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‘Unicum is voor mij een 

betrouwbare partner, 

ontzorgt en denkt 

mee. Prijs, kwaliteit en 

klanttevredenheid staan 

hoog in het vaandel. Ik 

beveel Unicum zeker 

aan; zij zijn een complete 

leverancier met een 

persoonlijke touch.’

Schilt Meerkerk,

Edwin de Leeuw

‘Wij hebben kwaliteit, 

netheid en nieuwe 

innovaties hoog in het 

vaandel staan. Daar 

hoort een passende 

uitstraling bij. We zijn  

blij dat Unicum onze 

wensen op het gebied 

van bedrijfskleding als 

geen ander begrijpt.’ 

Den Hartog Riet,

Willem den Hartog

‘Herkenning voor onze 

klanten vinden wij 

belangrijk. Daar hoort 

kwaliteitskleding bij,  

dat comfortabel zit.  

Als ondernemer 

vind ik het belangrijk 

opdrachten te gunnen 

aan ondernemers in 

de regio. Voor ons 

is Unicum dus een 

vanzelfsprekende keuze’.

Cardesign  

Plakkende Reclame

Dik Weeterings

‘Wij behandelen mensen, 

geen monden. We willen 

ons persoonlijk contact 

graag versterken door  

te kiezen voor frisse, 

lichte kleuren. Daarbij 

passen de sportieve 

polo’s erg goed. Het logo 

op de polo’s maakt ons 

extra herkenbaar.’ 

Tandartspraktijk  

De Watertoren,

Simeon Raymakers

‘Kleding moet voor ons 

praktisch, comfortabel 

en herkenbaar voor onze 

klanten zijn. Unicum 

dacht met ons mee, was 

oprecht geïnteresseerd 

en kwam met mooie 

oplossingen. Onze 

kleding is herkenbaar 

dankzij het logo dat erop 

is gemaakt.’

Autobedrijf  Jaspers, 

Ronald Jaspers

DIT ZEGGEN 
KLANTEN OVER 
UNICUM

‘Als ondernemer vind ik het belangrijk opdrachten te  
gunnen aan ondernemers in de regio; voor ons is Unicum  
dus een vanzelfsprekende keuze’
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WIJ ZIJN TROTS OP 70 JAAR UNICUM
Hoe kunnen we dichtbij onze klanten staan? Hoe 

kunnen we het elke dag weer beter doen? Hoe zorgen 

we dat we aandacht houden voor het milieu en onze 

processen hierop inrichten? En hoe kan bijvoorbeeld 

bedrijfskleding daadwerkelijk de uitstraling van onze 

klanten versterken? Al deze en vele andere vragen 

houden ons dagelijks bezig.

Natuurlijk zijn we trots. Trots op 70 jaar Unicum. 

Ooit startte opa met het vervaardigen en verkopen 

van professionele reinigingszeep. Hij verkocht dit 

aan bedrijven in de regio. Dat regionale karakter 

hebben we altijd behouden en zijn gevoel voor 

dienstverlening en service zit in ons bloed. In de 

loop van de jaren hebben we ons assortiment 

flink uitgebreid. Klanten kunnen bij ons terecht 

voor bedrijfskleding, veiligheidsschoenen, 

persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne- en 

reinigingsproducten. Maar bovenal willen we graag de  

partner zijn die met u meedenkt, u helpt en adviseert 

bij het maken van de juiste keuzes. In dit magazine 

nemen wij u mee door ruim 70 jaar Unicum en de 

organisatie die wij vandaag de dag zijn. Dank u wel 

voor uw vertrouwen. We wensen u veel leesplezier.

Petra en John4
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Hermanus Pek koopt in 1948 een recept 
van reinigingszeep. Hij maakt deze zeep en 
verkoopt het. Dit is het begin van Unicum.

De zoon van Hermanus Pek, Herman, (de oom van de huidige 
eigenaresse Petra), helpt zijn vader in het bedrijf.

Herman Pek aan de hand van zijn vader Hermanus. 
Herman en zijn broer Jieles, op jonge leeftijd 
overleden, nemen de zaak over. Hun zus Jannie werkte 
in de zaak in loondienst.6

GESCHIEDENIS



Ameide, 1948. Hermanus Pek start zijn bedrijf Unicum dat één 
soort zeep verkoopt. Hij maakt deze handenwaspasta zelf, met 
een hele grote ketel, roerijzer en doseerschepje. Het recept en het 
klantenbestand koopt hij voor 12.000 gulden, heel veel geld in die tijd.

HERMANUS’ DOCHTER JANNIE HOGERDIJK VERTELT:
‘Mijn vader dacht de exclusieve rechten te hebben gekocht, maar de 
vorige eigenaar ging zelf ook gewoon door met de verkoop van de 
zeep. Hermanus spande een rechtszaak aan en kreeg zijn geld terug. 
De meeste klanten bleven echter bij hem en de klantenkring breidde 
sindsdien steeds verder uit. Tot zijn dood in 1968 heeft mijn vader altijd 
alleen maar zeep verkocht. Elke zes weken bezocht hij alle klanten 
volgens dezelfde route van Nijmegen tot Spijkenisse en leverde hij de 
bestelde producten. Als kind mocht ik wel eens met hem mee.’

DE TWEEDE GENERATIE: DIVERSITEIT
In 1968 neemt de tweede generatie het bedrijf over. Jannie’s broer 
Herman zorgt voor uitbreiding met andere soorten zeep, wc- en 
handdoekenpapier, ontvetters en absorptiekorrels. Door de diversiteit aan 

EEN GOEDE 
BAND MET 
INKOPERS 
EN KLANTEN 
IS ONZE 
RODE DRAAD

UNICUM WERD BEKEND VANWEGE  
DE ZEEP VAN EIGEN FABRIKAAT;  

PAS NA 1968 WERD HET 
ASSORTIMENT UITGEBREID

producten en betere communicatie-
middelen groeit het bedrijf verder. 
Jannie: ‘Zelf deed ik altijd de 
boekhouding, tot er een paar 
jaar geleden een nieuw 
computersysteem kwam. 
Toen werd het tijd om met 
pensioen te gaan en het 
aan de volgende generatie 
over te laten.’

Nog altijd wordt de zeep van het recept van Hermanus 
Pek geproduceerd en verkocht. Unicum heeft het 

assortiment flink uitgebreid, maar de bekende blauwe 
emmer is inmiddels een begrip in de regio.

