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Poco Bedrijfskleding ontwikkelt en produceert al meer dan 35 jaar trendy, moderne horecakleding. Hierbij staat uw huisstijl centraal. 

Wij adviseren u graag welke kleding, modellen en materialen uw huisstijl versterken. Van een ambachtelijke tot een ultra moderne 

uitstraling, onze kleding past naadloos in uw horeca- of winkelformule. 

Dit unieke concept kunt u al vanaf 3 stuks per model samenstellen. In de door u gewenste kleuren en stoffen. 

Bij Poco stelt u zelf uw kleding samen 
Veel contrastopties mogelijk. Op deze pagina enkele voorbeelden hiervan.

Pasvorm en model
Kies uit verschillende pasvormen, zoals dames of heren, en uit verschillende mouw-
lengtes. Daarnaast kunt u ook kiezen uit een slim fit of een regular fit model. Door-
dat deze modellen er precies hetzelfde uitzien, heeft uw personeel altijd dezelfde 
uitstraling en is de kleding voor iedereen passend. Zowel de herenshirts als de 
damesblouses zijn in slim fit en regular fit én in kort en lang model verkrijgbaar.

Materialen en kleuren
Maak uw eigen unieke combinatie van stof en contrast stof. Met ruim 100 materia-
len en kleuren past er zeker iets in uw huisstijl. Naast de gewone stof (op 60°-85° 
wasbaar) is stretchstof (op 85° wasbaar) mogelijk. U bepaalt zelf waar welke 
contrastkleuren komen. Alle materialen zijn slijt- en kleurvast.

Alles in uw huisstijl
Aanvullend op de kleding kunnen ook sloven en schorten worden geproduceerd in 
uw huisstijl. De kleuren van de loopsplit, omslagband en het gebruikte garen zijn 
dan gelijk aan die van de blouses. Heeft u een open keuken? Denk dan ook eens 
aan de koksbuis. Poco Bedrijfskleding zorgt dat al uw personeel dezelfde profes-
sionele uitstraling heeft. Wijzigingen in uw personeelsbestand zijn geen probleem: 
vrijwel alles is na te leveren.

Compleet pakket
Voor horeca, hotelbranche en verswinkels bieden wij een compleet assortiment. 
We kunnen alle functies in uw bedrijf aankleden in een unieke, uniforme kleding-
lijn. Zo leveren we ook kostuums, kleding voor de housekeeping, broeken, etc. 

HORECAKLEDING zoals u dat wilt, passend in uw huisstijl

Kijk ook eens op www.poco.nl  
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Herenshirt lange mouw
In zwarte stretchstof
Met turquoise contrast
Tot 95º wasbaar

Contrastkleur in kraag

Borduring in contrast

Contrasterende knoopsgaten

Contrast binnenzijde manchet

Zwarte sloof
Met loopsplit
Zwart/Turquoise
Tot 95º wasbaar

Piping in contrast

Borduring in contrast

Loopsplit in contrast
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Combinaties in vele kleuren mogelijk

Alles custom made in uw huisstijl
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Combinaties in vele kleuren mogelijk

Alles custom made in uw huisstijl
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Moderne & trendy uitstraling Past altijd vanwege diverse pasvormen
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Moderne & trendy uitstraling Past altijd vanwege diverse pasvormen
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Moderne & trendy look

Chique & exclusieve uitstraling
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Moderne & trendy look

Chique & exclusieve uitstraling
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95º10 Ruime keuze in stoffen en kleuren

Stoere canvas sloven en schorten
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95º10 Ruime keuze in stoffen en kleuren

Stoere canvas sloven en schorten
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Wasbare skai leren sloven en schorten

Sloven & schorten in trendy denim
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Wasbare skai leren sloven en schorten

Sloven & schorten in trendy denim



1514 Ook voor een trendy, casual look

Een complete kledinglijn, ook voor de koks een bijpassende outfit
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✓ Custom made kleding

✓ Vanaf 3 stuks

✓ Slim fit en regular fit pasvormen

✓ Kwaliteitsstoffen uit Europa

✓ Kleine tot zeer grote maten

De meest diverse horecakleding producent


