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KNOXFIELD 

www.cerva.com/knoxfield

Reflecterende elementen 
die zorgen voor een 
betere zichtbaarheid

Drievoudig gestikte 
naden voor een langere 
levensduur van het 
product

D-ring om ID kaart  
aan te bevestigen

EEN COLLECTIE WAARIN JE 
GEZIEN WILT WORDEN  
EINDELIJK WERKKLEDING DAT 
BIJ ELKAAR PAST
FUNCTIONELE EN MODERNE WERKKLEDING DAT PAST. INDIVIDUELE 
ARTIKELEN DIE BIJ ELKAAR PASSEN EN VOLDOEN AAN DE EISEN VOOR  
HI-VIS. DAT WAS HET IDEE VAN ONZE ONTWERPER TOMAS HYBLER.  
HET RESULTAAT IS EEN UNIEKE KNOXFIELD COLLECTIE DIE BESTAAT UIT 
294 VERSCHILLENDE KLEDING COMBINATIES.   

VANUIT DE KNOXFIELD COLLECTIE KAN JE KIEZEN UIT BIJVOORBEELD  
EEN BROEK, EEN SWEATER, EEN KORTE BROEK EN EEN SOFTSHELL JAS. 
JE KIEST EEN KLEURENCOMBINATIE DIE BIJ JOU PAST EN ALLE ARTIKELEN 
MATCHEN MET ELKAAR. OP DEZE MANIER KAN JE JOUW WERKOUTFIT 
KIEZEN MET KLEDING DAT BIJ ELKAAR PAST, COMFORTABEL IS EN EEN 
PERFECTE PASVORM HEEFT. 

ALLE DELEN VAN DE KNOXFIELD COLLECTIE KOMEN IN DRIE VERSIES: 
1. KLASSIEKE WERKKLEDING,
2. KLEDING MET RETROREFLECTIE  STREPEN,
3. HI-VIS KLEDING VOLGENS DE NORM.

KNOXFIELD KLEDING IS GESCHIKT VOOR ALLE 
WERKOMSTANDIGHEDEN.

ONTDEK DE COLLECTIE VOL VERSCHILLENDE KLEURENCOMBINATIES 
(FLUORESCEREND GEEL, ORANJE OF ONGEBRUIKELIJK ROOD), ORIGINELE 
VORMEN EN SLIMME EN EFFECTIEF GEPOSITIONEERDE REFLECTERENDE 
PIJPEN, STREPEN EN RANDEN. ALLE BROEKEN HEBBEN EEN SPECIAAL 
ONTWIKKELDE ELASTISCHE TAILLEBAND, WAT ZORGT VOOR EEN 
COMFORTABEL GEVOEL GEDURENDE DE DAG.



KLEDING MET RETRO 
REFLECTERENDE 
STREPEN 
(EN 20471)

SIGNALISATIE- 
KLEDING   
(EN 20471)

WERKKLEDING

www.cerva.com/knoxfield



KNOXFIELD 
WERKBROEK
03020330 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 65 % polyester, 35 % katoen, 
270 g /m², versterking 600D OXFORD

MAAT: 46–64

• werkbroek met elastische tailleband  
• 2 zijzakken • 1 multifunctionele zak op 
het dijbeen • D-ring om ID-kaart aan te 
bevestigen • 2 achterzakken met flap  
• taillelus voor gereedschappen  
in contrasterende kleuren • versterkte 
kniezakken met opening voor kniekussens 
• mogelijkheid tot verlenging van 5 cm 
• versterking aan de achterkant van de 
broekspijp • decoratieve stiksels  
en details in signalisatie kleuren

KLEUR:  
 

