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KOPERGIDS 
VOOR HEMDEN

Overweeg welke stof het meest geschikt is  
voor de uniformen/outfit van uw teams, rekening houdend 
met de fysieke activiteit verbonden aan hun functie  
en met de temperatuur waarin zij werken.
Een gemengde stof van polyester/katoen kan  
steviger zijn en beter geschikt voor een binnenklimaat  
met airconditioning. 
Houd hierbij ook rekening met het drukke werkschema 
van uw medewerkers en zorg ervoor dat hun hemden zich 
gemakkelijk laten wassen en strijken. Alle B&C hemden 
zijn easy care.

B&C hemden komen in het juiste kleurengamma  
- van klassieke tot meer heldere kleuren - aangepast  

aan elke handelsactiviteit. Zorg er wel voor dat u bij  
de keuze van uw logo of borduursel een scherp contrast 

krijgt tussen het logo en het hemd en dat het logo  
duidelijk herkenbaar is, ook vanop een afstand. 

En waarom niet de uniformen van uw teams aanpassen aan 
de seizoenen, met bijvoorbeeld meer donkere kleuren  

in de winter en meer heldere kleuren en logo in de zomer. 
Het uniform van uw teams veranderen met het seizoen kan 

een voordeel bieden voor uw bedrijf, want dat zal  
bij uw klanten meteen in het oog springen. Beschouw  

de hemden van uw teamuniformen als een drager  
die de zichtbaarheid  van uw bedrijf bevordert.

B&C hemden hebben reële maten. U kunt dus de normale  
kledingmaat bestellen en zeker zijn dat uw teams keurig 
gekleed gaan. Om het u bij de keuze van de maten 
gemakkelijk te maken, hebben wij onze hemden ontworpen 
met een regular fit zodat zij geschikt zijn voor de meeste 
figuren. Zo kunt u voor uw teams volledige uniformen 
samenstellen met een consistente look, pasvorm en kleur.

Borduursel oogt het mooist voor een klein logo  
op een hemd. Wenst u een groter bedekkend dessin,  
dan is zeefdruk de beste keuze. In ieder geval lenen  
B&C hemden zich perfect voor textieldecoratie  
met een verbeterde bedrukbaarheid. 

Het juiste hemd kiezen, kan wel eens een lastige 
opgave zijn. Hierbij komen heel wat aspecten 
kijken. Volg deze 5 eenvoudige stappen  
van de B&C kopergids om precies  
het juiste hemd voor uw teams te kiezen, 
ongeacht uw handelsactiviteit. 

KIES DE GESCHIKTE STOF

KIES DE JUISTE KLEUR

WEES CREATIEF  
EN ZICHTBAAR

KIES DE JUISTE MAAT

 KIES DE JUISTE 
DECORATIETECHNIEK

5 STAPPEN OM HET JUISTE HEMD 
VOOR UW TEAMS TE KIEZEN