Herman Pek met zijn zus Jannie Hogerdijk, 
kinderen van oprichter Hermanus Pek.
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DE BURGEMEESTER 
KOMT IN 2017  
OP WERKBEZOEK

DE DERDE GENERATIE: BEDRIJFSKLEDING
In 2006 neemt de derde generatie het stokje over. Jannie’s schoonzoon 
John Hol neemt de reinigingsmiddelentak van Unicum over. Hij breidt het 
verder uit en het rayon wordt groter. Na enkele jaren verhuist het bedrijf 
naar Hagestein. Jannie’s dochter Petra Hol start in 2012 een nieuwe  
tak met bedrijfskleding. Jannie vertelt: ‘Dat is helemaal haar ding.  
Ze adviseert eerlijk en komt met goede ideeën. 
Twee jaar geleden werden John en Petra tijdens 
het Business Event Vijfheerenlanden beloond met 
de award voor ‘Ondernemer van het Jaar’ in de 
categorie MKB en detailhandel.’

HAGESTEIN, 2018: FAMILIEBEDRIJF 
UNICUM BESTAAT 70 JAAR
‘Het is geweldig als een door je vader opgezet 
bedrijf meerdere generaties doorgaat,’ zegt 
Jannie. ‘Ik vind het hartstikke fijn dat mijn dochter 
en schoonzoon het bedrijf wilden voortzetten. Ze 
doen het fantastisch. Er is heel veel mond-tot-
mond-reclame, dus dan doe je het goed lijkt me. 
Ze leveren producten waar ze volledig achter 
staan en vinden persoonlijk contact met hun 
klanten essentieel. Tijd is kostbaarder geworden, 
maar een goede band met inkopers en klanten 
is nog steeds even belangrijk. Tevreden klanten 
komen terug.’

De showroom in aanbouw, inmiddels zijn daar 
vele merken bedrijfskleding en -schoenen te 

zien en te passen.

De huidige generatie breidt het assortiment uit en dat 
leidt tot de ontwikkeling van een showroom.
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1948
HERMANUS PEK

START ZIJN BEDRIJF 
UNICUM MET DE 

VERKOOP VAN ZEEP

2006
3E GENERATIE:

JOHN HOL
NEEMT UNICUM OVER

PETRA EN JOHN 
WINNEN DE AWARD 
‘ONDERNEMER VAN 
HET JAAR’

TIJDLIJN

SINDS 1948

1968
2E GENERATIE:

HERMANUS PEK JR.
NEEMT UNICUM OVER

2012
PETRA HOL-HOGERDIJK 

LANCEERT UNICUM 
BEDRIJFSKLEDING

2018
FAMILIEBEDRIJF

UNICUM BESTAAT
70 JAAR

2016
WINNAAR 

BUSINESS EVENT 
VIJFHEERENLANDEN, 

AWARD VOOR 
‘ONDERNEMER VAN

HET JAAR’

John en Petra Hol vormen de derde generatie van 
het familiebedrijf. Zij zetten in op een compleet 

assortiment bedrijfskleding en hygiëneproducten met 
oog voor het milieu en respect voor de omgeving.
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Kou, wind, regen, maar ook explosiegevaar, beperkte 
zichtbaarheid, gevaarlijke chemicaliën en open vuur. Er kunnen 
talloze redenen zijn waarom extra bescherming voor u in uw  
werk vereist is. Veiligheid is cruciaal. Welke eisen het werk en  
de omgeving ook stellen, wij vinden de juiste werkkleding die  
past bij de omstandigheden. 

TRICORP EN UNICUM
Wij werken samen met Tricorp voor kleding die uiterst veilig is, 
comfortabel met een stoere en eigentijdse uitstraling! Hiermee 
bieden ze een breed pakket aan professionele werkkleding 
voor uiteenlopende vakgebieden. Tricorp is aangesloten bij 
de Fair Wear Foundation en zet zich daarmee in voor betere 
werkomstandigheden voor werknemers in de kledingindustrie.

SAFETY FIRST

VEILIGHEID DOOR GOEDE 
ZICHTBAARHEID
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Bewegingsvrijheid is belangrijk, toch wilt u voldoende beschermd worden. Met de juiste comfortabele 
werkkleding van Mascot maakt u de juiste keuze; zacht van binnen, stevig van buiten en u kunt letterlijk  
en figuurlijk alle kanten op. Freedom of movement staat centraal, maar het oog wil natuurlijk ook wat.  
Laat u adviseren over wat bij uw werk en omstandigheden past.

MASCOT EN UNICUM
Met een sterk tested-to-work-programma biedt Mascot de mogelijkheid om producten uitgebreid te testen wat 
het mogelijk maakt om met het volste vertrouwen hun producten in onze collectie op te nemen. In samenwerking 
met leverancier Mascot zijn er al diverse prijzen in de wacht gesleept en daar zijn we bijzonder trots op.

REKKEN EN STREKKEN

BEWEGINGSVRIJHEID MET 
PERFECTE PASVORM

UNICUM | Uw partner in bedrijfskleding, persoonlijke bescherming en hygiëne

MASCOT
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KEUZEVRIJHEID VOOR MEDEWERKERS WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK
Bedrijfskleding personaliseren; dat is inmiddels gemeengoed. Bij schoenen kan dat 
ook. Toch staat keuzevrijheid bij schoenen vaak voorop en dat is begrijpelijk. Voeten 
zijn immers allemaal verschillend. Pasvorm en comfort zijn cruciaal, de webshop 
van Unicum biedt een veelheid aan merken. Laat uw medewerkers hun eigen schoen 
kiezen, wij zorgen voor aflevering op het gewenste adres maar versturen u één 

OP GOEDE VOET

IT’S ALL ABOUT SHOES

GRISPORT RANGER LINE
Grisport gebruikt voor schoenen altijd de 

meest innovatieve materialen en technieken. 
In het assortiment vind je zowel lage als 

hoge werkschoenen, maar ook werklaarzen. 
Stijlvol en uiterst comfortabel.

gecombineerde factuur. Wel zo makkelijk!

ROBUUST, VEILIG & TRENDY
Waterdicht, flexibel, met stalen neuzen, licht in gewicht, slijtvast, stevige zolen met 
grip. Welke eisen u ook stelt, wij hebben de juiste schoen. Gepersonaliseerd, met 
of zonder opdruk of label. Wij maken het af naar gelang uw wensen. De keuze is 
eindeloos. Laat u adviseren.
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REDBRICK MOTION LINE
Maak kennis met een van de meest 
verkochte veiligheidsschoenen. De 

veiligheidsklasse (S3) in combinatie 
met de sportieve uitstraling geeft 

het gevoel van een normale schoen. 
De uitstekende kwaliteit zorgt ervoor 

dat deze schoen heel geliefd is.

REDBRICK LADIES 
SAFETY SNEAKERS
Redbrick werkschoenen 
staan voor kwaliteit, 
veiligheid, loopcomfort 
en design. Redbrick 
heeft buiten de klassieke 
werkschoenen ook 
sportieve modellen  
zowel hoge en lage 
varianten werkschoenen. 
De safety sneakers zijn  
er ook voor heren.

MR. MILES
Deze werkschoenen van Mr. 

