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Made To Match

Workwear made for the professionalwww.madetomatch.eu

“Made To Match” zo’n naam 
zegt alles!

Al meer dan vijftien jaar ontwerpt en produceert Varna Confectia Sales Europe haar bedrijfskledingmerk 

Made To Match. Een succesvol merk wat zich kenmerkt in functionele en comfortabele kleding met een 

uitstekende pasvorm. Een team van 300 vakbekwame en enthousiaste medewerkers werkt iedere dag aan 

het succes van u. Onze kwalitatief en hoogwaardige bedrijfskleding wordt gemaakt binnen de voorwaar-

den en richtlijnen van de Fair Wear Foundation. Dus een eerlijk en verantwoord product waar kwaliteit 

altijd voorop staat. Door te werken met Lectra Cad-Cam systemen en robotsnijmachines heeft de kleding 

altijd dezelfde maatvoering. Gebruik makend van Europese basismaterialen realiseren onze goed opgeleide 

naaisters op het ultramoderne machinepark een topproduct. Gemaakt binnen de Europese Unie geeft dit 

snelle levertijden richting u als afnemer. Made To Match staat bekend om zijn korte en correcte levertijden 

door onze snelle logistieke verbindingen tussen onze productie in Bulgarije en het in Nederland gevestigde 

distributiecentrum. Kortom, bedrijfskleding vanuit het idee Made To Match.

Onze missie

In onze dienstverlening staan flexibiliteit, leverbe-
trouwbaarheid, service en kwaliteit centraal. We zijn 
uit op een langdurige relatie met onze opdrachtgevers. 
Samenwerking met derden, uitstekende arbeidsver-
houdingen en verantwoord ondernemerschap dragen 
daaraan bij.

Onze mensen

We zijn ervan overtuigd dat onze mensen de sleutel 
zijn tot het succes van Made To Match. Deze gedachte 
staat dan ook centraal in ons personeelsbeleid. Daar-
naast richten wij ons beleid maatschappelijk verant-
woord in. Zo proberen we samen met gemeenten en 
textielopleidingsscholen werklozen te scholen in het 
confectievak voor bedrijfskleding. We zorgen voor 
prettige en uitdagende werkomstandigheden en een 
praktische haal- en brengservice ‘s morgens en  
‘s avonds.

Onze visie

Made To Match streeft naar een grote mate van
in- en externe klantgerichtheid. Wij willen een 
organisatie zijn waar klanten graag terugkomen. En 
zeker zo belangrijk: waar mensen met plezier voor 
werken. We stimuleren betrokkenheid en zorgen 
ervoor dat onze medewerkers trots zijn op ‘hun’ 
bedrijf en de producten en diensten die het levert.

Uw keuze! 
Als u kiest voor Made To Match kiest u voor:

Hoogwaardige basismaterialen   

Continue de hoogste kwaliteit

Een solide en betrouwbare organisatie

Perfect draagcomfort door uitstekende pasvorm

Een flexibele partner voorop in vernieuwingen

Voorwoord
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Kwaliteitsborging
Belangrijk voor Made To Match en haar klanten is een continue borging van de kwaliteit van de 
geleverde producten en diensten. Deze borging vindt plaats door middel van interne procescontro-
les en onderstaande externe normeringen.

NL Greenlabel
 
Groen geeft mensen meer rust en minder 
stress. Het voegt belevingswaarde toe 
aan ons leven. Daarom heeft groen de 
toekomst. NL Greenlabel heeft een dui-
delijke visie op de toekomst. Hierin staat 
het meetbaar maken van duurzaamheid 
en deze waarden communiceren naar de 
eindgebruiker door middel van een pas-
poort centraal.

ISO-14001:2004 

Made To Match neemt tevens haar verant-
woordelijkheid door structureel aandacht 
te besteden aan het milieu in de bedrijfs-
voering. Om dit gestalte te geven is Made 
To Match ISO 14001:2004 gecertificeerd. 
ISO 14001:2004 is een internationaal geac-
cepteerde norm die aangeeft waaraan een 
goed milieumanagementsysteem zou moe-
ten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd 
in het kwaliteitsmanagement-systeem van 
ons bedrijf (ISO 9001:2008) en richt zich 
speciaal op het beheersen en verbeteren 
van onze prestaties op milieugebied.

Fair Wear Foundation
 
Als kledingproducent is Made To Match 
aangesloten bij de Fair Wear Foundation 
(FWF). Speerpunten van het FWF zijn het 
bestrijden van kinderarbeid, discriminatie 
en het stimuleren van eerlijke betaling. 
Deze onafhankelijke instantie controleert 
de productie van ons merk Made to Match 
op werkomstandigheden. Ook stelt de FWF 
jaarlijks vast of Made To Match zich aan 
haar afspraken en gedragsregels houdt.

