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BECAUSE WE CARE...
Deze catalogus is gemaakt met speciale aandacht voor de 
ecologische voetafdruk. Hierdoor besparen we maar liefst:

- 643,40 Kg CO²
- 669,13 kWh

100% BIO - 514,72 cl < 2,5% IPA



Printer Prime
Because we’re in for the long run
Wij geloven in kwaliteit. Waarom? Omdat het nog steeds de beste manier is om duurzame pro-
ducten voor iedereen te garanderen. We stellen dan ook met veel trots onze gloednieuwe, bi- 
color collectie aan u voor: Printer Prime. 

Als we zeggen kwaliteit bedoelen we KWALITEIT
Van de beste stof in hoge grammages tot een gedetailleerde afwerking. Over de Prime collectie is goed nagedacht! Dat 
zorgt ervoor dat we de kwaliteit écht kunnen garanderen. Bovendien is deze collectie circulair ontworpen, waardoor we 
de impact op het milieu sterk kunnen verminderen.  

Als we zeggen voor iedereen bedoelen we VOOR IEDEREEN
We hebben onze lijn bewust modern ontworpen zodat hij door vrijwel elke industrietak gedragen kan worden. Een 
collectie voor iedereen betekent voor ons ook echt een collectie voor iedereen. Onze kledij is wasbaar op 60°C. Op die 
manier kan het wasgoed niet alleen vlekvrij, maar ook hygiënisch schoongemaakt worden. Bovendien kan onze Prime 
collectie in de droger op lage temperatuur (max. 60°C) en werd deze getest op industrieel wassen volgens de EN ISO 
15797. Onze collectie is beschikbaar van XS tot 2XL voor dames en van S tot 5XL voor heren.

Als we zeggen duurzaam bedoelen we écht DUURZAAM
Bij het ontwikkelen van deze collectie werd er veel aandacht besteed aan duurzaamheid, dit aan de hand van LCA-         
berekeningen waarbij het waterverbruik werd verminderd en ook de CO2-uitstoot werd teruggedrongen. Elk kleding-
stuk bestaat bovendien uit organisch katoen en/of gerecycleerd polyester. Organisch katoen is beter voor zowel bodem 
als lucht en verbruikt minder water en energie. Gerecycleerd polyester geeft een nieuwe duurzame bestemming aan 
PET-flessen. Maar we gaan verder dan dat, zelfs onze verpakkingen zijn composteerbaar: onze polybags zijn gemaakt 
van PLA, materiaal dat snel en veilig afgebroken wordt tot compost. Met Printer Prime kies je voor duurzame producten 
en vooral een duurzamere textielindustrie.
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55 
GERECYCLEERDE 

PET-FLESSEN*

De hoeveelheid gerecycleerd polyester in een Prime softshelljack (herenmaat L) komt 
overeen met de hoeveelheid polyester in 55 PET-flessen (550 ml).

Gegevens voor andere Printer Prime producten beschikbaar op: 
www.printeractivewear.com/csr-and-sustainability

1 SOFTSHELL JAS = 



ONZE PRIME GARANTIES & SYMBOLEN

OEKO-TEX®

Oeko-Tex® 100 is één van de bekendste la-
bels voor textiel getest op schadelijke stoffen. 
Het staat voor klantvertrouwen en hoge pro-
ductveiligheid. Wanneer een textielartikel het      
Oeko-Tex® standard 100-label draagt kan je er 
zeker van zijn dat elk onderdeel van dit artikel, 
d.w.z. elke draad, knoop en andere acces-
soires, is getest op schadelijke stoffen en dat 
het artikel daarom ecologisch onschadelijk is.

COMPOSTEERBARE POLYBAG 
Onze Prime polybag is een natuurlijke polybag, 
gemaakt uit PLA-materiaal. Polybags gemaakt 
uit dit materiaal kan je in je tuin gooien en/of 
samen weggooien met je groenafval. Het zal 
composteren omdat het materiaal zelf uit de 
natuur komt. Hiervoor is geen vuilnisbelt (geor-
ganiseerde afvalverwerking) nodig. Bovendien 
is het materiaal waaruit de polybag gemaakt 
wordt,TUV Austria-gecertificeerd, wat de com- 
posteerbaarheid (en het feit dat de polybag 
gemaakt is uit natuurlijk materiaal), garandeert. 