Miles hebben de looks van een 
vrijetijdsschoen, maar hebben ook 
de ISO gegarandeerde veiligheid 
om als werkschoen de werkplek 

op te stappen. Combineer 
moeiteloos werk met vrije tijd. 

JOHN HOL
VAN UNICUM:

‘Voeten verdienen de juiste 
schoen. Onze webshop  
biedt uw medewerkers  
veel vrijheid terwijl de  
kwaliteit geborgd blijft.  

Wij helpen u graag!’

Aluminium 
neus

Rubber

EVA

Inlegzool

3D Mesh voering
Innovatieve materialen: 
Knit, Motionprene®, 
Microfiber en KPU

Kevlar 
tussenzool
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VERMAKEN EN REPARATIE 
Ieder lichaam heeft een unieke vorm; standaardmaten passen 

daarom niet altijd. Unicum biedt de mogelijkheid om bedrijfskleding 
te vermaken. Onze vakbekwame coupeuses voeren dit op 

professionele wijze uit. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze 
reparatieservice om bijvoorbeeld een kapotte rits, ontbrekende 

knoop of loshangende zoom te herstellen. Zo kunt u nog veel langer 
plezier hebben van uw kleding.

Unicum levert topkwaliteit bedrijfskleding, werkschoenen en beschermingsmiddelen. Wij vinden 

bewegingsvrijheid, slijtvastheid en veiligheid belangrijk. Daarnaast kunnen wij u veel werk uit handen 

nemen op het gebied van logistiek en opslag, een custom made bedrijfswebshop, kleding vermaken  

en u kunt gebruikmaken van onze wasservice. Ook zorgen we voor het recyclen van kleding en 

schoenen. Een combinatie van deze diensten kan voor uw bedrijf een totaaloplossing betekenen.

PASSERVICE
Om de introductie van een nieuwe kledinglijn goed te laten verlopen, 
organiseren wij passessies in onze ruime showroom in Hagestein, 

hartje Nederland aan de rand van Utrecht. Passen op locatie in onze 
mobiele showroom is ook een van de vele opties. Uw medewerkers 
krijgen de mogelijkheid om de hele kledinglijn te passen, inclusief 

werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij 
registreren alle kleding- en schoenmaten, zodat de juiste maten 

aan uw medewerkers worden geleverd. Dat is ook van belang voor 
nabestellingen of bij de introductie van ons bestelsysteem. En wij 

helpen de medewerkers graag met het maken van de juiste keuzes.

CUSTOM MADE BEDRIJFSKLEDING
Onze bedrijfskleding wordt gemaakt naar uw wensen en  

ontwerp. Unicum staat garant voor goed passende, stijlvolle 
en praktische werkkleding. Onze custom made bedrijfskleding 
kenmerkt zich door een uitstekende pasvorm, plezierige fit en  

een luxe uitstraling. Een eigen unieke kledinglijn draagt  
bij aan de herkenbaarheid van uw merk en straalt uniformiteit  
en professionaliteit uit. Uw bedrijfslogo en andere kenmerken 

kunnen op diverse manieren worden aangebracht. Het kan  
geborduurd of gedrukt worden op de kleding. Onze adviseur  

licht de mogelijkheden graag toe.

BESTELSYSTEEM
Inkoop, opslag en distributie worden door ons unieke bestelsysteem 

volledig uit handen genomen. De gepersonaliseerde op 
maat webshop bevat uitsluitend bedrijfskleding, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en hygiëneproducten die u zelf heeft 

samengesteld. De voor u ingerichte webshop is alleen toegankelijk 
voor u en eventueel uw werknemers. Elke werknemer kan hierin 
een toegewezen budget besteden aan werkkleding die specifiek 

voor hem of haar beschikbaar is gesteld. De bestelling kan 
worden afgeleverd op een centrale locatie, op de werkplek of bij 

de werknemer thuis. Met één druk op de knop kunt u rapportages 
uitdraaien om zo een duidelijk overzicht te krijgen van uw uitgaven.
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RECYCLEN
Is uw gebruikte werkkleding aan vervanging toe? 

Dan kunt u het bij ons inleveren, of desgewenst halen we  
het bij u op. Van gerecycled textiel worden andere nieuwe  
producten gemaakt zoals poetsdoeken, isolatiemateriaal,  

tapijten, tassen of garen waar stoffen van gemaakt worden.

SNELLE LEVERING
Door nauwe samenwerking met  

onze leveranciers kunnen wij  
korte levertijden realiseren, bij zowel 

kleine als grotere bestellingen.  
Onze aanpak zorgt ervoor dat wij 

snel kunnen schakelen. Ons online 
beheersysteem vormt de basis voor  
een efficiënte goederenstroom en  

just in time levering.

SCHOENENWEBSHOP
Voor een zeer ruime keuze in 

werkschoenen kunt u terecht op onze 
webshop www.itsallaboutshoes.nl. 

Uw bestelling wordt uiteraard op de 
gewenste locatie bezorgd. U ontvangt 

een keurige verzamelfactuur zodat u één 
vertrouwde leverancier houdt.

WASSERVICE
Met onze professionele wasservice  

blijft uw bedrijfskleding in goede staat  
en is er altijd voldoende schone  
kleding voorhanden. Het wordt 

volgens een vast schema gewassen of 
(chemisch) gereinigd, gerepareerd of 
waar nodig in overleg vervangen, en 

weer bij u terugbezorgd. 

LOGISTIEK EN OPSLAG
Logistiek en opslag van bedrijfskleding, werkschoenen en 

persoonlijke beschermingsmiddelen kan lastig zijn. Zeker als 
er sprake is van verschillende werklocaties of een groot aantal 

werknemers. Unicum kan de opslag en bevoorrading uit handen 
nemen en er ook voor zorgen dat werkkleding wordt vervangen 
als het versleten is. Gepersonaliseerd verpakken en verzenden 

naar uw medewerkers behoort tot de mogelijkheden. Wij bezorgen 
op ieder adres in of rond Nederland.

HET UNICUM OP MAAT BESTELSYSTEEM; 
VOORKOMT FOUTEN, GEEFT  

OVERZICHT, SCHEELT U VEEL TIJD  
EN DUS GELD! ZIE OOK ONZE ANIMATIE 

OP WWW.UNICUM.BIZ
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Als u werkt in een omgeving waar veiligheid en bescherming cruciaal zijn, dan is supersterke 
werkkleding van de hoogste kwaliteit van het merk HAVEP vanzelfsprekend. Deze kleding 
voldoet aan de hoge Europese normeringen. Wij helpen u bij de vereisten die nodig zijn om u 
optimaal te beschermen tegen de risico’s op de werkvloer. Pasvorm en bewegingsvrijheid kunt 
u bij ons testen of wij komen met de juiste modellen en verzorgen passessies bij u op locatie. 
Wij zijn trots op de samenwerking met HAVEP.

