Praktisch om je 
basisuitrusting in kwijt te kunnen. Bovendien maakt de 
Cordura® aan de binnen- en buitenkant de zak niet alleen 

En de stretch? Daar is het team unaniem over: “Die biedt een duidelijke meerwaarde 
voor het comfort. Vooral de stretch kniezakken zitten fantastisch wanneer je op je 
knieën werkt.”

Tot slot hadden we voor de foto – in primeur – al enkele bovenstukken van de 
nieuwe schilderscollectie mee: de DASSY® Gravity en de DASSY® Velox. “En die 
vielen in de smaak! Na de foto moesten we er nauwlettend op toezien dat we de 
prototypes terugkregen…”, besluit Elyn al lachend.

VELOX
women

DA
SS

Y®

de troeven van

extra stevig, en dus ook beter bestand tegen scherpe tools zoals een plamuurmes, 
maar zorgt hij er ook voor dat je materiaal gemakkelijk in je zak glijdt. Je merkt écht 
dat dit een schildersbroek is en niet gewoon een witte broek”, klinkt het.

helix
painters women

DA
SS

Y®



Tested by a painter/pro
Naast het vaste testteam werkt DASSY voor specifieke 
collecties samen met specialisten in dat vakgebied. 
Voor de nieuwe schildersbroeken contacteerden we 
maar liefst 28 bedrijven actief in schilderwerken, 
timmer - en stukadoorswerken, behangen, beglazing, 
meubelspuiten,…voor hun input. 12 werden geselecteerd 
voor het testen van de prototypes, goed voor een totaal 
van 39 testers uit 3 verschillende landen!

VELOXDA
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gravityDA
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FLUX
painters
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De mooi getailleerde vrouwelijke 
pasvorm zit ook heerlijk com-
fortabel dankzij de hoofdstof 
met mechanische stretch én de 
stretch-inzetstukken.
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FLEX voor
VROUWEN

3x stretch nu ook
op vrouwenmaat
Begin 2020 komt de gloednieuwe DAS-

SY-collectie met stretch er ook voor vrouwen. 
Deze nieuwe werkkleding combineert performante 

stoffen en driedubbele stretch met een aangepaste pasvorm, 
perfect op maat van de zelfbewuste vakvrouw.

De nieuwe vrouwenkleding zit bovendien niet alleen als 
gegoten, maar voelt ook bijzonder comfortabel dankzij de 
gebruikte stretch-stoffen. Zo kan de mooi aansluitende, ge-
tailleerde pasvorm perfect de vrouwelijke vormen volgen, 
zonder dat je aan bewegingsvrijheid hoeft in te boeten.

FLEX JE TEAM
Technologie, machinebouw, logistiek, magazijn, beveiliging, 
schilderwerken,… In heel wat sectoren neemt het aantal vrou-
welijke werknemers alleen maar toe en gemengde teams zijn al 
lang niet meer de uitzondering.

Dankzij deze nieuwe collectie wordt het nu nog eenvoudiger 
om een heel team of bedrijf van een uniforme, kwaliteitsvolle en 
goed zittende werkoutfit te voorzien, die er zowel voor mannen 
als vrouwen ook prachtig en professioneel uitziet.

Wist je dat? Ook de nieuwe veiligheidsschoen, de DASSY® 

Nox in een kleinere schoenmaat (al vanaf maatje 36) beschik-
baar is, zodat ook vrouwen gemakkelijker de correcte maat 
kunnen kiezen?

HELIX
women

DA
SS

Y®
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Sta stevig in je schoenen
Een goede veiligheidsschoen is niet enkel licht, soepel en 
comfortabel om te dragen, maar biedt je voet ook de nodige 
bescherming. Zo kan je op elk type werkvloer veilig aan de slag. 
Reken met DASSY-veiligheidsschoenen op een superieure 
bescherming. Stap na stap.