A1
antraciet-geel
 

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

KLEUR:  
 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

KNOXFIELD 
REFLEX 
WERKBROEK
03020326 xx XXXA

20MOQ 1  

MATERIAAL: 65 % polyester, 35 % katoen, 
270 g /m², versterking 600D OXFORD

MAAT: 46–64

• werkbroek gecombineerd met aan  
de onderkant van de broek hi-vis stof  
en 2 reflecterende strepen  
• elastische tailleband • 2 zijzakken  
• 1 multifunctionele zak op het dijbeen 
• D-ring om ID-kaart aan te bevestigen 
• 2 zakken met flap • taillelus voor 
gereedschap in een contrasterende kleur 
• versterkte kniezakken met opening voor 
kniekussens • mogelijkheid tot verlenging  
van 5 cm • versterking aan de achterkant 
van de broekspijp • decoratieve stiksels 
en details in signalisatie kleuren

1

EN ISO 20471: 
2013 

www.cerva.com/knoxfield

WERKBROEKEN



KNOXFIELD HI-VIS
WERKBROEK
0302 0326 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 80 % polyester, 20 % katoen, 290 g /m²

MAAT: 46–64

KLEUR: 

70
geel

90
oranje

20
rood

98
geel-oranje

• signalisatie werkbroek met elastische tailleband 
• 2 zijzakken 
• 1 multifunctionele dijbeenzak 
• D-ring om ID kaart aan te bevestigen 
• 2 achterzakken met flap 
• taillelus voor gereedschap in contrasterende kleuren 
• kniezakken met opening voor kniekussens 
• mogelijkheid om de lengte te verlengen met 5 cm 
• versterkte achterkant bij het onderbeen 
• decoratieve stiksels

2

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

WERKBROEKEN



KNOXFIELD 
BRETELBROEK
03020331 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 65 % polyester, 35 % katoen, 
270 g /m², versterking 600D OXFORD

MAAT: 46–64

• breteloverall met elastische tailleband  
• 2 zijzakken • 1 multifunctionele zak op het 
dijbeen  • 1 multifunctionele borstzak  
• D-ring om ID-kaart aan te bevestigen  
• 2 achterzakken met flap • taillelus voor 
gereedschappen in contrasterende kleuren 
• versterkte kniezakken met opening voor 
kniekussens • mogelijkheid tot verlenging  
van 5 cm • versterking aan de achterkant 
van de broekspijp • decoratieve stiksels  
en details in signalisatie kleuren

KNOXFIELD 
REFLEX 
BRETELBROEK 
03020328 xx XXXA

20MOQ 1  

MATERIAAL: 65 % polyester, 35 % katoen, 
270 g /m², versterking 600D OXFORD

MAAT: 46–64

• breteloverall gecombineerd met aan de 
onderkant van de broek hi-vis stof en 2 
reflecterende strepen • elastische bretels  
en taille • 2 zijzakken • 1 multifunctionele 
zak op het dijbeen • 1 multifunctionele zak 
met flap op borst • D- Ring om ID-kaart 
aan te bevestigen • 2 zakken met flap aan 
de achterkant • versterkte kniezakken met 
opening voor kniekussens • mogelijkheid tot 
verlenging van 5 cm • versterking aan de 
achterkant van de broekspijp • decoratieve 
stiksels en details in signalisatie kleuren 

1

EN ISO 20471: 
2013 

KLEUR:  
 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

KLEUR:  
 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

www.cerva.com/knoxfield

BRETELBROEKEN



KNOXFIELD HI-VIS
BRETELBROEK
03020328 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 80 % polyester, 20 % katoen, 290 g /m²

MAAT: 46–64

KLEUR: 

70
geel

90
oranje

20
rood

98
geel-oranje

• breteloverall met elastische bretels en tailleband 
• 2 zijzakken 
• 1 multifunctionele dijbeenzak 
• 1 multifunctionele zak met flap op de borst 
• D-ring om ID kaart aan te bevestigen 
• 2 achterzakken 
• kniezakken met opening voor kniekussens
• mogelijkheid om de lengte te verlengen met 5 cm 
• versterkte achterkant bij de broekspijp 
• decoratieve stiksels   

2

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

BRETELBROEKEN



KNOXFIELD
JAS
03010467 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 65 % polyester, 35 % katoen, 270 g /m², versterking 600D OXFORD