SUPERSTERK

DOE HET EXTREEM 
VEILIG

5X Elektrostatische 
oplading

Vloeibare
chemicaliën

Thermische 
gevaren en 
elektrische 

vlammenboog
Risico’s

bij lassen
Hitte en

vlammen

BESCHERMD TEGEN...
5Safety Image +
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Het hele team in de juiste outfit; dat ziet 
er professioneel uit. Van stoer tot stijlvol, 
van functioneel tot hip; de mogelijkheden 
van Santino zijn eindeloos. Tegelijkertijd 
moeten mensen lekker kunnen werken. 
Dat betekent dat kleding goed moet voelen 
en fijn moet zitten. Wij bepalen graag met 
uw medewerkers wat van belang is, we 
verdiepen ons in de gewenste uitstraling 
en selecteren samen met u  
wat bij u past.

DAT ZIT FIJN

THE 
PERFECT 
FIT

Softshell 
Tour

Poloshirt 
Tivoli Ladies

Polosweater 
Tesla
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Op de foto de kinderen van John en Petra.18



JOHN HOL
VAN UNICUM:
‘Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid als het 
gaat om onze maatschappelijke 

omgeving en het milieu.  
Dat zijn wij verplicht aan 
toekomstige generaties.’ 

We leven niet alleen om te werken. We willen ook graag 
genieten van onze omgeving. Zorg en respect voor onze 
omgeving vinden we belangrijk. Dat zit in ons DNA. We zorgen 
voor onze klanten en onze medewerkers en we dragen via 
sponsoring en donatie een steentje bij aan diverse lokale 
sportverenigingen, goede doelen en sociale projecten. We 
willen het milieu zo min mogelijk belasten. Wij werken alleen 
samen met leveranciers die op een milieuvriendelijke en 
ethisch verantwoorde manier produceren. Wij geloven in 

langdurige samenwerkingen en we zijn aangesloten bij diverse 
netwerkverenigingen om zo met andere ondernemers een 
brede dienstverlening in de regio te kunnen bieden.

Unicum streeft ernaar dat alle leveranciers producten  
leveren die geproduceerd zijn volgens duurzaamheidslabels 
en gedragscodes, zoals eerlijke arbeidsomstandigheden  
en milieuregels.

19
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Uw handen kunnen alles maken en helpen u in alles wat u doet. Ze 
verdienen de juiste bescherming. Vocht, hitte, kou, chemicaliën, harde 
materialen, zwaar werk; welke handschoen u kiest, is afhankelijk van 
het type werk en de omgeving. Sommige handschoenen kunnen ook 
uw armen beschermen. Wij helpen u bij het selecteren van de juiste 
handschoen, uiteraard kunt u verschillende modellen passen.

DE JUISTE BESCHERMING

VOOR ALLE 
WERKSOORTEN  
DE JUISTE 
HANDSCHOEN

PG-Thermo Showa376 Taeki5-latex TouchPro

ATG MaxiFlex

AG-Advance AG-XA324
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Verf, hars, olie, lijm en andere industriële 
vervuilingen, die wilt u makkelijk en snel 
van uw handen kunnen wassen zonder 
huidirritatie. Unicum is groot geworden 
in zeep. De zeep van ons eigen receptuur 
wordt nog altijd speciaal voor ons gemaakt. 
Door de jaren heen heeft het de nodige 
aanpassingen doorgemaakt, maar we 
zijn altijd dichtbij ons oude vertrouwde 
recept gebleven. Unicum heeft vier soorten 
eigen zepen in diverse verpakkingen en 
bovendien leveren wij de bijpassende 
zeephouders en -systemen. Na het reinigen 
van de handen is het belangrijk om de 
handen goed te drogen. Voor het juiste 
advies over de juiste droogpapieren kunt u 
uiteraard bij Unicum terecht.

INGEZEEPT

MOEITELOOS 
REINIGEN

DAAROM 
HANDEN WASSEN

Natuurlijk, als uw handen vies zijn 
geworden van olie, verf of andere 

zaken, is het logisch dat u ze wast.
Dat is niet alleen fris voor uzelf

maar handen wassen voorkomt ook
 het verspreiden van ziekten zoals 

verkoudheden, griep, maag- en
darminfecties, maar ook 
ernstigere infecties zoals

 longontsteking en geelzucht.

TOP 4
SCHOON EN FRIS

Handcleaner special White

Handcleaner special Red

Handcleaner special Yellow

Handcleaner special 1948
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REINIGINGSPRODUCTEN  
VOOR DE INDUSTRIE
Voor het drogen van handen, 
onderdelen en het poetsen 
van oppervlakten, hebben we 
de juiste doeken, papieren en 
reinigingsmiddelen. Onder ons 
eigen label ‘Unicum’ vindt u 
divers papier in verschillende 
kwaliteiten en afmetingen. Wij 
helpen u bij de selectie!22



Vanaf nu heeft u een totaalleverancier voor al uw 
hygiëneproducten. Wij zijn ervaren in het inrichten van 
sanitaire ruimtes, keukens en werkplaatsen. Wij zorgen 
voor passende dispensers en de vulling ervan zoals 
zeep, handdroog papier, toiletpapier en poetspapier. 
Ook kunt u bij ons terecht voor Unicum hand-cleaner, 
poetsdoeken, absorptieproducten en afvalzakken voor 
werkplaatsen. Overigens, MTS/Euro Products heeft 
met hun Eco-label alle aandacht voor het milieu en alle 
doeken zijn vervaardigd uit ingezamelde kleding, zo is 
het ook nog eens MVO-verantwoord.

HYGIËNE

CLEAN 
IT UP

TOP 6
HYGIËNEPRODUCTEN

Toilethygiëne papieren

Industriële papieren

Non wovens

Handreinigers

Poetsdoeken

Absorptiemiddelen

KRACHTIG 
OF MILD
Ons assortiment (industriële) 
reinigingsmiddelen bestaat 
uit zeer krachtige of juist 
milde  producten van een 
uitstekende kwaliteit.

MET OOG VOOR DETAIL
Alles draait om beleving, ook op het toilet.  
De juiste combinatie van dispenser en 
vulling bespaart onderhoudstijd, vermindert 
afval en garandeert langdurige prestaties.

EEN DOEK VOOR ELKE KLUS
Anti-spat, sterk absorberend, 

uitwasbaar of juist voor eenmalig 
gebruik; welke doelstellingen u 

ook heeft, Unicum adviseert u bij 
de selectie van de juiste doek. 
Allemaal MVO-verantwoord, 
afbreekbaar of te recyclen.