WASSEN OP 60°C
Om onze collecte veelzijdig te kunnen inzetten 
is de kledij wasbaar op 60°C zodat het was-
goed niet enkel vlekvrij, maar ook hygiënisch 
schoon kan gemaakt worden. 

GESCHIKT VOOR DROOGTROMMEL 
Onze Prime collectie mag gedroogd worden in 
de droogtrommel. Wel raden we aan enkel op 
lage temperatuur te drogen.  

D1

GECERTIFICEERD ORGANISCH    
KATOEN
Bij de productie van organisch katoen wordt ge-
bruik gemaakt van middelen die een lage impact 
hebben op het milieu. Zo wordt de katoen ge- 
teeld zonder gebruik te maken van pesticiden en 
gesponnen zonder toevoeging van chemicaliën. 
Voor Prime hebben we gekozen om te werken 
met gecertificeerd organisch katoen, wat bete-
kent dat de productie van het gebruikte katoen 
door onafhankelijke organisaties scherp gecon-
troleerd wordt.
 
GECERTIFICEERD GERECYCLEERD 
POLYESTER
Recyclage van PET-flessen is populairder dan 
ooit, waardoor deze tegenwoordig ook voor  
kledingtoepassingen gebruikt wordt. Naast 
het buitengewone draagcomfort zijn ze ook 
gewild omdat ze weinig onderhoud vereisen. 
Voor Prime kozen we bovendien voor gecer-
tificeerd gerecycleerd polyester. Dit betekent 
dat elke productiefase van items gemaakt uit 
gerecycleerd polyester gecontroleerd wordt. 
Hierbij wordt ook steeds de maatschappelijke, 
ecologische en chemische impact bekeken.

CIRCULAIR ONTWORPEN
Productontwerp waarbij tijdens het ontwerp-
proces rekening is gehouden met het bruik-
baar houden van de grondstoffen, met als doel 
de negatieve gevolgen op mens en milieu ge-
durende de levenscycli te minimaliseren.

EN ISO 15797
De EN ISO 15797 specifieert testprocedures 
om werkkleding, die bedoeld is om indus-
trieel te wassen, te evalueren wat betreft di-
mensionele stabiliteit. De producten die getest 
zijn volgens deze standaard behouden hun 
pasvorm, zijn kleurvast en zijn gemaakt van 
materiaal dat zelfs na herhaaldelijk wassen 
amper krimpt.



PRIME
EXTRA’S



ZIPPER PULLER 2269000   
Maak de look af met zipper pullers in jouw eigen gewenste kleur. Wordt geleverd in een 
set van vier stuks. Gebruik de zipper pullers bij de Prime sweatvest en de Prime softshell. 

 TPU 

2269000    8 X 50 MM 1-19 STUKS: €2,05  
20-99 STUKS: €2,00  

+100 STUKS: €1,95

100 WIT 111 NEON GEEL 171 FLUO ORANJE 220 GEEL

250 ROZE 307 ORANJE 400 ROOD 440 PAARS

600 MARINE 632 OCEAANBLAUW 728 FRISGROEN 900 ZWART

935 STAALGRIJS 949 GRIJS REFLECTEREND

KNOPEN GROOT 2269001  
KNOPEN KLEIN 2269002  
Maak de look af met knopen in jouw eigen gewenste kleur. Je kan deze gebruiken om de 
knopen te vervangen van de Prime polo en Prime polosweater.  Wordt geleverd in een set 
van 10 stuks. 