Safety Sign®
 
Made To Match is sinds eind 2007 Safety 
Sign erkend. Het Safety Sign® is een 
teken van gecontroleerde kwaliteit voor 
producten en diensten op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, veiligheid en ge-
zondheid. Bedrijven met een Safety Sign® 
erkenning hebben de hiervoor speciale 
opleidingsprogramma’s met goed gevolg 
afgelegd. Jaarlijks vindt controle plaats of 
aan alle eisen van de Safety Sign® erken-
ning beantwoord wordt.

ISO-9001:2008 
 
De complete organisatie, van productie 
tot verkoop van Made to Match voldoet 
aan de ISO 9001:2008 norm, de bekendste 
norm voor managementsystemen. Dit 
staat garant voor een degelijke, periodiek 
gecontroleerde werkwijze en dito kwali-
teitsborging.

Clearmark
 
Made To Match wil voorkomen dat er 
onduidelijkheid bestaat over de afkomst 
van onze producten. Voor Made To Match 
als kledingfabrikant dé reden om met 
Clearmark samen te werken. Clearmark 
is het online register van rechtmatig CE 
gemarkeerde producten. Alle gecertifi-
ceerde kleding vindt u dan ook voorzien 
van certifcering terug in de database van 
Clearmark.
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Winterjas Tours

Combi-jack Rouen

Softshell-jack Brest

Polo-shirt Jura

Fleecejas Menton
Sportieve winterjas in 2 kleuren, vuil- en waterafstotend met 
reflectie-effecten, sluiting met rits, kinbeschermer en windvan-
ger met drukknopen, vaste stepvoering 120 gram, 2 borstzak-
ken met klep en klittenbandsluiting waarvan rechterborstzak 
voorzien is van een telefoonzak. 2 ingezette zijzakken afsluitbaar 
met rits, 1 binnenzak, elastiek in de taille, verlengd rugpand, 
capuchon optioneel. Capuchon zwart 89.10320.10
 
Materiaal: 70% polyester 30% katoen, 240 gram                                                                                    
Maat: XS t/m 4XL                                                                                                                                 
Artikelnummer: 85.68320.21

Sportief ongevoerde jack in 2 kleuren, verdekte rits met druk-
knoopsluiting, 2 voorzakken, afsluitbare borstzakken met klep en 
drukknopen, extra telefoonzak op rechter borst, mouwen met 
steldrukkers en elastiek in de taille. 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: 86.69200.21

Modern getailleerd softshell-jack in 2 kleuren, voorzien van 
verstelbare klittenbandsluiting aan de polsen, verstelbare taille 
met verdekt aangebracht tunnelkoord, verdekte ritssluiting tot 
boven in de kraag met kinbescherming, verlengd rugpand, 2 
steekzakken en borstzak met verdekte ritssluiting, reflecterende 
accenten. Wind- en waterdicht 3 laags ademend.
 
 
Materiaal: 100% polyester, 300 gram 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.48660.21

Sportieve polo met korte mouwen in 2 kleuren met 3 
knoopjes en borstzak met pennenvak. Modern getailleerd.

 
Materiaal: 50% katoen 50% polyester, 190 gram      
Maat: XS t/m 4XL
Artikelnummer: 89.51350.21

Modern getailleerde fleecejas in 2 kleuren, voorzien van  borst-
zak afsluitbaar met rits, 2 steekzakken met verdekte ritssluiting, 
voorsluiting met rits tot aan de bovenkant met kinbeschermer, 
reflecterende accenten, elastiek bij de manchetten en verstelba-
re tailleband met verdekt aangebracht tunnelkoord. 
 

 
Materiaal: 100% polyester anti pilling, 310 gram                                                                                 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.28030.21

Riem Made To Match

Set spijkerzakken Cordura®

Kniekussens

Materiaal: 100% polyester         
Artikelnummer: 89.06911.10.140                                                                                                                        

Materiaal: 100% Cordura®                                                                                                                    
Artikelnummer: 89.09990.10.000

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Werkbroek Millau
Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlussen, 
een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeans-
knoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een 
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met 
klep en verborgen drukknopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dub-
bele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereedschap-
vakken, 1 hamerlus. Tevens is de broek voorzien van waterdichte 
Cordura® kniezakken. Dubbelgestikte kapnaden rondom het 
kruis en het binnenbeen.                                                                           
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                     
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
 Artikelnummer: 84.86200.21

Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlus-
sen, voorsluiting met rits en jeansknoop. Deze broek heeft 2 
steekzakken aan de voorkant, een telefoonzak met klep en 
klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep en verborgen druk-
knopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak 
met klep + reflectiepiping en gereedschapvakken. Voorzien van 
dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. 
Tevens mooie reflectie accenten bij de pijpen.  
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                               
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar                                                                                                                                    
Artikelnummer: 84.85200.21