NON-WOVEN DOEKEN 
Deze doeken nemen snel water, 
vet en stof op. Ze zijn geschikt 
voor alle oppervlakten, laten geen 
sporen na en pluizen niet. 23
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LAMOTEC
Henk van de Lagemaat en  
Erik Mooijman
Culemborg

Henk van de Lagemaat en Erik 
Mooijman zijn voor fiftyfifty eigenaar van 
metaalbewerkingsbedrijf Lamotec. Met 
zijn tweeën zijn ze verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding en werkzaamheden. 
De laatste zes jaar is Lamotec behoorlijk 
gegroeid. Er werken ongeveer 20 
medewerkers. De heren kenden John 
en Petra van vroeger en zochten een 
totaalleverancier. ‘Unicum betekent voor 
ons gemak en geen gezeur. Het is een 
gemoedelijk familiebedrijf met een  
scherpe visie.’

CF INDUSTRIAL
André de Groot en Lex Vonk
Meerkerk

CF Industrial bestaat al meer dan 25 jaar. André de Groot en Lex Vonk 
hebben het bedrijf in Meerkerk in 2009 overgenomen. Zij zijn een 
expert op het gebied van luchtfiltertechniek. André en Lex hebben 
hun dagelijkse verantwoordelijkheden verdeeld. André richt zich op 
de fabriek en inkoop, Lex richt zich meer op de andere zaken zoals 
de financiën en marketing. De samenwerking met Unicum is al van 
lange duur. CF en Unicum vinden beiden hun oorsprong in Ameide. 
Het is gestart met de inkoop van zepen. In die tijd was Unicum 
nog in handen van Herman Pek. Nu, 12,5 jaar later, neemt CF een 
totaalpakket af van Unicum. ‘Unicum is voor ons de hofleverancier 
op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, zepen, 
papier en bedrijfskleding. Unicum biedt een goede prijs-kwaliteit- 
verhouding.’ Maar eigenlijk gaat de samenwerking verder dan alleen 
producten afnemen. Toevalligerwijs loopt de groei en ontwikkeling 
van beide bedrijven synchroon. André en Lex zijn in hetzelfde jaar als 
ondernemer gestart als John als mede-eigenaar van Unicum. Tijdens 
de regelmatige bezoeken van John aan CF gaan de gesprekken 
ook over het ondernemen en er wordt druk gespard. ‘Er is sprake 
van een wederzijds respect, geeft André aan. En een gunfactor. Het 
persoonlijke contact speelt daarin een grote rol.’ Lex ziet voor zowel 
CF als voor Unicum de toekomst rooskleurig tegemoet.

INTERVIEWS
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P. VAN LEEUWEN AANNEMERSBEDRIJF
Cees den Otter
Meerkerk

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen is in  
1979 opgericht door Piet van Leeuwen.  
In 2014 hebben de vier zonen Van Leeuwen 
en Cees den Otter het bedrijf overgenomen. 
Er werken ongeveer 70 vakbekwame 
medewerkers. ‘Van Leeuwen was toe  
aan een nieuwe kledinglijn. Modern, 
eigentijds en eenheid in kleur. Een groot 
voordeel is dat onze medewerkers op  
een vast bestelmoment hun eigen  
kleding digitaal kunnen bestellen in  
de goed ingerichte webshop van Unicum. 
Het is een prettige samenwerking met 
Unicum.’  

BOSHUIS, THUIS IN WATER
Anneke en Ton Boshuis
Vuren

Samen met haar man Ton Boshuis en 
broer Gerard Blokland is Anneke Boshuis 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van 
het bedrijf Boshuis, thuis in water. Boshuis is 
een toonaangevend bedrijf in de wereld van 
de waterbehandeling voor zowel de zakelijke 
als particuliere markt. ‘Via een netwerkavond 
kwamen wij in contact met Unicum. Wij 
waren op zoek naar bedrijfskleding, zepen 
en aanverwante artikelen. In Unicum hebben 
wij een professionele partner gevonden. Ze 
zijn klantvriendelijk, denken mee en vinden 
kwaliteit belangrijk. Unicum voelt voor ons 
vertrouwd en eerlijk.’

TAO
Robin Oosterom
Leerdam

Tao Rental richt zich op verhuur van licht, 
beeld en geluid op beurzen en evenementen. 
Tao Rental is opgericht in 1986 in Hagestein, 
toevalligerwijs dezelfde plaats waar 
Unicum gevestigd is. Robin is werkzaam als 
hoofd magazijn/inkoper. ‘Unicum is onze 
leverancier van zeep en toebehoren. Deze 
prettige samenwerking heeft ertoe geleid 
dat wij binnenkort ook de bedrijfskleding 
door Unicum laten leveren. Unicum levert 
kwaliteit, is betrouwbaar en heeft een  
breed assortiment kleding en reinigings-
middelen, een aanbeveling voor ieder  
bedrijf in de regio!’

UNICUM | Uw partner in bedrijfskleding, persoonlijke bescherming en hygiëne
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DJS HEKWERKEN EN TOEGANGSTECHNIEK
Eline den Braven en Sylvia Bassa 
Vuren

Samen met haar partner Johan is Sylvia Bassa 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 
uitgevoerd door een team van 30 medewerkers. 
DJS is gespecialiseerd op het gebied van stijlvolle 
toegangsbeheersing van terreinen en maatwerk 
toegangspoorten voor de particuliere en zakelijke 
markt. Unicum is sinds jaar en dag de leverancier van 
handzeep. Daarnaast draagt het team nu goed een jaar 
de bedrijfskleding van Unicum. DJS heeft gekozen voor 
de Custom Made Collectie. Deze voldoet aan de eisen 
van comfortabele, professionele bedrijfskleding. Sylvia 
is erg tevreden over de kleding en de samenwerking. 
‘Het team draagt de kleding met veel plezier, het 
contact met Unicum verloopt super prettig.’

STAL BOSGOED
Antoinette Agterberg-
Bosgoed
Hagestein

‘We zitten in een 
groeifase en nemen 
extra personeel aan. 
Door de bedrukte 
jassen en polo’s zijn we 
zichtbaar en worden 
we herkend door onze 
klanten. Unicum heeft 
ons goed geholpen, 
de medewerkers 
zijn enthousiast en 
ze weten ons te 
ontzorgen.’ 

VAN DIJK-INPIJN
Pieter Molenaar
Arkel

Pieter Molenaar is de operationeel 
directeur van Van Dijk-Inpijn, 
een metaalbewerkingsbedrijf 
en toeleverancier in onder 
andere machinebouw, offshore, 
carrosseriebouw, transport en de 
audiovisuele sector. ‘Als professioneel 
bedrijf willen we die professionaliteit 
in alles uitstralen, ook in de kleding. 
De juiste kleding hebben we gevonden 
bij Unicum. Onze samenwerking 
bestaat pas kort maar verloopt goed. 
Korte lijnen en transparantie in de 
communicatie. Grote klasse.’

INTERVIEWS
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DE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK 
VERKLEINEN

Wij dragen zorg en verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Wij maken 

bewuste keuzes, bijvoorbeeld door goed te kijken naar onze interne  

en externe voetprint. Daarbij selecteren we onze leveranciers zeer 

zorgvuldig op het waarborgen van een eerlijke productie en het gebruik  

van duurzame materialen. Hierdoor heeft u een keuze uit recyclebare  

en circulaire bedrijfskleding.