MAAT: 46–64

KLEUR: 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

• werkjack met een opstaande kraag  
• modern patroon • 2 grote steekzakken  
en 1 multifunctionele borstzak • D-ring  
om ID-kaart aan te bevestigen  
• afneembare mouwen • versteviging  
in de schouders • elastische manchetten  
• decoratieve stiksels in signalisatie kleuren

KNOXFIELD HI-VIS
JAS
03010464 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 80 % polyester, 20 % katoen, 290 g /m²

MAAT: 46–64

KLEUR: 

70
geel

90
oranje

20
rood

98
geel-oranje

• signalisatie werkjas met opstaande kraag 
• modern patroon • 2 grote zijzakken en 1 
multifunctionele borstzak • D-ring om ID kaart 
aan te bevestigen • afneembare mouwen 
• versterkt bij de schouders • elastische 
manchetten • 2 reflecterende strepen op 
het lichaam en de mouw • decoratieve, 
contrasterende stiksels   
jas gilet

2 1

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

www.cerva.com/knoxfield

JASSEN



KNOXFIELD
VEST
03060052 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 80 % katoen, 20 % polyester, french terry, 300 g /m²

MAAT: XS–3XL

KLEUR:  
 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

• vest van katoen / polyester • badstof binnenkant • versterking bij  
de schouders en elleboog • reflecterende stukken op de schouders  
• dubbellaags capuchon met signalisatie voering afgestemd met  
de rits en contrasterende stiksels • elastische manchetten en boord

KNOXFIELD HI-VIS
VEST
03060051 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 65 % polyester, 35 % katoen, french terry, 300 g /m²

MAAT: XS–3XL

KLEUR:  
 

70
geel

90
oranje

20
rood

• signalisatie vest van polyester / katoen badstof binnenkant • 2 reflecterende 
strepen op het lichaam en de mouw • versterking op de schouders  
en ellebogen • dubbellaags capuchon en decoratieve stiksels • elastische 
manchet aan de mouwen en tailleband

2

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

VESTEN



KNOXFIELD
T-SHIRT
03040110 xx XXX

100MOQ 1  

MATERIAAL: 100 % katoen single jersey, 180 g /m²

MAAT: XS–3XL

KLEUR: 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

• T-shirt van katoen (single jersey) 
• contrasterende zwarte stukken op de schouders  
en refelecterende elementen 

• decoratieve stiksels in signalisatie kleuren

KNOXFIELD HI-VIS
T-SHIRT
03040111 xx XXX

60MOQ 1  

MATERIAAL: 100 % polyester, 190 g /m²

MAAT: XS–3XL

KLEUR: 

70
geel

90
oranje

20
rood

• T-shirt van gekamd katoen, single jersey 
• contrasterende zwarte stukken op de schouders  
en refelecterende elementen 

• decoratieve stiksels
1

EN ISO 20471:  
2013 +A1 2016

www.cerva.com/knoxfield

T-SHIRTS



KNOXFIELD 
SHORT
03100022 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 65 % polyester, 35 % katoen,  
270 g /m², versterking 600D OXFORD

MAAT: 46–64

KLEUR: 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

• werkshort met elastische tailleband • 2 schuine 
zakken en 2 zakken met flap op de achterkant  
• taillelus voor gereedschap in contrasterende kleuren 
• D-ring om ID-kaart aan te bevestigen • decoratieve 
stiksels in signalisatie kleuren

KNOXFIELD HI-VIS
SHORT
03100021 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 80 % polyester, 20 % katoen, 290 g /m²

MAAT: 46–64

KLEUR: 

70
geel

90
oranje

20
rood

• signalisatie short met elastische tailleband  
• 2 zijzakken en 2 achterzakken • taillelus voor 
gereedschappen in contrasterende kleuren • D-ring  
om ID kaart aan te bevestigen • decoratieve stiksels

1

EN ISO 20471:  
2013

www.cerva.com/knoxfield

SHORTS



KNOXFIELD PRINTED
SOFTSHELL JAS 
03010473 xx XXX

 

10MOQ 1  

MATERIAAL: 100 % polyester 75D stretch materiaal,  
TPU membraan, 290 g /m²

MAAT: XS–3XL

WATERBESTENDIGHEID: 10000 mm

DAMPDOORLAATBAARHEID: 4000 g /m²/24 h.

