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FOCUS COLLECTIE 247 JEANS
President Safety hecht veel waarde aan partnerships, zowel met onze afnemers als met 
onze leveranciers. 

Met 247 zijn we vanuit dat doel tot een mooie samenwerking gekomen. Op de volgende 
pagina’s presenteren wij u de FOCUS COLLECTION by President Safety B.V. 

Deze collectie jeans, is zorgvuldig samengesteld uit 
de totale collectie van 247 Jeans.

De Focus collectie leveren wij vanuit eigen voorraad. 
Hierdoor kunnen wij continuïteit en snelle levering 
garanderen. Voor u als dealer in bedrijfskleding en 
veiligheidsschoenen een mooie kans om dit prachtige 
merk zeer laagdrempelig toe te kunnen voegen aan 
uw assortiment.

Met deze collectie presenteren we jeans met een 
perfecte pasvorm, gemaakt van duurzame kwaliteit 

en met oog voor detail. 247 Jeans combineert praktische easy going workwear met een 
perfect fit en een uitgebreide keus aan modellen voor dames en heren. 

Ready for work? Every day is your day with 247 Jeans!
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PRESIDENT’S FOCUS COLLECTION

247 JEANS RHINO S20
OMSCHRIJVING 
De 247 Jeans Rhino S20 Medium blue stretch  
denim is een musthave als het gaat om com-
fortabel naar je werk gaan. Door de toevoeging 
van stretch geeft werk jeans extra comfort en 
draagplezier. 

Deze jeans is voorzien van multifunctionele zakken 
voor bijvoorbeeld een mini tablet of telefoon. Door 
de speciaal ontwikkelde pasvorm ervaar je comfort 
zoals je van onze jeans mag verwachten.

EIGENSCHAPPEN 
  Heren stretch jeans
  Stretch Denim
  Regular en comfort fit
  YKK rits
  Duimstokzak
  Zijzakken
  Kleurvaste jeansstof
  Perfecte pasvorm

TOEPASSINGEN
Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie |  
Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerk-
zaamheden

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Stretch denim: 67% katoen, Artikelnummer 3.65.66.200.00
31,5% polyester, 1,5% elastaan Maat W29-42, L32-36

Kleur Medium blauw Min. besteleenheid Per stuk
Pasvorm Worker fit
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247 JEANS BULL S40
OMSCHRIJVING 
De 247 Jeans Bull S40 dark blue coated stretch 
denim is 1 van de meest robuuste en functionele 
denimwerkbroek van het moment. 

Door multifunctionele zakken is deze broek voor 
iedere klus een musthave. Door het gebruik van 
cordura is deze jeans op kwetsbare plekken extra 
verstevigd en op plekken waar je extra comfort wil 
is gebruik gemaakt van 4-Way stretch. Dit zorgt 
voor nog meer bewegingsvrijheid. 

De holsterzakken aan de voorkant zijn afneembaar 
wat betekend dat je je zakken niet meer hoeft leeg 
te maken voor het wassen. Deze jeans geeft je op 
het werk een professionele en stoere uitstraling.

EIGENSCHAPPEN 
  Original Worker Slim Fit
 4-Way stretch materiaal
 Cordura® versterkt op kwetsbare plekken
 Dark blue coated stretch denim
 YKK rits
 Kniebeschermers
 Afneembare holsterzakken, duimstokzak
 Perfecte pasvorm

TOEPASSINGEN
Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie |  
Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerk-
zaamheden

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Stretch denim: 68% katoen, Artikelnummer 3.65.90.100.00
31% polyester, 1% spandex Maat W28-42, L30-36

Kleur Dark blue Min. besteleenheid Per stuk
Pasvorm Slim fit
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PRESIDENT’S FOCUS COLLECTION

S08S07

247 JEANS PALM SLIM S07 / S08
OMSCHRIJVING 
De 247 Jeans Palm Slim S07 Sand blasted medium 
blue stretch denim mag niet ontbreken in jouw 
jeanscollectie. De 3D effecten en licht afgewassen 
wassing geven deze jeans een hippe uitstraling. 
Deze jeans is tevens verkrijgbaar in de kleur Dark 
blue (Palm Slim S08).

De pasvorm is speciaal ontwikkeld voor iemand 
die iedere dag een comfortabele jeans wil dragen. 
Door de stretch en verhoging in de achterband zul 
je dit bij het aantrekken direct ervaren. De jeans 
heeft een wat smaller been waardoor deze jeans 
mooi aansluit.