DE JUISTE LEVERANCIERS
Onze leveranciers hanteren gedragscodes en  

hebben certificaten zoals: Fear Wear Foundation,  

BSCI, SA8000-certificering, ISO 9001-certificering,  

OEKO-TEX Standard 100, Confidence in textiles, Ecolabel.

DICHTBIJ IN DE REGIO
Unicum kiest ervoor uw partner te zijn in de regio.  

Zo beperken we zaken als onnodig transport. Ook  

onze medewerkers komen allemaal uit de regio.

MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN
We verdiepen ons in concepten die het milieu  

zo min mogelijk belasten. Een steeds groter  

deel van onze kleding of de daarin gebruikte  

materialen is volledig te recyclen.

 
WATER- EN ENERGIEBESPARING 

Door recyclen van bedrijfskleding besparen  

we afval, energie en water. Dit komt omdat de  

grondstof wordt hergebruikt. 

UNICUM | Uw partner in bedrijfskleding, persoonlijke bescherming en hygiëne
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Unicum heeft een mooie samenwerking met Blue Yel. Het assortiment van Blue Yel op het 
gebied van transportreiniging is breed. Van transportshampoo, autoshampoo, velgenreiniger, 
aluminiumreiniger, glasreiniger, autowax tot en met oppervlaktereiniger en ontvetters.  
Maar ook richten ze complete wasstraten in. Vraag ons naar de mogelijkheden.

100% SCHOON

ZEPEN EN SOPPEN

7 Carwash, truckwash, handreinigers, tankreiniging, vloer- en interieurreinigers, 
industriële reiniging- en onderhoudsproducten en reconditioneringsproducten.

VERSCHILLENDE REINIGINGSMIDDELEN

BLUE YEL
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Herkenbare kleding met een duidelijk logo, ondersteunende tekst of 
afbeelding geeft een grote meerwaarde aan uw professionele imago. 
Unicum werkt samen met Thermopatch, wereldwijd toonaangevend op het 
gebied van labels, transfers en emblemen op textiel. De mogelijkheden 
zijn eindeloos; van opdrukken, geweven labels tot emblemen. Wij kunnen 
alles perfect voor u in orde maken!

UW IMAGO

ALTIJD 
HERKENBAAR
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Uw zicht, gehoor, luchtwegen, hoofd, gezicht, handen en voeten verdienen de grootst  
mogelijke bescherming. Daar waar het gevaarlijk kan zijn in verband met chemische stoffen, 
is het merk Alpha Solway een goede keuze. Uniek is de beschermende kleding die op 
maat gemaakt kan worden en ze zijn bijzonder sterk in gehoorbescherming en innovatieve 
beschermingshelmen. De helmen (ENHA) voldoen aan de allerstrengste veiligheidsnormen  
en zijn gemaakt van premium ultraviolet (UV) gestabiliseerd granulaat. Dit zorgt ervoor  
dat temperatuur geen invloed heeft op de prestaties of betrouwbaarheid.

OPTIMALE BESCHERMING

VEILIGHEID BIJ 
RISICOVOL WERK

JOHN HOL
VAN UNICUM:

‘Werk kan risico’s met zich  
meebrengen. Het kan zijn dat u met 

gevaarlijke stoffen werkt of in een omgeving 
waar opvallende kleding levensreddend 

kan zijn. Wij werken uitsluitend samen met 
leveranciers die voldoen aan de allerhoogste 

kwaliteitseisen en die koploper zijn in 
nieuwe ontwikkelingen en technieken. 
Wij inventariseren veiligheidsrisico’s 

en kunnen u helpen aan de juiste 
beschermingsmiddelen en -kleding.’

Alpha Sota L1, SNR: 19dB,
lage demping

Alpha Sota M2, SNR: 30dB,
gemiddelde verzwakking

Alpha Sota N4, SNR: 32dB,
gemiddelde verzwakking

Alpha Sota H5, SNR: 34dB,
hoge demping

SOTA GEHOORBESCHERMERS
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Simple-Fit oordopjes EP11,
SNR: 34dB

Simple-Fit oordopjes EP20,
SNR: 35dB

Simple-Fit oordopjes EP12,
SNR: 34dB

Riley Stream beschermingsbrillen, 
met hoogwaardige anti-condens en anti-krascoating, 

in verschillende lenskleuren en coatings

SIMPLE-FIT OORDOPJES

RILEY BESCHERMINGSBRILLEN

ALPHA FLOW MASKERS
Alpha Flow kleurgecodeerde maskers voor eenvoudige beschermingsidentificatie, 

v.l.n.r.: blauw AMF-2 (FFP2), oranje AMF-3V (FFP3) en wit AMF-1 (FFP1)

ENHA RANGER VEILIGHEIDSHELM
ENHA Ranger helm,

met ingebouwde kreukelzone
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Dassy is een zeer professionele leverancier voor als u in de bouw, wegenbouw 
of logistiek werkt. Duurzaamheid, functionaliteit en comfort staan voorop. Een 
zeer stoere uitstraling met daarbij goede, praktische elementen zoals voldoende 
steekzakken, waterdichte afwerkingen en sterke materialen. Met de innovatieve 
D-FX line biedt Dassy een goede aanvulling op de collectie van Unicum.

BOUW, LOGISTIEK, WEGENBOUW

PROFESSIONEEL 
EN STOER

DASSY® Gravity tweekleurige 
softshell jas, azuurblauw 

met antracietgrijs

DASSY® Magnetic tweekleurige multizakkenbroek 
met kniezakken, nachtblauw met antracietgrijs

DASSY® Stellar tweekleurige 
sweatshirt, nachtblauw met 

antracietgrijs

DASSY® Gravity tweekleurige 
softshell jas, nachtblauw

met antracietgrijs

DASSY® Pulse tweekleurige 
sweatshirt, zwart met 

antracietgrijs32
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Fullzip hood,
diverse kleuren

Emotion sweatpants,
diverse kleuren

Noblezip jacket, 
diverse kleuren

Casual polo pique, 
diverse kleuren

Emotion sweatshirt,
diverse kleuren

Deft 2.0 T-shirt, 
diverse kleuren

Unicum werkt graag met producten van Craft. Deze zijn lekker hip, eigentijds en comfortabel.  
Het verschil tussen bedrijfskleding en vrije tijd verdwijnt als u dit mooie merk kiest. 

CRAFT CUSTOM
Zowel binnen de bike-collectie als de track & fieldcollectie biedt Craft de mogelijkheid om op 
unieke wijze aan de start te verschijnen. Ontwerp in een paar stappen unieke kleding voor 
trainingen en wedstrijden met vrienden, collega’s en teamgenoten. Craft maakt het mogelijk om 
een uniek product te realiseren in overeenstemming met uw specifieke wensen.