Niet zomaar een S3 veiligheidsschoen. De DASSY® Nox gaat een stap verder! Reken op een superieure bescherming, die bijzonder comfortabel 
zit én er goed uitziet. Eigenschappen zoals waterafstotend bovenmateriaal en ESD-bescherming worden vakkundig gecombineerd met een 
modern design. Bovendien zit de schoen uitermate comfortabel dankzij de thermogevormde inlegzool en het flexibele bovenmateriaal. En omdat 
de DASSY® Nox al vanaf maatje 36 te verkrijgen is, is hij ook uitstekend geschikt als werkschoen voor dames.

NOX S3DA
SS

Y®

LAGE VEILIGHEIDSSCHOEN



Waterafstotend

ESD-BESCHERMING

licht & flexibel



Installateur/Controleur bij Proximus | officiële DASSY-tester | Vrije tijd: autofanaat/wielerfreak
Favoriete DASSY-kleding: DASSY® Indy & DASSY® Minsk

Ruim 10 jaar lang was Stijn een ‘kabellegger’ bij Proximus. Vanuit 
deze kennis en ervaring kon bij doorgroeien naar zijn huidige functie. 
Als controleur trekt hij langs de verschillende werven waar aan het 
distributienetwerk gewerkt wordt. “Maar ik steek nog steeds graag een 
handje uit de mouwen”, vertelt Stijn. “Dus als alles vlot verloopt, dan 
vind je me vaker ‘in’ dan ‘naast’ de put”, lacht hij.

Het leukste aan zijn job? Dat is de variatie. “Geen enkele 
dag lijkt op elkaar en je ontmoet heel wat nieuwe 
mensen. Bovendien kom ik ook telkens weer op 
verschillende werven en interessante plaatsen. 
Zo vind ik het altijd impressionant om in 
een Proximus-centrale zelf aan de slag te 
zijn. In een grote distributiecentrale, mag 
je rekenen dat er snel meer dan 12.000 
draadjes liggen. Dat is niet niets wanneer 
je een probleem moet oplossen of een 
herstelling uitvoeren. Maar dat maakt het 
des te uitdagender!”

Wanneer we Stijn ontmoeten voor het interview is hij aan de slag om 
een distributiekast te verleggen. Door de constructie van een nieuw 
gebouw stond de ‘oude’ kast namelijk in de weg. Daarom moet de 
hele distributiekast een 3-tal meter verplaatst worden. En dat is een 
pak ingewikkelder dan het klinkt: niet alleen moeten alle aansluitingen 
getest worden (je kan je maar voorstellen dat je de dokter probeert 
te bellen, maar bij de slager terechtkomt…), maar elk kabeltje dient 
ook verlegd te worden én opnieuw geconnecteerd te worden met het 
distributienetwerk.

Stijn test de DASSY-werkkleding niet alleen op het 
werk, maar ook daarnaast. Zowel in zijn bijberoep 
als wanneer hij vrienden gaat helpen. “Morgen spring 
ik bij een makker bij om betonnen grasdallen te leggen. 
Je kan dus wel stellen dat ik de DASSY-werkkleding echt op 
alle mogelijke manieren test. De DASSY® Minsk, één van mijn 
favorieten, die krijg je gewoonweg niet kapot. Hoe hard je ook 
probeert”, besluit Stijn al lachend.

Maak kennis met Stijn

Van kabellegger tot controleur

Toegewijde testerOp de werven, en zeker ook wanneer hij langs autowegen aan de slag is, 
is het voor Stijn cruciaal dat hij goed zichtbaar is. “De extra lichte hoge 
zichtbaarheidskleding van DASSY maakt dat een pak aangenamer. Ik 
ben grote fan van het shirt met gesegmenteerde, reflecterende banden. 
Dat rekt beter mee en ook de stof is heel aangenaam. De broek met 
de ademende mesh-inzetstukken is lekker luchtig. En dat is zeker op 
warme dagen een enorme troef. Voor heel wat taken moet je namelijk 
een lange broek dragen en het zou gekkenwerk zijn om de hele tijd te 
wisselen tussen een short en een lange broek. 1 luchtige lange broek 
biedt de beste oplossing!”

“De ademende mesh-
inzetstukken zijn op warme
dagen een enorme troef.”

Goed zichtbaar,
maar licht en aangenaam!

