
REGULAR MODERN FIT SHAPED SLIM

K U S T O M  K I T®

Mouwen

Fit Functies

LUCHTDOORLATEND WATER- 
AFSTOTEND

UV-BESCHERMING INSECTEN- 
BESCHERMING

Beoogd gebruik Partner artikel

PARTNER ARTIKEL INDIVIDUEEL  
ARTIKEL

Veredeling

ANTI-BACTERIEEL

Materiaal

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Kraag

KENT KRAAG HAAI STAANDE KRAAG BUTTON-DOWN

LANGE MOUW KORTE MOUWEN MANCHETTEN OPROLBAAR

RUGPLOOI

DEtails

BORSTZAK

VERBORGEN 
KNOPENLIJST

EPAULETTEN

ZIJSPLIT

VERSTERKT  
MET BALEINEN

3/4 MOUWEN

POPELIN OXFORD STRETCH TWILL DENIM FIL À FIL FLANEL PIQUÉ

KRAAG MANCHET

BORST RUG

Shirt gids
De weg naar het juiste shirt

BUSINESS HANDENARBEIDVRIJE TIJD GASTRONOMIE

30/40/60/95°C WASBAAR CHEMISCHE REINIGING MOGELIJK DROOGTROMMEL GESCHIKT STRIJK-VRIJ MEER

TIP:  
Er zijn tevens hemden 
met apart bijgeleverde 
borstzakken voor een 
makkelijke veredeling

TIP:  
Ook geschikt voor  

personalisatie/sublimatie



U vindt ons  

volledige

LEXIQUE TEXTILE 
op: 

www.l-shop-team.nl/ 
Textiellexicon

WIJ HEBBEN DE SHIRTS,
U HEEFT DE KEUZE!

MEER DAN 280 SHIRTS IN MEER DAN 25 MERKEN

VAN EEN KLASSIEK ZAKELIJK SHIRT TOT EEN CASUAL 
VRIJETIJDS SHIRT

KAN WORDEN AFGEWERKT - MET BEDRUKKING EN 
BORDURING

HET PERFECTE SHIRT VOOR BUSINESS, GASTRONOMIE, 
WERK & VRIJE TIJD
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SHIRT-LEXICON

Kragen:
 
Kentkraag
Deze kraagvorm is geschikt 
voor zowat elke gelegenheid. 
Hij kan zowel met als zon-
der das gedragen worden en 
maakt elke vorm van dasknoop  
mogelijk. Ook in combinatie 
met een strikje staat hij perfect. 

Haaienkraag
Hij leent zijn naam ‚haaienkraag‘ 
door zijn bijzondere vorm die 
aan een geopende haaienmuil  
herinnert. De beide kraagpun-
ten liggen verder uit elkaar 
dan bijvoorbeeld bij de Kent-
kraag. Daarom is dit type kraag   
perfect voor een brede das-
knoop of  colberts met diepe 
uitsnijding.

Button-down-kraag
De button-down-kraag is de 
meest eenvoudige variant  
onder de kraagvormen en is 
perfect voor iedereen die liever  

geen das wil dragen. Kleine 
knoppen bevestigen het kraag-
punt op het hemd en zorgen 
ervoor dat niets wegglijdt. 
Bij de under-button-down- 
variant zijn de knopen onzicht-
baar onder de kraag bevestigd. 

Staande kraag
De staande kraag, ook man-
darijnkraag genoemd, is een 
kraag zonder kraagstandaard. 
Noch vlinderdas noch das  
worden met een hemd met 
staande kraag gedragen. 

Kraagstaafjes
kleine staafjes die in het kraag-
punt geïntegreerd worden om 
de kraag vormvast te houden. 
Er zijn vast ingenaaide kraag- 
staafjes, die meestal gebor- 
duurd kunnen worden wanneer  
een kraag met borduursel ver-
edeld wordt. Hier moet men 
echter op voorhand controleren 
of dit goed gecombineerd kan  
worden met het motief/het logo.

Materiaal:
 
Popeline
Een licht en veelzijdig weefsel;  
die door zijn hoge densiteit 
als zeer duuraam wordt be-
schouwd.

Oxford-weefsel
Zacht en sterk tegelijk, met een 
zeer gestructureerde look. Het 
effen geweven katoen maakt 
hemden slijtvast en toch zacht. 
Zijn bijzondere kleur is te danken 
aan de mengeling van gekleur-
de en witte draden in ketting en  
inslag.

Chambray
Een fijn, licht weefsel in robuust 
linnen. Dankzij de bijzondere  
weeftechniek beschikt het 
over een discreet tweekleurig- 
effect en maakt indruk door zijn  

elegante optiek en een aange-
naam zacht aanvoelen. 

Twill
Zacht en vloeiend weefsel in 
keperbinding, dat een dia-
gonale structuur vertoont.  
Witte hemden uit twill-stof zijn  
meestal minder doorzichtig 
dan popeline-hemden. Zij zijn  
vooral geschikt wanneer geen 
jasje of iets anders over het 
hemd bedragen wordt.

Denim
Robuust katoenweefsel dat niet 
alleen voor jeansbroeken, maar 
ook voor hemden en jassen  
gebruikt wordt. Bij de keperbin-
ding is de kettingdraad indigo 
gekleurd, terwijl het inslaggaren 
wit blijft. Daaruit resulteert de 
typische blauwe tint. 

Fil-à-Fil
Populaire overhemdweving 
die zeer duurzaam is dankzij 
de strakke  linnenbinding. Bo-
vendien onderscheidt de „bont  
geweven“ stof, zoals hij ook  
genoemd wordt, zich door een 
licht spikkeleffect waarmee  
visuele accenten kunnen wor-
den gezet. 
 
Flanel
Losse lichte stof die aange-
naam zacht aanvoelt en met 
een warm draagcomfort en  
gelijktijdig zeer slijtvast. Flanel 
is populair als sportieve over-
hemd, en dit vaak in combinatie 
met een ruitjesmotief (houthak-
ker-optiek).

Kreukvrije hemden krijgen 
hun vorm na het wassen 
terug. 

Easy-iron / Strijkvriendelijk  
is een speciale behandeling 
van de stof om een hemd 
makkelijker te kunnen strijken.

Retourzendingen van door 
in de fabriek individueel 
verpakte hemden en bloezen 
zijn na het uitpakken niet 
meer mogelijk.

B&C
Bargear
Brook Travener
CG Workwear
Fruit of the Loom
Henbury
James+Nicholson
Karlowsky
Kustom Kit
Premier
Promodoro
Russell
Sol‘s
Seidensticker
Tee Jays

Adjusted Fit
Slim Fit
Slim Fit
Slim Fit

Contoured fit
Slim Fit
Slim Fit

Slim Fit
Slim Fit

Tailored
Slim Fit

Slim
Slim Fit

Fitted

Contoured fit
Adjusted Fit

Shaped 
Shaped Fit

Medium Fit
Tailored Fit
Tailored Fit

Classic
Classic Fit

Modern-/ Classic Fit

Tailored Fit
Modern Fit
Modern Fit

Regular
Comfort Fit

Regular
Classic Fit
Classic Fit
Comfort Fit

Regular Fit

Classic Fit
Classic Fit

Classic
Regular Fit

Comfort

Brand
Figure type

Slim
strongly fitted/ very slim

Shaped
narrow waist, broad shoulders

Modern
slightly fitted, normal figure

Regular
strait cut with volume