Bermuda Saint Tropez
Sportieve korte werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riem-
lussen, een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en 
jeansknoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, 
een telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken 
met klep en verborgen drukknopen, 1 enkele duimstokzak, 1 
dubbele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereed-
schapvakken. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden rondom 
het kruis en het binnenbeen.
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64                                                                                                                                       
Artikelnummer: 84.48200.21

Werkbroek Roubaix

Kleurcombinatie 
Marineblauw/Zwart

Uitstekende kleurvastheid
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Made To Match

Winterjas Tours

Combi-jack Rouen

Softshell-jack Brest

Polo-shirt Jura

Fleecejas Menton
Sportieve winterjas in 2 kleuren, vuil - en waterafstotend met 
reflectie-effecten, sluiting met rits, kinbeschermer en windvan-
ger met drukknopen, vaste stepvoering 120 gram, 2 borstzak-
ken met klep en klittenbandsluiting waarvan rechterborstzak 
voorzien is van een telefoonzak. 2 ingezette zijzakken afsluitbaar 
met rits, 1 binnenzak, elastiek in de taille, verlengd rugpand, 
capuchon optioneel. Capuchon zwart 89.10320.10
 
Materiaal: 70% polyester 30% katoen, 240 gram                                                                                    
Maat: XS t/m 4XL                                                                                                                                 
Artikelnummer: 85.68320.92

Sportief ongevoerde jack in 2 kleuren, verdekte rits met druk-
knoopsluiting, 2 voorzakken, afsluitbare borstzakken met klep en 
drukknopen, extra telefoonzak op rechter borst, mouwen met 
steldrukkers en elastiek in de taille. 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: 86.69200.92

Modern getailleerd softshell-jack in 2 kleuren, voorzien van 
verstelbare klittenbandsluiting aan de polsen, verstelbare taille 
met verdekt aangebracht tunnelkoord, verdekte ritssluiting tot 
boven in de kraag met kinbescherming, verlengd rugpand, 2 
steekzakken en borstzak met verdekte ritssluiting, reflecterende 
accenten. Wind- en waterdicht 3 laags ademend.
 
 
Materiaal: 100% polyester, 300 gram 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.48660.92

Sportieve polo met korte mouwen in 2 kleuren met 3 
knoopjes en borstzak met pennenvak. Modern getailleerd.

 
Materiaal: 50% katoen 50% polyester, 190 gram      
Maat: XS t/m 4XL
Artikelnummer: 89.51350.92

Modern getailleerde fleecejas in 2 kleuren, voorzien van borst-
zak afsluitbaar met rits, 2 steekzakken met verdekte ritssluiting, 
voorsluiting met rits tot aan de bovenkant met kinbeschermer, 
reflecterende accenten, elastiek bij de manchetten en verstelba-
re tailleband met verdekt aangebracht tunnelkoord. 
 

 
Materiaal: 100% polyester anti pilling, 310 gram                                                                                 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.28030.92

Werkbroek Millau
Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlussen, 
een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeans-
knoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een 
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met 
klep en verborgen drukknopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dub-
bele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereedschap-
vakken, 1 hamerlus. Tevens is de broek voorzien van waterdichte 
Cordura® kniezakken. Dubbelgestikte kapnaden rondom het 
kruis en het binnenbeen.                                                                           
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                               
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                    
Artikelnummer: 84.86200.92

Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlus-
sen, voorsluiting met rits en jeansknoop. Deze broek heeft 2 
steekzakken aan de voorkant, een telefoonzak met klep en 
klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep en verborgen druk-
knopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak 
met klep + reflectiepiping en gereedschapvakken. Voorzien van 
dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. 
Tevens mooie reflectie accenten bij de pijpen.  
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.85200.92

Bermuda Saint Tropez
Sportieve korte werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riem-
lussen, een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en 
jeansknoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, 
een telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken 
met klep en verborgen drukknopen, 1 enkele duimstokzak, 1 
dubbele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereed-
schapvakken. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden rondom 
het kruis en het binnenbeen.
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64                                                                                                                                       
Artikelnummer: 84.48200.92

Werkbroek Roubaix

Riem Made To Match

Set spijkerzakken Cordura®

Kniekussens

Materiaal: 100% polyester         
Artikelnummer: 89.06911.10.140                                                                                                                             

Materiaal: 100% Cordura®                                                                                                                    
Artikelnummer: 89.09990.10.000

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Perfect draagcomfort

Kleurcombinatie 
Grijs/Zwart
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Made To Match