CARTER
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Het DASSY-testteam is een groep professionals die de DASSY-werkkleding op de werkvloer test, 
precies dáár waar het telt. Resultaat: workwear tested by a pro!



Veilig aan de slag kunnen. Het is een basisrecht van 
iedere professional. DASSY® SAFETY biedt je de 
gecertificeerde bescherming die jij nodig hebt om 
de risico’s die je loopt in jouw beroep zoveel mogelijk 
te beperken. Zo kan jij focussen op jouw job. En je 
werkkleding, die houdt je veilig.

SafetyDA
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Y®

MalagaDA
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Y®

hoge zichtbaarheids-
softshell jas (XS-3XL)
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EXTREMELY IRRESISTIBLE WORKWEAR. Combineer superieure duurzaamheid, met slijtvaste en comfortabele 
canvas-stof, extra Cordura®-versterkingen en een aantrekkelijke look. Resultaat: extremely irresistible workwear. 
Als zelfbewuste vakman kies je resoluut voor duurzame werkkleding waarmee je goed voor de dag komt. Want je 
werkt niet alleen professioneel, je bént een professional. Het zit in je DNA. En ook in dat van je werkkleding.

WayneDA
SS

Y®

CroftDA
SS

Y®

DNADA
SS

Y®

“De favoriet van het
DASSY®-TESTTEAM.”
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INDYDA
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De ideale partner op de werkvloer. De stevige DASSY® 
Indy sweater wordt zonder twijfel ook jouw nieuwe 
favoriet. Draag hem overal, in elke situatie en ga voor 
een krachtige uitstraling op het werk.
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CLASSICDA
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Deze collectie is een klassieker. Reken op een bewezen staat van dienst op het 
vlak van kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en comfort. Door het uitgebreide 
gamma én kleurenpalet vind je snel en eenvoudig de werkoutfit die past bij jouw 
specifieke werksituatie en bedrijfskleuren. Want net zoals jouw werk helemaal 
voldoet aan de wensen van jouw klanten, beantwoordt jouw werkkleding perfect 
aan jouw verwachtingen.

DE MEEST UITGEBREIDE DASSY® COLLECTIE
Perfect om een CLASSIC-outfit samen te stellen voor jouw ganse team. Kies uit:

Bekijk de volledige collectie op www.dassy.eu

CratosDA
SS

Y®

Zo zorg je er in een handomdraai zelf voor dat je kniebescherming
zich voor jou in de perfecte positie bevindt.

WIST JE DAT ... DE MEESTE DASSY-WERKBROEKEN
MET KNIEZAKKEN EENVOUDIG

IN DE HOOGTE VERSTELBAAR ZIJN?

Bescherm je knieën

MEER DAN 50 VERSCHILLENDE MODELLEN
vind snel en eenvoudig wat je zoekt.

WERKKLEDING VOOR MANNEN ÉN VOOR VROUWEN!
perfect voor een uniforme outfit voor het voltallige team.

8 VERSCHILLENDE KLEUREN. Combineer vlot boven-
en onderstukken tot een professionele, uniforme look.



MINSKDA
SS

Y®

BOSTONDA
SS

Y®

Waterdichte,
   winddichte
en ademende stof
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ONTSPANNING
Onder het motto “Work hard, play hard” vinden we het belangrijk 
voldoende ontspanningsmogelijkheden te bieden. We zetten eigen 
initiatieven op touw en zetten onze schouders onder spontane initiatieven 
van onze medewerkers. Zo is er in onze productiefaciliteit o.a. een 
debatclub, cricket team, dansgroep, creaclub,… De collega’s in Brugge 
leven zich dan weer uit in de DASSY-fitnessruimte, aan de pingpongtafel 
of tijdens de yoga-sessies. 

AMFORI BSCI
In lijn met de 11 principes van de amfori BSCI-gedragscode evalueren 
en optimaliseren we continu de arbeidsomstandigheden in onze volledige 
toeleveringsketen. Én met resultaat. De recentste amfori BSCI audit die 
in de DASSY-productiefaciliteit uitgevoerd werd, leverde de hoogste 
A-rating (‘voortreffelijk’) op over de volledige lijn.

