
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AES Bedrijfskleding 
Bedrijfskleding is meer dan alleen een noodzakelijk goed . 

In onze showroom van ruim 600 vierkante meter is 

plaats genoeg om de diversiteit van de verschillende 

takken van bedrijfskleding te presenteren en te 

beleven. 

U vindt hier onder andere kleding voor de beveiliging, 

garage, groenvoorziening, horeca, industrie, 

sportvereniging, school, transport, gezondheidszorg 

etcetera. 

Onze specialisten kunnen u wegwijs maken in de 

wereld van passende, functionele en veilige kleding 

die imago-versterkend werken voor uw bedrijf. Wij 

helpen u de beste keuze te maken voor uw specifieke 

situatie. Onze kleding is veelal goed wasbaar, u kunt 

het gemakkelijk zelf reinigen en zo besparen op de 

kosten. 

Uiteraard leveren wij ook de bijpassende (veiligheids-) 

schoenen en laarzen met toebehoren. Een tool die wij 

hierbij gebruiken is onze professionele voetscanner. 

Verder vindt u bij ons een groot assortiment 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk hierbij aan 

adembescherming, oog- en gelaatsbescherming, 

handbescherming, gehoorbescherming, 

hoofdbescherming en valbeveiliging. 

U heeft in de showroom een vrije doorkijk naar ons 

Atelier. Hier verzorgen wij met zorg de door u 

gewenste bedrukking of borduring. Op kleding, maar 

ook op diverse PBM-artikelen. 

Om de juiste kledingmaten te kunnen bepalen, 

organiseren wij passessies waarin wij alle 

medewerkers het complete kledingpakket laten 

passen. De passessie kan op verschillende manieren 

worden uitgevoerd: wij komen bij u langs om door te 

passen, wij sturen u de passerie op en u registreert 

zelf de maten of uw medewerkers komen bij AES 

Bedrijfskleding om het kledingpakket door te passen. 

Indien het nodig is dat een kledingstuk ingekort moet 

worden of u wenst een speciale toevoeging, zoals bv 

kniezakken op een broek of de welbekende strepen 

van een piloot, dan kunnen wij deze werkzaamheden 

voor u uitvoeren. Ook het vervangen van een rits is 

geen enkel probleem. 

We verwelkomen u graag aan de Havenstraat 19 in 

Emmeloord. Tot ziens! 

AES Bedrijfskleding B.V. 

 

Karen Helmink-Driezen 

Havenstraat 19 

8304 AG Emmeloord 

www.aesbedrijfskleding.nl 

info@aesbedrijfskleding.nl 

0527-616800 