Winterjas Tours

Combi-jack Rouen

Softshell-jack Brest

Polo-shirt Jura

Fleecejas Menton
Sportieve winterjas in 2 kleuren, vuil - en waterafstotend met 
reflectie-effecten, sluiting met rits, kinbeschermer en windvan-
ger met drukknopen, vaste stepvoering 120 gram, 2 borstzak-
ken met klep en klittenbandsluiting waarvan rechterborstzak 
voorzien is van een telefoonzak. 2 ingezette zijzakken afsluitbaar 
met rits, 1 binnenzak, elastiek in de taille, verlengd rugpand, 
capuchon optioneel. Capuchon zwart 89.10320.10
 
Materiaal: 70% polyester 30% katoen, 240 gram                                                                                    
Maat: XS t/m 4XL                                                                                                                                 
Artikelnummer: 85.68320.51

Sportief ongevoerde jack in 2 kleuren, verdekte rits met druk-
knoopsluiting, 2 voorzakken, afsluitbare borstzakken met klep en 
drukknopen, extra telefoonzak op rechter borst, mouwen met 
steldrukkers en elastiek in de taille. 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: 86.69200.51

Modern getailleerd softshell-jack in 2 kleuren, voorzien van 
verstelbare klittenbandsluiting aan de polsen, verstelbare taille 
met verdekt aangebracht tunnelkoord, verdekte ritssluiting tot 
boven in de kraag met kinbescherming, verlengd rugpand, 2 
steekzakken en borstzak met verdekte ritssluiting, reflecterende 
accenten. Wind- en waterdicht 3 laags ademend.
 
 
Materiaal: 100% polyester, 300 gram 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.48660.51 

Sportieve polo met korte mouwen in 2 kleuren met 3 
knoopjes en borstzak met pennenvak. Modern getailleerd.

 
Materiaal: 50% katoen 50% polyester, 190 gram      
Maat: XS t/m 4XL
Artikelnummer: 89.51350.51

Modern getailleerde fleecejas in 2 kleuren, voorzien van borst-
zak afsluitbaar met rits, 2 steekzakken met verdekte ritssluiting, 
voorsluiting met rits tot aan de bovenkant met kinbeschermer, 
reflecterende accenten, elastiek bij de manchetten en verstelba-
re tailleband met verdekt aangebracht tunnelkoord. 
 

 
Materiaal: 100% polyester anti pilling, 310 gram                                                                                 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.28030.51

Werkbroek Millau
Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlussen, 
een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeans-
knoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een 
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met 
klep en verborgen drukknopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dub-
bele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereedschap-
vakken, 1 hamerlus. Tevens is de broek voorzien van waterdichte 
Cordura® kniezakken. Dubbelgestikte kapnaden rondom het 
kruis en het binnenbeen.                                                                           
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                     
Maat: 44 t/m 64* Tevens in lengtematen 47 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.86200.51

Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlus-
sen, voorsluiting met rits en jeansknoop. Deze broek heeft 2 
steekzakken aan de voorkant, een telefoonzak met klep en 
klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep en verborgen druk-
knopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak 
met klep + reflectiepiping en gereedschapvakken. Voorzien van 
dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. 
Tevens mooie reflectie accenten bij de pijpen.  
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64*Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.85200.51

Bermuda Saint Tropez
Sportieve korte werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riem-
lussen, een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en 
jeansknoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, 
een telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken 
met klep en verborgen drukknopen, 1 enkele duimstokzak, 1 
dubbele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereed-
schapvakken. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden rondom 
het kruis en het binnenbeen.
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64                                                                                                                                       
Artikelnummer: 84.48200.51

Werkbroek Roubaix

Riem Made To Match

Set spijkerzakken Cordura®

Kniekussens

Materiaal: 100% polyester         
Artikelnummer: 89.06911.10.140                                                                                                                    

Materiaal: 100% Cordura®                                                                                                                    
Artikelmummer: 89.09990.10.000

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Diversiteit voorop!

Kleurcombinatie 
Rood/Zwart
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Made To Match

www.madetomatch.eu

Winterjas Tours Softshell-jack Brest Combi-jack Rouen
Sportieve winterjas, vuil- en waterafstotend met reflectie-ef-
fecten, sluiting met rits, kinbeschermer en windvanger met 
drukknopen, vaste stepvoering 120 gram, 2 borstzakken met 
klep en klittenbandsluiting waarvan rechterborstzak voorzien 
is van een telefoonzak. 2 ingezette zijzakken afsluitbaar met 
rits, 1 binnenzak, elastiek in de taille, verlengd rugpand, capu-
chon optioneel. Capuchon zwart 89.10320.10
 
Materiaal: 70% polyester 30% katoen, 240 gram                                                                                    
Maat: XS t/m 4XL                                                                                                                                 
Artikelnummer: 85.68320.11

Modern getailleerd softshell-jack, voorzien van verstelbare klit-
tenbandsluiting aan de polsen, verstelbare taille met verdekt 
aangebracht tunnelkoord, verdekte ritssluiting tot boven in de 
kraag met kinbescherming, verlengd rugpand, 2 steekzakken 
en borstzak met verdekte ritssluiting, reflecterende accenten. 
Wind- en waterdicht 3 laags ademend.
 
