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Durable, functional and comfortable work clothing is essential when the job 

has to be done correctly. We are therefore pleased to present a broad and 

innovative range of work and profile clothing. Over the last three decades, 

ID® has had the primary goal of creating identity and visibility for our custom-

ers’ customers through a wide range of professional dealers in Denmark and 

abroad. We guarantee our products are produced in an ethical and environ-

mental manner, and have some of the best logistics and warehouse facilities 

on the market. So you can count on us for quick and precise delivery all year 

round. You can read more about ID® and our products at www.id.dk, where you 

can see all the products in this catalogue from multiple angles and zoom in on 

details and colours.

Welcome to ID® Work wear 2016.

DANISH QUALITY IN 
AN INTERNATIONAL 
FORMAT



ID® IDENTITY WORK WEAR



4 | 5

Index

Danish quality in an 
international format 2

ID® Direct 6
Private label and special production

Warehousing services 8

Shop on-line 10

Code of Conduct 12
Memberships and cej5rtificates

Products 14

Product index 75
In product no. order

Easy overview

When you unfold the flap on the left side, you can see 
what our various terms, icons and certificates mean.
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One of our greatest strengths is that we always stock an extensive basic range. 

But there may also be situations where our customers need a brand-new 

design or adaptations to our basic products. Many of the items that leave our 

warehouse are therefore produced as private label or customised products.  

We have grouped these services under the name ID® Direct:   

+  Idea development jointly with you

+  Specially designed products

+  Countless combination options

+  Same production flow as standard products 

+  Same reliable delivery

+  Production and logistics planned jointly with you

GET EXACTLY 
WHAT YOU WANT 

It doesn’t get any easier – one stop shopping
ID® Service is our post-processing department for profile 
clothing. Based on our resolve to be an attractive partner, we 
have the necessary equipment to offer application of transfers, 
badges, chips, bar codes and other decorations applied using 
heat. 
 

ID® Service

ID® Direct
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As an ID® dealer or end user, you can enter into an attractive agreement with 

us to use our professional logistics system and warehouse capacity. Simply 

lease the number of square metres of floor space you need on a monthly  

basis, and you decide what to store there. You can even store products not 

purchased from ID®. 

 

+  Everything is shipped within 24 hours 

+  Electronic processing

+  Easy tracking for your products

+  Always several control points

WELCOME 
TO STAY THE NIGHT 

Your clothing is on its way within 24 hours
We have developed a strong logistics system which 
processes orders with great precision, and ships all orders 
within Europe within 24 hours. Everything is processed 
electronically, so once you have entered your order, all data 
is sent through the system directly to the employee who packs 
the goods. Security within the system is also supported by 
numerous control points at every step of order processing.

ID® delivery reliability

WAREHOUSE SERVICES
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+ User-friendly webshop

+ Your orders

+ Stock

+ Colours, sizes and range

+ Inspiration and new items

+ PDF files for use in your own marketing

REMEMBER
TO LOG IN TO OUR 
WEBSITE 

Online



ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR
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Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 
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Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

CSR

ANSVAR 
ER NOGET 
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
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Nej til
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
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under branchens hårdeste krav i forhold til 
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og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
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Uvildig kontrol eindependent control
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Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
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Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
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Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
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CSR

ANSVAR
ER NOGET 
VI TAGER 
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.
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Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
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For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
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under branchens hårdeste krav i forhold til 
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Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER 
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

+ Idéudvikling sammen med dig

+ Specialdesignede produkter

+ Uanede kombinationsmuligheder

+ Samme produktionsflow som standardvarer

+ Samme leveringssikkerhed

+ Produktion og logistik planlægges med dig

ID® Direct

Vi gør det nemt for dig at få trykt logo på

dit profiltøj. Alt sker i et smidigt og effektivt

bestillingssystem, som er med til at højne både

produktkvalitet og leveringssikkerhed. Og alle

trykopgaver udføres inklusive korrektur, så vi

sikrer det korrekte produkt hver gang.