KLEUR: 

70
geel

90
oranje

20
rood

• softshell jas met reflecterende print op een 
fluorescerende stof 

• versterking bij de schouders en ellebogen 
• 1 borstzak met rits 
• 2 zijzakken 
• 2 afsluitbare binnenzakken 
• afritsbare capuchon met effectieve bevestiging 
• contrasterende stukken op de schouders 
• reflecterende elementen 
• verstelbare tailleband door middel van aantrekkoord

www.cerva.com/knoxfield

SOFTSHELL JASSEN



KNOXFIELD
BODYWARMER 
03030116 xx XXX

20MOQ 1  

MATERIAAL: 100 % polyester 300D stretch materiaal,  
TPU membraan, 200 g /m²

MAAT: XS–3XL

KLEUR: 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

• bodywarmer met afritsbare capuchon
• 2 kanten draagbaar 
• één zijde hi-vis kleur 
• versteviging op de schouders 
• borstzak met ritssluiting en 2 zijzakken 
• contrasterende stukken op de rug  
en reflecterende elementen 

• dubbellaags capuchon met hi-vis kleur voering  
afgestemd met de rits en contrasterende stiksels  
in signalisatie kleuren 

• verstelbare tailleband door middel van aantrekkoord

www.cerva.com/knoxfield

BODYWARMER



KNOXFIELD HI-VIS 
WINTERJAS
03010465 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIAAL: 100 % polyester 300D stretch materiaal /TPU,  
isolatie: 100 % polyester, 180 g /m², voering: 100 % polyester 210T

MAAT: XS–3XL

KLEUR: 
  
  

70
geel

90
oranje

20
rood

98
geel-oranje

• gewatteerde, signalisatie winterjas met afritsbare capuchon  
• verlengde achterkant • versterkt bij de schouders • borstzak met 
rits in contrasterende kleur • 2 zijzakken • 2 afsluitbare binnenzakken 
• mogelijkheid tot borduurwerk en bedrukkingen • trekkoord aan de 
onderkant • lichaam en mouw met reflecterende elementen  
• decoratieve stiksels  

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

KNOXFIELD
WINTERJAS
03010469 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIAAL: 100 % polyester 300D stretch materiaal /TPU, 200 g /m², 
voering: 100 % polyester taffeta

MAAT: XS–3XL

KLEUR: 

A1
antraciet-geel

A2
antraciet-oranje

A0
antraciet-rood

• gewatteerde winterjas met afritsbare capuchon • verlengde 
achterkant • versterking op de schouders • borstzak met rits  
in signalisatie kleur • 2 zijzakken • 2 afsluitbare binnenzakken  
• mogelijkheden voor borduurwerk of bedrukkingen • verstelbare 
tailleband door middel van aantrekkoord • contrasterende stukken  
op de rug en zakken • reflecterende elementen • decoratieve stiksels 
in signalisatie kleuren

www.cerva.com/knoxfield

WINTERJASSEN



KNOXFIELD HI-VIS PILOT
WINTERJAS 
03010466 xx XXX

10MOQ 1  

MATERIAAL: 100 % polyester 300D mechanical stretch / TPU, isolatie: 
100 % polyester, 180 g /m², voering: 100 % polyester 210T

MAAT: XS–3XL

KLEUR: 

70
geel

90
oranje

20
rood

98
geel-oranje

• gewatteerde signalisatie winterjas 
met afritsbare capuchon

• versterkt bij de schouders 
• borstzak met rits in contrasterende kleur 
• 2 zijzakken 
• 2 afsluitbare binnenzakken 
• lichaam en mouw met reflecterende elementen 
• decoratieve stiksels  

M–3XL XS–S
3

1

3 2

EN 343: 2003  
+A1: 2007

EN ISO 20471: 
2013

EN ISO 20471: 
2013

www.cerva.com/knoxfield

WINTERJASSEN



KNOXFIELD 
ZICHTBAARHEID IS VEILIGHEID

www.cerva.com/knoxfield