 
Materiaal: 100% polyester, 300 gram 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.48660.11

Sportief ongevoerde jack, voorzien van verdekte rits met druk-
knoopsluiting, 2 voorzakken, afsluitbare borstzakken met klep 
en drukknopen, extra telefoonzak op rechter borst, mouwen 
met steldrukkers en elastiek in de taille. 
 

Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: 86.69200.11 
 
 

Midlength jack Strasbourg  Thermojack Avignon
Zeer licht all weather jack met een zeer hoge waterkolom van 
13000 mm even als een hoog  ademend vermogen van RET 
7,2. Dit jack is voor en achter iets langer dan een pilotjack 
waardoor hij minimaal doorwaait zoals bij een parka, maar met 
de bewegingsvrijheid van een pilotjack. Deze jack is voorzien van 
een kinbeschermer, 2 voorzakken, 2 borstzakken, 1 binnenzak 
en 1 documentzak. Verder heeft dit jack reflectie effecten en 
contraststiksels. Er kan een thermojack (Malo/Avignon) ingeritst 
worden of een fleecejas (Menton). Verstelbare capuchon door 
middel van een koord, oprolbaar in de kraag, verstelbaar koord 
onderzijde jack om doorwaaien tegen te gaan. 
 
Materiaal: 100%  polyester, 195 grams
Maat: XS t/m 4XL
Artikelnummer: 85.51860.10

Sportief en licht getailleerd horizontaal gestepte jas, comfor-
tabel om te dragen zowel als een binnenjack of buitenjack, 
voorzien van twee steekzakken, een borstzak met rits en twee 
binnenzakken, tricot manchetten,100% polyester, EN340,
 
 
 
  

 
 
Materiaal: 100% polyester, 120 gram                                                                                                         
Maat: XXS t/m 4XL 
Artikelnummer: 89.03260.10

Werkbroek Millau
Sportieve werkbroek, tailleband met 6 riemlussen, een sleutellus 
met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeansknoop. Deze broek 
heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een telefoonzak met klep 
en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep en verborgen 
drukknopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak 
met klep + reflectiepiping en gereedschapvakken, 1 hamer-
lus. Tevens is de broek voorzien van waterdichte Cordura® 
kniezakken. Dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en het 
binnenbeen.                                                                           
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                     
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.86200.10

Sportieve werkbroek, tailleband met 6 riemlussen, voorsluiting 
met rits en jeansknoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan 
de voorkant, een telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 
2 achterzakken met klep en verborgen drukknopen, 1 dubbele 
duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak met klep + reflectie-
piping en gereedschapvakken. Voorzien van dubbelgestikte 
kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. Tevens mooie 
reflectie accenten bij de pijpen.  
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                             
Maat: 44 t/m 64  *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.85200.11

Bermuda Saint Tropez
Sportieve korte werkbroek, tailleband met 6 riemlussen, een 
sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeansknoop. 
Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een telefoon-
zak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep 
en verborgen drukknopen, 1 enkele duimstokzak, 1 dubbele 
cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereedschapvak-
ken. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en 
het binnenbeen.
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64                                                                                                                                       
Artikelnummer: 84.48200.11

Werkbroek Roubaix

Tevredenheid voorop!

Kleurcombinatie 
Zwart/Zwart
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Thermojack Malo
Sportief jack voorzien van hoogwaardige 3M Thinsulate isolatie, 
kort en licht getailleerd. Licht en comfortabel om te dragen 
zowel als een binnenjack of buitenjack, voorzien van twee 
steekzakken, een borstzak met rits en twee binnenzakken, tricot 
manchetten, 100% polyester, EN340.    
 
 
 
 
 
 
 
Materiaal: 100% polyester, 90 gram                                                                                                         
Maat: XXS t/m 4XL 
Artikelnummer: 89.02270.10



Made To Match

Winterjas Tours

Combi-jack Rouen

Softshell-jack Brest

Polo-shirt Jura

Fleecejas Menton
Sportieve winterjas in 2 kleuren, vuil- en waterafstotend met 
reflectie-effecten, sluiting met rits, kinbeschermer en windvan-
ger met drukknopen, vaste stepvoering 120 gram, 2 borstzak-
ken met klep en klittenbandsluiting waarvan rechterborstzak 
voorzien is van een telefoonzak. 2 ingezette zijzakken afsluitbaar 
met rits, 1 binnenzak, elastiek in de taille, verlengd rugpand, 
capuchon optioneel. Capuchon zwart 89.10320.10
 