100% POLYESTER 

2269001    11 X 3 MM

2269002    8 X 3 MM

1-19 STUKS: €0,75  
20-99 STUKS: €0,70  
+100 STUKS: €0,65

1-19 STUKS: €0,70  
20-99 STUKS: €0,65  
+100 STUKS: €0,60

100 WIT 220 GEEL 307 ORANJE

400 ROOD 600 MARINE 632 OCEAANBLAUW

728 FRISGROEN 900 ZWART 935 STAALGRIJS

VOEG EEN 
PERSOONLIJKE 
TOUCH TOE
Je kan onze Prime modellen personaliseren door te kiezen voor zipper 
pullers en/of knopen in één van de vele beschikbare kleuren. Zo kan je 
elk kledingstuk passend maken bij jouw eigen huisstijl.   

530 KOBALT BLAUW
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5360 KOBALT/MARINE 6053 MARINE/KOBALT 9030 ZWART/ORANJE

9040 ZWART/ROOD 9093 ZWART/STAALGRIJS 9390 STAALGRIJS/ZWART

PRIME T 2264030 ♂
PRIME T LADY 2264031 ♀
Moderne, aansluitende bicolor T-shirt met geribde nek in vier lagen en elastaan in de 
boord. Uitscheurbaar neklabel en afzonderlijk geweven maatlabel. Aan de binnenkant 
van de linkerzijnaad werd een zakje voorzien voor het innaaien van een waschip. De 
stof is ringgesponnen en nabehandeld met een enzyme wash, waardoor het materiaal 
voorgekrompen is en zacht aanvoelt. Oeko-Tex® 100 gecertificeerd. Dit artikel is 
verpakt in een composteerbare polybag.

50% ORGANISCH KATOEN, 50% GERECYCLEERDE POLYESTER,  180 G/M² 

2264030    S-5XL
2264031    XS-XXL

1-19 STUKS: €11,00  
20-99 STUKS: €10,50  

+100 STUKS: €10,00

PR
O

1
2
3
4
5
6
7
8

EN ISO 15797

-73% -10%

MEER DETAILS EN INFO OVER 
DE BESPARINGEN 

VIA DEZE QR CODE:

CO2H2O



5360 KOBALT/MARINE 6053 MARINE/KOBALT 9030 ZWART/ORANJE

9040 ZWART/ROOD 9093 ZWART/STAALGRIJS 9390 STAALGRIJS/ZWART
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PR
O

1
2
3
4
5
6
7
8

EN ISO 15797

-65% -22,50%

MEER DETAILS EN INFO OVER 
DE BESPARINGEN 

VIA DEZE QR CODE:

CO2H2O

PRIME POLO 2265024 ♂
PRIME POLO LADY 2265025 ♀
Bicolor polo piqué met drieknoopsluiting en contrasterende tipping aan de kraag. 
Contrasterend lint in de nek en aan de zijsplitjes. Uitscheurbaar neklabel en 
afzonderlijk geweven maatlabel. Aan de binnenkant van de linkerzijnaad werd 
een zakje voorzien voor het innaaien van een waschip. Damesversie met korter 
knopenpad zonder knopen. Oeko-Tex® 100 gecertificeerd. Dit artikel is verpakt in 
een composteerbare polybag.