EIGENSCHAPPEN 
  Heren stretch 5-pocket jeans
  Stretch Denim
  Regular en comfort fit
  YKK rits
  Kleurvaste jeansstof
 Licht gewassen jeans
  Perfecte pasvorm

TOEPASSINGEN
Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie |  
Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerk-
zaamheden

PRODUCT INFORMATIE S07 ORDER DETAILS

Materiaal Stretch denim: 98% katoen, Artikelnummer 3.65.33.200.00
2% elastaan Maat W28-42, L30-36

Kleur Medium blauw (licht gewassen) Min. besteleenheid Per stuk
Pasvorm Slim fit

PRODUCT INFORMATIE S08 ORDER DETAILS

Materiaal Stretch denim: 98% katoen, Artikelnummer 3.65.36.100.00
2% elastaan Maat W26-42, L30-36

Kleur Dark blue Min. besteleenheid Per stuk
Pasvorm Slim fit
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JOGGING JEANS

247 JEANS PALM SLIM J06
OMSCHRIJVING 
De 247 Jeans Palm Slim J06 Jog Grey denim is 
een casual heren jogging jeans, die zeker niet mag 
ontbreken in jouw jeanscollectie. De 3D effecten 
zorgen voor een stoere uitstraling, de stikselkleu-
ren zijn gelijk aan de wassing, wat resulteert in een 
luxe uitstraling. 

De pasvorm is speciaal ontwikkeld voor iemand 
die iedere dag een comfortabele jeans wil dragen. 
Door de power stretch en verhoging in de achter-
band zul je dit bij het aantrekken direct ervaren. 
De jeans heeft een wat smaller been waardoor 
deze jeans mooi aansluit.

EIGENSCHAPPEN 
  Heren stretch 5-pocket jogging jeans
  Power Stretch Denim
  Regular en comfort fit
  YKK rits
 Sand blasted dark grey wassing
  Perfecte pasvorm

TOEPASSINGEN
Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie |  
Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerk-
zaamheden

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Power Stretch denim: 59% katoen, Artikelnummer 3.65.78.800.00
40% polyester, 1% spandex Maat W26-40, L32-36

Kleur Grijs denim Min. besteleenheid Per stuk
Pasvorm Slim fit
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PRESIDENT’S FOCUS COLLECTION

S05S04

247 JEANS PALM S04 / S05
OMSCHRIJVING 
De 247 Jeans Palm S04 Sand blasted medium 
blue stretch denim geeft je altijd de juiste uitstra-
ling. In ons assortiment vindt je meerdere kleuren, 
zodat je voor iedere gelegenheid de perfecte jeans 
kunt dragen. 
Deze jeans is tevens verkrijgbaar in de kleur Sand 
blasted dark blue (Palm S05).

Door de soepele stoffen en toevoeging van stretch 
ervaar je dat je deze broek iedere dag wilt dragen. 
Voorzien van mooie details en kleurvaste doeken 
koop je kwaliteit en tegelijk comfort.

EIGENSCHAPPEN 
  Heren stretch 5-pocket jeans
  YKK rits
  Kleurvaste jeansstof
  Perfecte pasvorm
  Stretch denim
  Regular en comfort fit 

TOEPASSINGEN
Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie |  
Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerk-
zaamheden

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Stretch denim: 98% katoen, Artikelnummer S04: 3.65.12.200.00
2% elastaan S05: 3.65.15.100.00

Kleur S04: Sand blasted medium blue Maat W29-46, L30-36
S05: Sand blasted dark blue Min. besteleenheid Per stuk

Pasvorm Regular fit
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247 JEANS ELM SHORT J04 
OMSCHRIJVING 
De 247 Jeans Elm Short J04 is een musthave voor 
de zomermaanden. Deze casual heren short mag 
niet ontbreken in jouw zomerse collectie. De 3D 
effecten en licht afgewassen wassing geven deze 
short een hippe uitstraling. 
Verkrijgbaar in de kleur medium blue en dark grey. 

De pasvorm is speciaal ontwikkeld voor iemand 
die iedere dag een comfortabele short wil dragen. 
Door de power stretch en verhoging in de achter-
band zul je dit bij het aantrekken direct ervaren.

EIGENSCHAPPEN 
  Heren stretch jeans short
 YKK rits
 Perfecte pasvorm
 Kleurvaste jeansstof
 Power stretch denim
 Licht afgewassen jeans
 Comfort fit en Slim fit

TOEPASSINGEN
Transport | Logistiek | Bouw | Agrarisch | Industrie |  
Automotive | Assemblage | Binnen- en buitenwerk-
zaamheden

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Power stretch denim: 59% katoen, Artikelnr. Medium blue 3.65.81.200.00
40% polyester, 1% spandex Artikelnr. Dark grey 3.65.81.800.00

Kleur Medium blue, dark grey Maat W28-42, L13
Pasvorm Comfort fit en slim fit Min. besteleenheid Per stuk
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