
Bemontex
Lookbook

J O U W  E I G E N  K L E D I N G  C O L L E C T I E

Life-Line 
Winter 2023

Bekijk collectie





Bemontex
Lookbook

Wij zijn Bemontex en wij houden van buiten! We zijn een bedrijf
met één doel: motiveren en inspireren om buiten te zijn. Al meer
dan 40 jaar ontwikkelen we kwalitatieve outdoorkleding. Samen
met onze klanten creëren we unieke collecties afgestemd op de
behoeften van de drager. Of het nou gaat om een mooie
wandeling in het bos, het bezorgen van een pizza in de regen of
pakketten bezorgen op een snikhete dag, wij zorgen dat jouw
klant of werknemer met plezier buiten is. 

Beleef Buiten Beter 
Bemontex Lookbook
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3. De geschiedenis
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Ontwerp en productie
van functionele
kleding Bemontex houdt van de

natuur omdat buiten zijn
gezond is voor lichaam en
geest. Wij zijn een bedrijf
met één doel: motiveren en
inspireren om buiten te zijn.

Jurgen van Beek

Welkom in de wereld van Bemontex.

Wij zijn een bedrijf dat al meer dan 40 jaar actief is in de
outdoorbranche. We zijn ervan overtuigd dat we u de beste
kwaliteit kleding en producten kunnen bieden om aan uw
behoeften te voldoen. Ons team van ontwerpers en
ingenieurs werkt onvermoeibaar om innovatieve en trendy
producten te creëren die voldoen aan de behoeften van
avonturiers, buitenenthousiastelingen en buitenwerkers.
We bieden onze klanten een product dat duurzaam is en
hen helpt bij hun avonturen.

Laat u inspireren door dit boek en neem vandaag nog
contact met ons op! We besteden 25 uur gratis aan uw
merk!



Onze duurzaamheidsmissie

De mode-industrie is een van de grootste vervuilers ter wereld.

Textiel gebruikt meer water en chemicaliën dan welke andere industrie dan ook,
en hun impact op het land en de CO2-uitstoot is enorm. Textiel is zelfs
verantwoordelijk voor meer uitstoot van broeikasgassen dan alle internationale
scheepvaart bij elkaar.

Dit wordt vaak het 'fast fashion'-fenomeen genoemd: de cultuur van het snel en
razendsnel consumeren van modeproducten. Dit heeft geleid tot een
toenemend consumentisme waarbij het kopen van nieuwe kleding belangrijker
is dan het repareren van oude - en het is omwille van de winst.

De fast fashion-industrie belast het milieu zwaar en wordt vaak geproduceerd
onder mensonwaardige omstandigheden. Gelukkig is er een groeiende
beweging van producenten en consumenten die dit loodzware modesysteem
willen veranderen. Als leverancier willen wij een bijdrage leveren aan het
tegengaan van fast fashion. Want we moeten van fast fashion naar slow fashion:
geen massaproductie meer, maar duurzame mode die lang meegaat, weinig
impact heeft op het milieu en onder menswaardige omstandigheden wordt
geproduceerd.

Tegen Fast Fashion

Tot 55% CO2-reductie -2-55%
Binnen de EU afgesproken dat de

netto uitstoot van
broeikasgassen in 2030 55% lager

is dan in 1990.

In 2015 zijn alle landen ter
wereld het eens geworden over
een gezamenlijke inspanning

om de opwarming van de aarde
onder de 2 graden te houden.

Partners voor duurzaamheid



Materialen en Licenties

Gerecycled polyester

Materialen die we nu gebruiken

Licenties waar wij mee werken*

Gerecycled polyester is gemaakt van gerecyclede (PET)
plastic flessen en verpakkingen. Deze worden geüpcycled tot
prachtige nieuwe kledingstukken. Zo wordt er iets gedaan
aan de plastic afvalberg. Polyester is een sterke en zeer
zachte stof.

Bamboe

Gerecycled polyester is gemaakt van gerecyclede (PET)
plastic flessen en verpakkingen. Deze worden geüpcycled tot
prachtige nieuwe kledingstukken. Zo wordt er iets gedaan
aan de plastic afvalberg. Polyester is een sterke en zeer
zachte stof.

GOTS

Bio Katoen

Bij de productie van biologisch katoen worden technieken
en materialen gebruikt die weinig impact hebben op het
milieu. Zo wordt de katoen geteeld zonder gebruik van
pesticiden of kunstmest en gesponnen zonder toevoeging
van chemicaliën. De teelt wordt op natuurlijke wijze
beschermd tegen schadelijke insecten, bijvoorbeeld door
het gebruik van vlinders.

Nylon

Bij de productie van biologisch katoen worden technieken
en materialen gebruikt die weinig impact hebben op het
milieu. Zo wordt de katoen geteeld zonder gebruik van
pesticiden of kunstmest en gesponnen zonder toevoeging
van chemicaliën. De teelt wordt op natuurlijke wijze
beschermd tegen schadelijke insecten, bijvoorbeeld door
het gebruik van vlinders.

*Onder deze licenties kunnen collecties worden geproduceerd.

Better Cotton 
Initiative

Business social
Compliance initiative

OEKO-TEX
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Winter Collectie

Onze wintercollectie geeft je de warmte die je nodig hebt terwijl je op de hoogte blijft van de
laatste trends. De wintercollectie is gemaakt van de beste kwaliteit materialen en ontworpen
volgens de laatste modetrends.

AW 2022



Jackets

 

Mens overview



Fleece
Mens overview



Fleece & Sweat
Mens overview



Knitwear
Mens overview



Thermo & Bottom
Mens overview



Jackets
Ladies overview



Fleece 
Ladies overview



Sweat | Knit | Fleece
Ladies overview



Thermo & Bottom
Ladies overview



Onze partners
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Bij Bemontex werken we nauw samen met onze partners zoals Welkoop /
Agravis Raiff Münster / ZG Raiffeisen Karlsruhe.

Al jaren leveren wij functionele outdoorkleding voor diverse partijen. Onze
producten zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de meest
veeleisende gebruikers en worden vervaardigd volgens de strengste
kwaliteitsnormen. De hoogwaardige materialen die bij de fabricage zijn
gebruikt en de perfecte afwerking van de producten zorgen voor een
lange levensduur en maken ze extreem resistent.

Ons bedrijf werkt samen met klanten om collecties te creëren die perfect
zijn afgestemd op hun behoeften. We zijn meer dan zomaar een
kledingmerk; wij zijn ondernemers die zich inzetten om een   stap verder te
gaan voor onze klanten.

enkele van onze partners
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Kontakt

Adress:
De Corridor 16B,

3621ZB Breukelen, The Netherlands

Bas Nieuwdorp 

bas.nieuwdorp@bemontex.com

06 15 10 98 19

Gehst du auf eine Reise?

+ 31 30 60 52 260

Sales@bemontex.com