50% ORGANISCH KATOEN, 50% GERECYCLEERDE POLYESTER,  200 G/M² 

2265024    S-5XL
2265025   XS-XXL

1-19 STUKS: €19,50  
20-99 STUKS: €18,50  

+100 STUKS: €17,60



PRIME T 2264030
PRIME T LADY 2264031

180 G/M²

PRIME POLOSWEATER 2262060

280 G/M²

PRIME POLO 2265024
PRIME POLO LADY 2265025

200 G/M²

PRIME



PRIME POLOSWEATER 2262060

280 G/M²
PRIME SWEATVEST 2262061
PRIME SWEATVEST LADY 2262062

280 G/M²

PRIME SOFTSHELL 2261065
PRIME SOFTSHELL LADY 2261066

280 G/M²

PRIME





5360 KOBALT/MARINE 6053 MARINE/KOBALT 9030 ZWART/ORANJE

9040 ZWART/ROOD 9093 ZWART/STAALGRIJS 9390 STAALGRIJS/ZWART

PRIME SWEATVEST 2262061 ♂
PRIME SWEATVEST LADY 2262062 ♀
Bicolor sweatvest met contrasterende ritssluiting vooraan en aan de steekzakken. 
Contrasterend neklint. 2x2 rib met elastaan aan de boord onderaan en aan de 
manchetten. Uitscheurbaar neklabel en afzonderlijk geweven maatlabel. Aan de 
binnenkant van de linkerzijnaad werd een zakje voorzien voor het innaaien van een 
waschip. Zipper pullers in contrastkleur. Deze kunnen indien gewenst vervangen 
worden door één van de andere beschikbare kleuren. Oeko-Tex® 100 gecertificeerd. 
Dit artikel is verpakt in een composteerbare polybag.

50% ORGANISCH KATOEN, 50% GERECYCLEERDE POLYESTER,  280 G/M²  

2262061    S-5XL
2262062    XS-XXL

1-19 STUKS: €35,00  
20-99 STUKS: €33,50  

+100 STUKS: €31,90

5360 KOBALT/MARINE 6053 MARINE/KOBALT 9030 ZWART/ORANJE

9040 ZWART/ROOD 9093 ZWART/STAALGRIJS 9390 STAALGRIJS/ZWART

PR
O

1
2
3
4
5
6
7
8

EN ISO 15797

PR
O

1
2
3
4
5
6
7
8

EN ISO 15797

-49% -24,50%

MEER DETAILS EN INFO OVER 
DE BESPARINGEN 

VIA DEZE QR CODE:

CO2H2O

-53% -28%

MEER DETAILS EN INFO OVER 
DE BESPARINGEN 

VIA DEZE QR CODE:

CO2H2O
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PRIME POLOSWEATER 2262060
Bicolor sweatshirt met polokraag met contrasterende tipping. Contrasterend neklint. 
2x2 rib met elastaan aan de boord onderaan en aan de manchetten. Uitscheurbaar 
neklabel en afzonderlijk geweven maatlabel. Aan de binnenkant van de linker-
zijnaad werd een zakje voorzien voor het innaaien van een waschip. Oeko-Tex® 100 
gecertificeerd. Dit artikel is verpakt in een composteerbare polybag.

50% ORGANISCH KATOEN, 50% GERECYCLEERDE POLYESTER,  280 G/M²  

2262060    XS-5XL 1-19 STUKS: €31,00  
20-99 STUKS: €29,50  

+100 STUKS: €28,10





PRIME SOFTSHELL 2261065 ♂ 
PRIME SOFTSHELL LADY 2261066 ♀
Bicolor softshell jas met afneembare capuchon. Contrasterende ritssluiting vooraan en aan de 
zijzakken. Aanpasbare mouwen met velcrosluiting. Trekkoorden aan de kap en aan de boord 
onderaan. Uitscheurbaar neklabel en afzonderlijk geweven maatlabel. Aan de binnenkant van 
de linkerzijnaad werd een zakje voorzien voor het innaaien van een waschip. Zipper pullers 
in contrastkleur. Deze kunnen indien gewenst vervangen worden door één van de andere 
beschikbare kleuren. Oeko-Tex® 100 gecertificeerd. Dit artikel is verpakt in een composteerbare 
polybag. 

BUITENSTOF: 100% GERECYCLEERDE POLYESTER, 280 G/M², GEBONDEN MET 
100% GERECYCLEERDE POLYESTER FLEECE, WP 3000 / MVP 3000  
VOERING (MOUWEN): 100% GERECYCLEERDE POLYESTER

2261065    S-5XL
2261066    XS-XXL

1-19 STUKS: €67,75  
20-99 STUKS: €64,50  

+100 STUKS: €61,50

5360 KOBALT/MARINE 6053 MARINE/KOBALT 9030 ZWART/ORANJE

9040 ZWART/ROOD 9093 ZWART/STAALGRIJS 9390 STAALGRIJS/ZWART

PR
O

1
2
3
4
5
6
7
8

EN ISO 15797

-18% -17,50%

MEER DETAILS EN INFO OVER 
DE BESPARINGEN 

VIA DEZE QR CODE:

CO2H2O
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100% COMPOSTEERBARE POLYBAG 
Onze Prime polybag is biogebaseerd en composteerbaar, met 

andere woorden: het is een natuurlijke polybag, gemaakt uit 
PLA-materiaal. Polybags gemaakt uit dit materiaal kan je in je tuin gooien 
en/of samen weggooien met je groenafval. Het zal composteren omdat het 

materiaal zelf uit de natuur komt. Hiervoor is geen vuilnisbelt (georgani-
seerde afvalverwerking) nodig. De inkt die gebruikt is voor de bedrukking 
van de polybag is watergebaseerd waardoor deze (na enige tijd) makkelijk 

kan opgelost worden in water (zonder dat daar chemicaliën voor nodig zijn 
en dus zonder chemische vervuiling).   

DUURZAAM 
VAN KLEDINGSTUK TOT HANGTAG EN POLYBAG

 Omdat elk detail belangrijk is...
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FSC KEURMERK EN GARANTIE
Het FSC-keurmerk garandeert dat de gebruikte materialen afkomstig zijn 

van duurzame en legale bronnen. De strenge eisen van het FSC-label en 
de geloofwaardigheid ervan worden algemeen erkend. Het FSC-label is het 

enige label in zijn soort dat wordt ondersteund door milieuorganisaties zoals 
WWF en Greenpeace, maar ook door sociale en economische factoren.
Het specificeren van FSC-gecertificeerde materialen en het vragen van 

leveranciers om een   FSC-label toe te passen, geeft consumenten de zeker-
heid dat een bedrijf ervoor heeft gekozen om op verantwoorde wijze 

materialen in te kopen. 
Onze Printer Prime hangtags zijn gemaakt van FSC-mixpapier. Producten 

met dit label zijn gemaakt van een mengsel van materialen uit FSC-gecer-
tificeerde bossen, gerecycleerde materialen en/of FSC-gecontroleerd hout. 

Elk product met een ‘FSC-mix’-claim vertegenwoordigt ten minste 70% 
FSC-waardige inputs.



Nieuwe grondstoffen / producten
Zo doen we dat ook met:
• werkkleding
• veiligheidsschoenen
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• kantoorartikelen
• gereedschappen
GAIA haalt op, sorteert, ontmantelt en maakt, zoveel als mogelijk, weer nieuwe grondstoffen en/of producten. Met cir-
culaire producten voor 100%, met niet-circulaire producten voor ruim 80%. Immers elke stap die storten of verbranden 
voorkomt is een stap in de juiste richting.

Verzamelen
Hoe gaat één en ander in zijn werk?
U koopt bij GAIA uw ‘Resource Box’. Als deze vol is meldt u dit online aan via uw eigen portaal. Wij zullen dan zorgen dat 
uw volle ‘Resource Box’ binnen 10 werkdagen bij u wordt opgehaald. U krijgt van ons vervolgens een terugkoppeling met 
daarin de vermelding van de ingezamelde hoeveelheden en een rapportage met vermelding van het door u behaalde 
resultaat.

Refurbishment en recycling
Uw gebruikte werkkleding, schoenen, beschermingsmiddelen, kantoorartikelen en andere recyclebels bevatten waar-
devolle grondstoffen die opnieuw worden ingezet. Zodra de producten binnenkomen, worden ze opgenomen in de
MATERIAALBANK van Cirmar. Vervolgens worden ze gesorteerd en beoordeeld aan de hand van de samenstelling en de 
kwaliteit.

Als component of als grondstof
GAIA maakt de keuze hoe materialen na ontmanteling opnieuw ingezet gaan worden: als COMPONENT of als GRONDSTOF.    

Meer info : www.gaiacirculair.com

Circulaire economie
Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan en geen afval 
ontstaat. Een circulaire economie, waarin producten dusdanig worden 
ontworpen dat grondstoffen of componenten beschikbaar blijven voor 
een volgende gebruiksfase, zónder schadelijke effecten naar mens en 
milieu. Een economie waarin WAARDE EN KWALITEIT van grondstoffen 
behouden blijven.