PERSOONLIJK

SPORTIEF & TRENDY
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Basic roundneck, 
diverse kleuren

Premium polo, 
diverse kleuren

Basic hoody fullzip, 
diverse kleuren

Basic hoody,
diverse kleuren

Heavy premium polo,
diverse kleuren

Basic halfzip, 
diverse kleuren

New Classic T-shirt, 
diverse kleuren

De kracht van Clique zit hem in het brede assortiment, hoge kwaliteit basic kleding en accessoires. Clique is uniek dankzij 
het uitgebreide kleurenpalet en de ruime maatboog. Zo hebben wij alles in huis om u keer op keer te verrassen.

BASIC, CLASSIC, PREMIUM
Clique biedt de mogelijkheid tot het samenstellen van volledige outfits in dezelfde kleur, stijl en pasvorm. Om u daarbij 
nog beter te kunnen helpen hebben wij Basic, Classic en Premium. Deze lijnen zijn opgebouwd uit diverse artikelen die 
voldoen aan de verschillende wensen. Het slimme ontwerp zorgt ervoor dat de kleding mooi op elkaar aansluit in zowel 
uitstraling, kwaliteit, kleur als prijsklasse. Zo kunt u gemakkelijk kiezen wat het beste bij uw bedrijf past.

GROOT ASSORTIMENT

VLOT & STIJLVOL
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ERVAREN IN 
VERSCHILLENDE 

SECTOREN
In de ruim 70 jaar dat ons familiebedrijf bestaat, hebben we veel ervaring opgedaan in  

verschillende sectoren. We weten bijvoorbeeld wat er nodig is aan veiligheidsaspecten,  

hebben kennis van normeringen en we snappen wat belangrijk is als het gaat om klasse  

en uitstraling. Elke branche heeft zo zijn bijzondere eisen. Wij helpen graag die specifieke  

eisen om te zetten naar de juiste keuze voor bedrijfskleding, veiligheidsschoenen,  

persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne- en reinigingsproducten.

INDUSTRIE SCHEEP- & 
BINNENVAART

OFFSHORE GEZONDHEIDS-
ZORG

AGRARISCHE 
SECTOR

HORECA PETROCHEMIE AUTOMOTIVE

TRANSPORT METAAL-
BEWERKING

BOUW DIENST-
VERLENING

UNICUM | Uw partner in bedrijfskleding, persoonlijke bescherming en hygiëne
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Petra Hol
Eigenaar Unicum

HET UNICUMGEVOEL: 
‘Eerlijk, open en oprecht. Serieus wanneer 
het moet, grapje wanneer het kan. 
Geïnteresseerd in de medewerker en klant.’

PERSOONLIJK: 
Petra is verantwoordelijk voor de 
bedrijfskleding. Dit brengt drukke 
werkzaamheden met zich mee. Toch 
weet de familie Hol tijd te vinden voor 
mooie reizen. ‘We hebben hele mooie 
herinneringen aan onze Afrika-reis van 
2005. We bekijken met enige regelmaat  
het fotoalbum en er hangen mooie foto’s 
langs de trap. Dit jaar willen we opnieuw 
naar Afrika reizen en dan met het complete 
gezin. Pepijn is dan ook oud genoeg, ik kijk 
er ontzettend naar uit.’

John Hol
Eigenaar Unicum 

HET UNICUMGEVOEL: 
‘Het is mijn eigen bedrijf, het voelt als 
familie. Ik hecht waarde aan een open, 
informele sfeer met korte lijnen.’

PERSOONLIJK: 
Levensgenieter John is al 12,5 jaar lang 
de trotse eigenaar (samen met zijn vrouw) 
van het familiebedrijf Unicum. ‘Het is hard 
werken, het is altijd druk in mijn hoofd. Ik 
heb weinig geduld, maar voor een goed glas 
rode wijn kan ik de rust vinden.’ Na het werk 
zittend in een goede stoel, uitkijkend over 
de weilanden, de Italiaanse rode wijn in een 
mooi glas, komt John tot rust en geniet van 
zijn moment. Een gouden combinatie voor 
een lang leven en hard werken.

OVER ONS
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Gerdisa de Kruijk
Medewerkster binnendienst

HET UNICUMGEVOEL: 
‘Wij kiezen voor de persoonlijke aanpak: familie-
gevoel, open en oprecht. Gezellig, altijd in voor 
een grapje, maar natuurlijk ook hard werken.’

PERSOONLIJK:
In haar privéleven is Gerdisa actief bij de 
vrijwillige brandweer in Ameide. ‘Het is mij 
met de paplepel ingegoten’, lacht Gerdisa. Haar 
beide ouders zijn en waren ook actief bij de 
vrijwillige brandweer in Meerkerk. Zodoende 
is ze gevraagd. Daarna ging het snel: Gerdisa 
heeft zich ingeschreven, een cursus gevolgd 
en is direct geslaagd. Nu mag zij zich volleerd 
Manschap Brandweer noemen.

Ruben IJskes
Outdoor salestrainer

HET UNICUMGEVOEL: 
‘Een no-nonsens bedrijf, dat luistert naar de 
klant, een hoogwaardig product levert, in een 
prettige familiaire sfeer.’

PERSOONLIJK:
Als outdoor salestrainer is Ruben verbonden 
aan Unicum. Ruben traint de medewerkers van 
Unicum die direct contact hebben met de klant. 
De enthousiaste ondernemer Ruben brengt 
power binnen Unicum. ‘Fysieke en mentale 
gezondheid is belangrijk, als de medewerker 
goed in zijn/haar vel zit, zie je dat in alles terug. 
De trainingen brengen energie en geven mij 
energie, een win-winsituatie.’

Irma Stigter
Financieel Medewerker

HET UNICUMGEVOEL: 
‘Aandacht voor de medewerker, hard  
werken maar met heel veel lol in een 
ontspannen sfeer.’

PERSOONLIJK:
Irma heeft de administratie opnieuw 
ingericht en houdt zich ook bezig met het 
voorraadbeheer. Irma en haar partner zijn 
zelfstandigen; zij werken hard en veel.  
Maar als de tijd het maar even toelaat,  
gaan zij graag en veel skiën. ‘Heerlijk hele 
dagen buiten. Skiën, uitgebreide lunch op  
het terras en natuurlijk de après-ski.’

UNICUM | Uw partner in bedrijfskleding, persoonlijke bescherming en hygiëne
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Ronald Veenstra
Accountmanager

HET UNICUMGEVOEL:
‘De klant staat bij Unicum centraal, maar 
daarbij is er alle ruimte voor het warme 
familiegevoel.’