Onze 3 P’s
People

We geven oprecht om het geluk en het welzijn van al onze medewerkers.
Zowel in ons hoofdkantoor in Brugge, als in ons eigen productiecentrum in 

Sri Lanka willen we dat ieder zich goed voelt op en naast de werkvloer. 
In de eerste plaats betekent dat een veilige werkomgeving, eerlijke 

werkcondities en respect voor de rechten van iedere medewerker. 
Maar ons engagement reikt verder. Zo kunnen de medewerkers in 

onze productiefaciliteit ook rekenen op medische zorgen, transport 
van en naar het werk, warme en gezonde maaltijden,…

Pijlers voor duurzame DASSY-werkkleding
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PLANET

PRODUCT

Ons milieu-engagement gaat veel verder 
dan het louter voldoen aan alle toepasselijke 
milieuwetten en reglementeringen. We zoeken 
voortdurend naar manieren om onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen: een strikt afvalpreventie- 
en recyclagebeleid, energiebesparende maatregelen, 
een groen bedrijfsvoertuigenbeleid, transport over zee, 
doorgedreven digitalisering,…

WORKWEAR THAT DOES THE JOB FOR YOU. Het is meer dan 
een slogan. Het is een missie. Om werkkleding aan te bieden die 

beantwoordt aan de hoogste eisen op het vlak van kwaliteit, 
duurzaamheid, functionaliteit en design. Zo willen we de job van 

professionals veiliger én praktischer maken en hen helpen 
om het maximale uit hun job te halen.

We streven er onophoudelijk naar om onze werkkleding 
te verbeteren, en kiezen resoluut voor kwalitatieve 

materialen. Ieder DASSY-kledingstuk wordt bovendien 
ook uitgebreid getest door de leden van het 

DASSY-testteam, een groep professionals die 
op de werkvloer testen hoe sterk, comfortabel, 

praktisch,… zij onze werkkleding en -schoenen 
vinden. Resultaat: workwear tested by a pro!

WIST JE DAT ... ONS HOOFDKANTOOR IN BRUGGE VRIJWEL VOLLEDIG
ENERGIEONAFHANKELIJK IS DANKZIJ DE ZONNEPANELEN OP HET DAK?

(TOTALE OPPERVLAKTE = 860 M², GOED VOOR MAAR LIEFST 148 KILOWATTPIEK (KWP))

Het Oeko-Tex® standards 100 
certificaat toont aan dat in alle 
onderdelen van onze kledij geen 
chemicaliën of schadelijke sub-
stanties gebruikt worden.



WEES DEEL VAN HET VERHAAL & INSPIREER ONS OOK
MET JOUW #WEAREDASSY-MOMENTEN

WWW.DASSY.EU
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Professional of hobbyklusser, DASSY-dealer of partner, rallypiloot, 
obstakelrunner of wielrenner, fan, medewerker, oud of jong, man of 
vrouw, alleen of in team… 

Voortdurend haal jij het onderste uit de kan, met maar één doel 
voor ogen: een topprestatie neer te zetten. Stuk voor stuk straffe 
mensen, die vertrouwen op DASSY professional workwear, terwijl 
ze bouwen aan een nog straffer verhaal.

#WEAREDASSY
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© DISCLAIMER EN COPYRIGHT:
 
De benaming en logo van het merk DASSY® zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk 
en schriftelijk akkoord van DASSY EUROPE BVBA. Alle andere namen of tekens die in deze publicatie voorkomen, dienen ter aanduiding van de DASSY® modellen 
of DASSY® collecties en zijn hierdoor steeds ondergeschikt aan de merknaam zelf.

De inhoud van deze publicatie is eveneens onderworpen aan auteursrechten en mag onder geen beding worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande 
en schriftelijke toestemming van DASSY®. DASSY® streeft naar een permanente productontwikkeling en behoudt zich het recht om het assortiment, technische 
specificaties of productontwerpen ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving te wijzigen. DASSY® stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. 
Productkleuren en afwerkingen kunnen enigszins afwijken van het origineel.