Materiaal: 70% polyester 30% katoen, 240 gram                                                                                    
Maat: XS t/m 4XL                                                                                                                                 
Artikelnummer: 85.68320.49

Sportief ongevoerde jack in 2 kleuren, verdekte rits met druk-
knoopsluiting, 2 voorzakken, afsluitbare borstzakken met klep en 
drukknopen, extra telefoonzak op rechter borst, mouwen met 
steldrukkers en elastiek in de taille. 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: 86.69200.49

Modern getailleerd softshell-jack in 2 kleuren, voorzien van 
verstelbare klittenbandsluiting aan de polsen, verstelbare taille 
met verdekt aangebracht tunnelkoord, verdekte ritssluiting tot 
boven in de kraag met kinbescherming, verlengd rugpand, 2 
steekzakken en borstzak met verdekte ritssluiting, reflecterende 
accenten. Wind- en waterdicht 3 laags ademend
 
 
Materiaal: 100% polyester, 300 gram 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.48660.49

Sportieve polo met korte mouwen in 2 kleuren met 3 
knoopjes en borstzak met pennenvak. Modern getailleerd.

 
Materiaal: 50% katoen 50% polyester, 190 gram      
Maat: XS t/m 4XL
Artikelnummer: 89.51350.49

Modern getailleerde fleecejas in 2 kleuren, voorzien van borst-
zak afsluitbaar met rits, 2 steekzakken met verdekte ritssluiting, 
voorsluiting met rits tot aan de bovenkant met kinbeschermer, 
reflecterende accenten, elastiek bij de manchetten en verstelba-
re tailleband met verdekt aangebracht tunnelkoord. 
 

 
Materiaal: 100% polyester anti pilling, 310 gram                                                                                 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.28030.49

Werkbroek Millau
Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlussen, 
een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeans-
knoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een 
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met 
klep en verborgen drukknopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dub-
bele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereedschap-
vakken, 1 hamerlus. Tevens is de broek voorzien van waterdichte 
Cordura® kniezakken. Dubbelgestikte kapnaden rondom het 
kruis en het binnenbeen.                                                                           
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                     
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.86200.49

Sportieve werkbroek (in 2 kleuren), tailleband met 6 riemlus-
sen, voorsluiting met rits en jeansknoop. Deze broek heeft 2 
steekzakken aan de voorkant, een telefoonzak met klep en 
klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep en verborgen druk-
knopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak 
met klep + reflectiepiping en gereedschapvakken. Voorzien van 
dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. 
Tevens mooie reflectie accenten bij de pijpen.  
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.85200.49

Bermuda Saint Tropez
Sportieve korte werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riem-
lussen, een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en 
jeansknoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, 
een telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken 
met klep en verborgen drukknopen, 1 enkele duimstokzak, 1 
dubbele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereed-
schapvakken. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden rondom 
het kruis en het binnenbeen.
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64                                                                                                                                       
Artikelnummer: 84.48200.49

Werkbroek Roubaix

Riem Made To Match

Set spijkerzakken Cordura®

Kniekussens

Materiaal: 100% polyester         
Artikelnummer: 89.06911.10.140     

Materiaal: 100% Cordura®                                                                                                                    
Artikelnummer: 89.09990.10.000

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Alle modellen direct uit
voorraad leverbaar

Kleurcombinatie 
Groen/Zwart
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Made To Match

Winterjas Tours Softshell-jack Brest Combi-jack Rouen
Sportieve winterjas in 2 kleuren, vuil- en waterafstotend 
met reflectie-effecten, sluiting met rits, kinbeschermer en 
windvanger met drukknopen, vaste stepvoering 120 gram, 2 
borstzakken met klep en klittenbandsluiting waarvan rechter-
borstzak voorzien is van een telefoonzak. 2 ingezette zijzakken 
afsluitbaar met rits, 1 binnenzak, elastiek in de taille, verlengd 
rugpand, capuchon optioneel. Capuchon zwart 89.10320.10
 
Materiaal: 70% polyester 30% katoen, 240 gram                                                                                    
Maat: XS t/m 4XL                                                                                                                                 
Artikelnummer: 85.68320.31

Modern getailleerd softshell-jack in 2 kleuren, voorzien van 
verstelbare klittenbandsluiting aan de polsen, verstelbare taille 
met verdekt aangebracht tunnelkoord, verdekte ritssluiting tot 
boven in de kraag met kinbescherming, verlengd rugpand, 2 
steekzakken en borstzak met verdekte ritssluiting, reflecteren-
de accenten. Wind- en waterdicht 3 laags ademend.
 
 
Materiaal: 100% polyester, 300 gram 
Maat: XS t/m 4XL 
Artikelnummer: 88.48660.31

Sportief ongevoerde jack in 2 kleuren, verdekte rits met druk-
knoopsluiting, 2 voorzakken, afsluitbare borstzakken met klep 
en drukknopen, extra telefoonzak op rechter borst, mouwen 
met steldrukkers en elastiek in de taille. 
 

Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: 86.69200.31

Werkbroek Millau
Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlussen, 
een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeans-
knoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een 
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met 
klep en verborgen drukknopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dub-
bele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereedschap-
vakken, 1 hamerlus. Tevens is de broek voorzien van waterdichte 
Cordura® kniezakken. Dubbelgestikte kapnaden rondom het 
kruis en het binnenbeen.                                                                           
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                     
Maat: 44 t/m 64*Tevens in lengtematen 47 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.86200.31

Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlus-
sen, voorsluiting met rits en jeansknoop. Deze broek heeft 2 
steekzakken aan de voorkant, een telefoonzak met klep en 
klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep en verborgen druk-
knopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak 
met klep + reflectiepiping en gereedschapvakken. Voorzien van 
dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. 
Tevens mooie reflectie accenten bij de pijpen.  
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.85200.31

Bermuda Saint Tropez
Sportieve korte werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riem-
lussen, een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en 
jeansknoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, 
een telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken 
met klep en verborgen drukknopen, 1 enkele duimstokzak, 1 
dubbele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereed-
schapvakken. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden rondom 
het kruis en het binnenbeen.
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64                                                                                                                                       
Artikelnummer: 84.48200.31

Werkbroek Roubaix

Riem Made To Match

Set spijkerzakken Cordura®

Kniekussens

Materiaal: 100% polyester        
Artikelnummer: 89.06911.10.140                                                                                                                         

Materiaal: 100% Cordura®                                                                                                                    
Artikelnummer: 89.09990.10.000

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Voordelen Made To Match:
 

• Hoog aandeel katoen voor extra draagcomfort 

• Extra uitstraling door reflectie-effecten 

• Kleuruniformiteit in de modellen 

• Breed en diep assortiment 

Industrieel wasbaar

Kleurcombinatie 
Korenblauw/Zwart
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Capuchon
Artikelnummer: 89.10320.10         
    



Made To Match

www.madetomatch.eu

Winterjas Tours Combi-jack Rouen
Sportieve winterjas in 2 kleuren, vuil- en waterafstotend 
met reflectie-effecten, sluiting met rits, kinbeschermer en 
windvanger met drukknopen, vaste stepvoering 120 gram, 2 
borstzakken met klep en klittenbandsluiting waarvan rechter-
borstzak voorzien is van een telefoonzak. 2 ingezette zijzakken 
afsluitbaar met rits, 1 binnenzak, elastiek in de taille, verlengd 
rugpand, capuchon optioneel. Capuchon grijs 89.10320.05
 
 
Materiaal: 70% polyester 30% katoen, 240 gram                                                                                    
Maat: XS t/m 4XL                                                                                                                                 
Artikelnummer: 85.68320.95

Sportief ongevoerde jack in 2 kleuren, verdekte rits met druk-
knoopsluiting, 2 voorzakken, afsluitbare borstzakken met klep 
en drukknopen, extra telefoonzak op rechter borst, mouwen 
met steldrukkers en elastiek in de taille. 
 

 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram
Maat: 46 t/m 64
Artikelnummer: 86.69200.95

Werkbroek Millau
Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlussen, 
een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en jeans-
knoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, een 
telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken met 
klep en verborgen drukknopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dub-
bele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereedschap-
vakken, 1 hamerlus. Tevens is de broek voorzien van waterdichte 
Cordura® kniezakken. Dubbelgestikte kapnaden rondom het 
kruis en het binnenbeen.                                                                           
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                     
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.86200.95

Sportieve werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riemlus-
sen, voorsluiting met rits en jeansknoop. Deze broek heeft 2 
steekzakken aan de voorkant, een telefoonzak met klep en 
klittenbandsluiting, 2 achterzakken met klep en verborgen druk-
knopen, 1 dubbele duimstokzak, 1 dubbele cargodijbeenzak 
met klep + reflectiepiping en gereedschapvakken. Voorzien van 
dubbelgestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen. 
Tevens mooie reflectie accenten bij de pijpen.  
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 47 t/m 59 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 84.85200.95

Bermuda Saint Tropez
Sportieve korte werkbroek in 2 kleuren, tailleband met 6 riem-
lussen, een sleutellus met ijzeren ring, voorsluiting met rits en 
jeansknoop. Deze broek heeft 2 steekzakken aan de voorkant, 
een telefoonzak met klep en klittenbandsluiting, 2 achterzakken 
met klep en verborgen drukknopen, 1 enkele duimstokzak, 1 
dubbele cargodijbeenzak met klep + reflectiepiping en gereed-
schapvakken. Voorzien van dubbelgestikte kapnaden rondom 
het kruis en het binnenbeen.
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 300 gram                                                                                      
Maat: 44 t/m 64                                                                                                                                       
Artikelnummer: 84.48200.95