PERSOONLIJK: 
‘Genieten van het leven samen met mijn  
gezin. Tijdens een vakantie of een gezellig 
etentje. Daarnaast golf ik graag. Samen met 
mijn broer en een golfmaatje slaan we een 
balletje op verschillende greens door Nederland. 
We genieten van de rust, de precisie van het 
neerleggen van de bal en de juiste swing.’

Zoë Ouassif
Medewerkster binnendienst

HET UNICUMGEVOEL:
‘Ik ben terecht gekomen in een fijn en hecht 
team. We zetten samen de schouders eronder.’

PERSOONLIJK: 
‘Voetballen doe ik al vanaf dat ik een klein 
meisje ben. Inmiddels voetbal ik al 12 jaar bij  
vv Brederodes in Vianen. Dat is echt mijn passie. 
Ik droom ervan te groeien in mijn team en een 
keer kampioen worden! Naast voetballen vind ik 
het leuk om in het weekend toffe dingen te doen 
met vriendinnen. Of gewoon lekker een avondje 
op de bank Netflix kijken.’

Anja Sprong-Hakkesteegt
Ondersteuning binnendienst

HET UNICUMGEVOEL:
‘Warmte en gedrevenheid zijn de eerste 
woorden die mij te binnen schieten. Unicum 
is een sterk groeiend familiebedrijf met een 
deskundig, enthousiast en betrokken team.’

PERSOONLIJK: 
‘Ik kom uit het bank- en reiswezen, dus reizen 
zit in mijn bloed. Ik maak dan ook graag mooie 
rondreizen of stedentrips. Verder vind ik het 
heerlijk om te tuinieren en te schilderen. Als 
vrijwilliger in de sponsorcommissie zet ik mij  
in voor SV Meerkerk.’

OVER ONS
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VAN KLEDING 
TERUG NAAR 

GRONDSTOFFEN

RECYCLEN IN 5 STAPPEN
•  U draagt kleding tot u  

het wilt vervangen
•  Inzamelen kleding  

door Unicum 
•  Sorteren kleding, wassen  

en kleur scheiden
•  Verwijderen ritsen, labels, 

knoopjes en dergelijke
•  Van het ingezamelde  

textiel worden nieuwe 
producten gemaakt

Kleding die u via Unicum aanschaft, is recylebaar. Na de 

gebruiksperiode kunt u het aanbieden ter recycling. Wij kunnen  

een inzamelcontainer binnen uw bedrijf plaatsen of halen de  

kleding op. Van het textiel worden nieuwe producten gemaakt  

zoals poetsdoeken, isolatiemateriaal, tapijten of tassen. Er worden 

steeds betere technieken ontwikkeld om nieuwe garen en stoffen  

te maken van uw oude textiel.

UNICUM | Uw partner in bedrijfskleding, persoonlijke bescherming en hygiëne
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U wilt een uniek ontwerp, speciaal passend bij uw werk en uw 
omstandigheden, op maat gemaakt met een geheel eigen uitstraling?  
Wij kunnen u vanaf het eerste ontwerp begeleiden. Om de juiste 
pasvorm te bepalen, kunt u kiezen uit een diversiteit aan bestaande 
artikelen. Ook kunnen we nieuwe pasvormen uittekenen. We 
starten met de keuze van het basismodel, de kwaliteit, de kleur, 
de materialen, et cetera. Samen met u ontwikkelen we vanaf de 
tekentafel het ontwerp. Als alle elementen compleet zijn, maken we 
een begroting en kan na uw opdracht de productie starten.

UNICUM PERSONALISATIES
U heeft een enorme keuze uit onze verschillende collecties:
• Harvest
• Printer
• Projob
• J. Harvest & Frost
• Cottover
• D.A.D

De kleding wordt in het atelier bewerkt, de mogelijkheden zijn 
eindeloos. Gepersonaliseerde labels, rubber badges, zippullers.  
Wij bieden verschillende print -en borduurtechnieken aan. Dit kan  
al vanaf één kledingstuk!

SPECIALE PRODUCTIES

100% UNIEKE 
KLASSE

PETRA HOL
VAN UNICUM:

‘Niets is leuker dan samen met de 
klant een echt uniek ontwerp te 

maken met de uitstraling die 100% 
past bij uw bedrijf. Wij hebben een 
mooie samenwerking met Texet. 

Kleding kan op maat worden 
gemaakt maar krijgt ook een eigen 
unieke detaillering met bijvoorbeeld 

gepersonaliseerde knoopjes, 
zippullers of prints.’

Rubber badges

Gepersonaliseerde labels

Zippullers

Leren badges

Gepersonaliseerde nektapes

Knopen

VOORBEELDEN VAN PERSOONLIJKE UPGRADES
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Colofon 
Dit magazine is 
een uitgave voor 

klanten en relaties 
van Unicum. Niets 

uit deze uitgave mag 
zonder schriftelijke 

toestemming worden 
overgenomen. Hoewel 

dit magazine met 
zorg is samengesteld, 
kan de redactie geen 

aansprakelijkheid 
nemen voor 

eventuele fouten. 

Hoofdredactie: 
Petra en John Hol 

(Unicum)
Karin Versteegh

Creatief team:
Jeroen van der Hoogt

Annette Oudejans
Astrid Warntjes
Mirjan van Wijk
Marije Ladage

Bent u op zoek naar professionele bedrijfs- en werkkleding, werk- en veiligheidsschoenen; in onze 
showroom vindt u alle topmerken overzichtelijk bij elkaar. Verder kunnen wij u helpen bij de keuze, 
dit is afhankelijk van het gebruik en natuurlijk de gewenste uitstraling. Wij zijn heel trots op de mooie 
samenwerkingen die we hebben. Kom gerust langs in onze showroom en laat u verrassen. Uiteraard 
komen wij ook graag met modellen bij u langs om u te helpen bij uw keuze. Bent u op zoek naar 
hygiënemiddelen, wij hebben voor elke branche de passende oplossing. 

UNIEKE SAMEN-
WERKINGEN MET 
MOOIE MERKEN

Showroom
Unicum
Hoevenweg 15
4124 AZ Hagestein

0347 - 76 39 22

HOEVENWEG 15,
HAGESTEIN

SERVICE
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Unicum
Hoevenweg 15
4124 AZ Hagestein

info@unicum.biz
www.unicum.biz

0347 - 76 39 22

70 JAAR Vertrouwen van klanten | MAATWERK Van passen 

tot recyclen | VEILIG Hygiëne en beschermingsmiddelen | 

PERSOONLIJK Ons werk is mensenwerk | MODERN Kleding 

met unieke uitstraling volgens laatste trends | SCHOENEN Stijlvol, 

veilig en comfortabel | DICHTBIJ Regio als kerngebied

MAGAZINE

MEDEWERKSTER 
GERDISA:

‘UNICUM KIEST 
VOOR DE

PERSOONLIJKE 
AANPAK’

UNICUM | Uw partner in bedrijfskleding, persoonlijke bescherming en hygiëne


