
De leM1111 is een basic uni t-shirt gemaakt in een 
topkwaliteit. De goede pasvorm en soepele stof zorgen 
voor een uitstekend draagcomfort. Hierdoor is dit t-shirt 
uitermate geschikt als werkkleding. 

Beschikbaar in 14 verschillende kleuren en uiteraard ook 
in de 7 l&S Workwear kleuren.
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LEM1111
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL  |  (3XL  |  4XL  |  6XL) 
100% gekamde katoen --- single jersey
Grey Heather katoen/viscose mix
180 (wit 170)
- Anti-pilling 
- Twist control 
- Bio-wassing
- Gefabriceerd met Europese chemicaliën
- De maten 3XL-4XL-6XL zijn beschikbaar in 
  de kleuren RB-WH-BK-DY-GY-RD 
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Comfort cut



De leM4500 is gemaakt van dezelfde topkwaliteit als leM1111 
en heeft dezelfde pasvorm. Dit t-shirt is dan ook zeer geschikt als 
werkkleding.

Het T-shirt is verkrijgbaar in de 7 L&S Workwear kleurcombinaties.

LEMON & SODA
WORKWEAR T-SHIRT SS

BLAck / PEARL gREY

DARk NAvY / PEARL gREY

RED / BLAck

PEARL gREY / BLAckROYAL BLuE / BLAckFORESt gREEN / BLAck

whitE / PEARL gREY

LEM4500
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL  |  3XL  |  4XL  |  6XL
100% gekamde katoen --- single jersey
180 (white 170)
- Anti-pilling 
- Twist control 
- Bio-wassing
- Gefabriceerd met Europese chemicaliën
10/50
Comfort cut



De LEM4600 is een contrast poloshirt gemaakt in een degelijke 
katoen/polyester kwaliteit die tegen een stootje kan. Het poloshirt 
heeft een eigentijdse pasvorm met extra lengte voor een prettig 
draagcomfort tijdens het werk.

Het poloshirt is verkrijgbaar in de 7 L&S Workwear kleurcombinaties.

LEMON & SODA
WORKWEAR POLOSHIRT SS

BLAck / PEARL gREY

RED / BLAck

ROYAL BLuE / BLAck

DARk NAvY / PEARL gREYwhitE / PEARL gREYFORESt gREEN / BLAck

PEARL gREY / BLAck

LEM4600
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL  |  3XL  |  4XL  |  6XL
35% gekamde katoen - 65% polyester ---
dubbel Lacoste piqué
240 (white 220)
- Wasbaar op 60°
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Bodyfit



Polosweater leM4700; een comfortabele sweater gefabriceerd in 
onze vertrouwde sweatkwaliteit. De moderne pasvorm met extra 
lengte zorgt ervoor dat uw werknemers  deze polosweater graag 
zullen dragen tijdens de koudere dagen.

Ook verkrijgbaar in de 7 L&S Workwear kleurcombinaties.

LEMON & SODA
WORKWEAR POLOSWEATER

BLAck / PEARL gREY

RED / BLAck

ROYAL BLuE / BLAck

PEARL gREY / BLAckwhitE / PEARL gREYFORESt gREEN / BLAck

DARk NAvY / PEARL gREY

LEM4700
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL  |  3XL  |  4XL  |  6XL
65% katoen - 35% polyester --- sweat
280 (white 270)
- Elasthaan in de manchetten, kraag en
  onderzijde band
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Bodyfit



LEMON & SODA
WORKWEAR JACKET SOFTSHELL

De leM4800 is een ideaal jack voor het werk in de buitenlucht; 
winddicht en waterafstotend om uw werknemers te beschermen 
tegen wind en regen.

Verkrijgbaar in de 7 L&S Workwear kleurcombinaties.

BLAck / PEARL gREY

DARk NAvY / PEARL gREY

ROYAL BLuE / BLAck

PEARL gREY / BLAckwhitE / PEARL gREYFORESt gREEN / BLAck

RED / BLAck

LEM4800
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL  |  3XL  |  4XL  |  6XL
96% polyester - 4% spandex --- softshell 
winddicht and waterafstotend
320 
- De beste manier om dit artikel te decoreren
  is borduren. Om dit artikel te printen is het
  noodzakelijk om speciale inkt te gebruiken
  die is samengesteld om stoffen te bedrukken
  die polyester bevatten. Dit om doorbloeden
  van de verfstoffen uit de stof naar de inkt te
  voorkomen.
- 3 lagen: 1) polyester/spandex poplin 2) TPU
  ademend membraam 3) microfleece (100D)
- Rits in de zakken
- Reflecterende piping
- Binnenzak
- Mesh voering 
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