Werkbroek Roubaix

Riem Made To Match Set spijkerzakken Cordura® Kniekussens
Materiaal: polyester 100%         
Artikelnummer: 89.06911.10.140     

Materiaal: 100% Cordura®                                                                                                                    
Artikelnummer: 89.09990.05.000

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Kleurcombinatie 
Wit/Grijs

Uniforme uitstraling
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Capuchon
Artikelnummer: 89.10320.05       
    



Made To Match

www.madetomatch.eu
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Deze worker jeans is door een klein percentage polyester in het katoen 
sterker, lichter, krimpvaster en kleurvaster dan een standaard jeans van 
100% katoen. Tevens een ideale unisex broek door zijn perfecte pas-
vorm, stoere en hedendaagse uitstraling met contrast-stiksels plus op 60 
graden wasbaar.

Worker Jeans

Spijkerbroek Perth

Stoere worker jeans in een combinatie van comfortabele, 
sterke stoffen, uitstekende pasvorm en een zeer stijlvol model, 
voorzien van dubbel gestikte kapnaden rondom het kruis en 
het binnenbeen, afgewerkt met contrast stiksel, voorgevormde 
kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de boven-
zijde, stevige verborgen metalen ritssluiting en verdekte jeans-
knoop, 2 steekzakken, 2 achterzakken, 1 dubbele duimstokzak 
en 1 dubbele beenzak met telefoonzak.   

Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 290 gram 
Maat: 44 t/m 64 *Tevens in lengtematen 45 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 82.91290.20

Stoere worker jeans, unisex model in een combinatie van 
comfortabele sterke stoffen, uitstekende pasvorm en een zeer 
stijlvol model. Dubbel gestikte kapnaden rondom het kruis en 
het binnenbeen, afgewerkt met contrast stiksel, voorgevorm-
de kniestukken, voorzien van een stevige verborgen metalen 
ritssluiting en jeansknoop, 2 steekzakken, 2 achterzakken, 1 
dubbele duimstokzak en 1 dubbele beenzak met telefoonzak. 
 
 
Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 290 gram 
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lentematen 45 t/m 57 verkrijgbaar                                                                                                                                     
Artikelnummer: 82.90290.20

Stijlvolle jeans, unisex model in een combinatie van comfor-
tabele sterke stoffen en een uitstekende pasvorm. Dubbel 
gestikte kapnaden rondom het kruis en het binnenbeen, 
afgewerkt met contrast stiksels, voorzien van een stevige 
verborgen metalen ritssluiting en jeansknoop, 2 steekzakken 
en 2 achterzakken.

Materiaal: 65% katoen 35% polyester, 290 gram                                                                                  
Maat: 42 t/m 64 *Tevens in lentematen 45 t/m 57 verkrijgbaar
Artikelnummer: 82.94290.20

Spijkerbroek Sydney Spijkerbroek Melbourne
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Spijkerbroek Perth

Spijkerbroek Sydney

Moderne uitstraling



Onze kwaliteit

Alle materialen die wij gebruiken in onze kle-
ding onderwerpen wij aan een nauwgezette 
ingangscontrole, samen met diverse kwali-
teitscontroles tijdens het productieproces. 
Het Lectra Cad Cam systeem en de robotsnij-
machine zorgen voor de basis van hoge kwa-
liteitsproducten en garanderen altijd dezelf-
de maatvoering. Daarnaast zorgt het ultra 
moderne machinepark met goed opgeleide 
naaisters voor een perfekte afwerking in het 
verdere productieproces.  
Continue kwaliteit is mede gewaarborgd 
doordat wij werken met Europese basisma-
terialen. Onze opdrachtgevers zijn daardoor 
verzekerd van de hoogste kwaliteit.  
Bovendien zijn wij gecertificeerd volgens  
ISO 9001 en ISO 14001. 

Wat dat concreet betekent? Dat we bij Made 
To Match zeggen wat we doen, doen wat we 
zeggen én dat ook bewijzen! En dat u een 
verantwoord product aanschaft

Kleurcontrole-apparatuur

Productie gestepte voering

Computergestuurd snijsysteem

Confectieatelier

Kwaliteitscontrole

Maattabel

Wasvoorschriften
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Contactgegevens 
Wilt u meer weten over de producten en diensten die Made To Match biedt?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan natuurlijk voor u klaar.
 
Varna Confectia Sales Europe
Industrieweg Oost 28 6662 NE Elst - Nederland
Postbus 69 6660 AB Elst - Nederland

Tel  +31 (0)481- 36 41 70
Fax +31 (0)481- 36 41 00
Email: info@madetomatch.eu 
Website: www.madetomatch.eu 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00 
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