Gewoon samen doen
Dit is ons credo. GAIA maakt de circulaire economie waar in de praktijk.
ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN, OPERATIONALISEREN.
GAIA zorgt ervoor dat producten worden teruggehaald en worden ge-
recycled. Het gaat hierbij om nieuw ontwikkelde, circulaire, maar ook 
bestaande, niet-circulaire producten. Bij deze laatste categorie letten 
we erop dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria om weer in een volgende 
gebruiksfase te kunnen worden ingezet. Op deze manier maken wij de 
TRANSITIE naar een circulaire economie, STAP VOOR STAP.

GAIA staat voor circulaire duurzame systemen en concepten en daarmee voor de toekomstige borging van 
onze grondstoffen! GAIA richt zich op de herwinning van grondstoffen. Dat doen ze door het 
praktisch helpen invullen van circulaire systemen, onder andere via het aanbieden van retourlogistiek, de 
ontmanteling van producten en invulling geven aan de verdere recycling van de gesorteerde en ontmantelde 
materialen. 

CIRCULAIR 
ONTWORPEN
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Foto: inzameling van ambulancierskledij in Nederland.



om te kiezenRedenen

voor Printer Prime

Wassen 
op 60°

Om onze collectie veelzijdig te kun-
nen inzetten is de kledij wasbaar 
op 60°C. Hierdoor kan het wasgoed 
niet enkel vlekvrij, maar ook hy-
giënisch schoongemaakt worden. 
Bovendien mogen ze ook in de 
droogkast op lage temperatuur.   

Via een QR-code kan u op de 
website www.printeractivewear.
com/csr-and-sustainability meer 
informatie terugvinden over de 
MVO en duurzaamheid van de 
Printer Prime collectie, waar-
onder de ecologische voetafdruk.  

QR -
code

Organisch 
katoen

Bij de teelt van organisch katoen 
worden geen giftige chemicaliën 
gebruikt, het beschadigt de bodem 
niet en verbruikt veel minder water 
en energie. 

Gerecycleerd
polyester

Het maken van gerecycleerde 
polyester vereist minder energie 
dan nieuwe polyester. Bovendien 
vermindert het recycleren van 
PET-flessen het storten van afval 
en zo de bodemverontreiniging. 

Circulair 
ontworpen

De Prime collectie is circulair 
ontworpen. Dat wil zeggen dat 
de collectie zo lang mogelijk op 
een hoog niveau hergebruikt kan 
worden, zonder dat extra grond- 
stoffen nodig zijn, teneinde afval te 
voorkomen en de milieu-impact te 
reduceren. 

Minder CO2- 
uitstoot

Met Printer Prime kies je voor 
een betere planeet! Onze collectie 
werd ontwikkeld aan de hand van 
LCA-berekeningen waarbij 
waterverbruik en CO2-uitstoot 
werden teruggedrongen en energie 
werd bespaard.

Grote 
matenrange

We bieden binnen deze collectie 
een grote matenrange aan: voor 
dames van XS tot 2XL en voor 
heren van S tot maar liefst 5XL. 
Ons uniseks model is beschikbaar 
van XS tot 5XL. 

Zakje voor 
waschip

Alle items uit onze Prime collectie 
zijn aan de binnenzijde voorzien 
van een speciaal zakje, voor het in-
naaien van een waschip (bv. RFID). 
Zo kan de hele wasgeschiedenis 
van uw kledingstuk van begin tot 
einde opgevolgd worden.

Industrieel 
wassen ISO 15797 

Verpakking
composteer-
baar
Al onze modellen zijn verpakt in 
een biogebaseerde, composteer-
bare polybag. De polybags zijn 
gemaakt van PLA-materiaal dat 
snel en veilig afgebroken wordt tot 
compost. 

ISO 15797

Onze Prime collectie staat garant 
voor kwaliteit. Om deze te kunnen 
garanderen werden alle artikelen 
getest voor industrieel reinigen 
volgens EN ISO 15797 en getest 
voor drogen in de droogtrommel. 

SIZE
5XL

UP TO

D1
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