DU KAN FÅ DET LIGE
SOM DU VIL HAVE DET

Vi  sørger vi for at tilrettelægge

alle detaljer sammen med dig,

når du skal have specialfremstillet

tøj til for eksempel private label.

Vi tager udgangspunkt i vores

omfattende standardprogram

og giver dig valgfrihed og næsten

uanede kombinationsmuligheder

i forhold til farver, kvaliteter,

detaljer, applikationer mm.

ID® Service
Så bliver det ikke nemmere at få logo på

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det 

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til 

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv 

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet 

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har 

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  
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CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-
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ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
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ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX
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Etisk forretning ethical business behaviour
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Ingen børnearbejde No child labour
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Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
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Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 
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med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR
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ID® IDENTITY WORK WEAR

ID® takes its responsibility as a clothing manufacturer seriously. We have there-

fore formulated a ‘Code of Conduct’ that states exactly what we require of our 

suppliers and partners. You can have a clear conscience when you do business 

with us – and when dealing with your customers you can confidently recom-

mend our products as ethically responsible. Based on the UN Global Compact. 

Child labour
ID® will support the effective 

abolition of child labour. Working hours and rest
ID® will comply with 
applicable national laws 
and industry standards 
regarding working hours, 
overtime, rest days and 
public holidays. 

Wage and employment 
conditions
ID® will support abolition of 
discrimination in relation 
to wage and employment 
conditions. 

Human rights
ID® will support and 
respect the protection of 
internationally proclaimed 
human rights. 

Discrimination
ID® will make sure 
that they are not 
complicit in human 
rights abuses. 

Environmental impact
ID® will support a  

precautionary approach to 
environmental challenges 

and undertake initiatives to 
promote greater environ-

mental responsibility.  

Freedom of association 
ID® will uphold the  

freedom of association and 
the effective recognition 
of the right to collective 

bargaining. 

Forced labour
ID® will support the abolition of all forms 

of forced and compulsory labour. 

Working environment
ID® will ensure there is a 

safe and healthy working 
environment and prevent 

potential accidents and injury.  

ID® 10 PRINCIPLES
Code of Conduct

OEKO-TEX® guarantees ’healthy’ clothes
The OEKO-TEX® certification guarantees that clothing contains no harmful substances. Clothing 
carrying the OEKO-TEX® label meets requirements for pH value and levels of harmful substances, 
such as pesticides and heavy metals. ID® offers a large selection of OEKO-TEX® labelled products.

Certification

ID® is a member of BSCI 
BSCI (Business Social Compliance Initiative) is a network of 750 European companies which has 
formulated a set of common ethical principles for purchasing and production in non-EU countries. 
This means production where there is no child labour, forced labour or any form of discrimination, the 
guarantee of a safe working environment and reasonable wages and working hours. The rules also 
carefully consider the environment. 

BSCI

Anti-corruption
ID® will work against 

corruption in all its forms, 
including extortion  

and bribery.
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
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under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  
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For at skabe mest mulig troværdighed,
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under branchens hårdeste krav i forhold til 
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Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
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Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
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Etisk forretning
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forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
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ANSVAR 
ER NOGET 
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX
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Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  
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Uvildig kontrol eindependent control
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Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
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under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 
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Vores underleverandører overholder regler og 
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CSR

ANSVAR 
ER NOGET 
VI TAGER 
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
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For at skabe mest mulig troværdighed,
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Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
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Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
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Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 
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Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 
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Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER 
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

+ Idéudvikling sammen med dig

+ Specialdesignede produkter

+ Uanede kombinationsmuligheder

+ Samme produktionsflow som standardvarer

+ Samme leveringssikkerhed

+ Produktion og logistik planlægges med dig

ID® Direct

Vi gør det nemt for dig at få trykt logo på

dit profiltøj. Alt sker i et smidigt og effektivt

bestillingssystem, som er med til at højne både

produktkvalitet og leveringssikkerhed. Og alle

trykopgaver udføres inklusive korrektur, så vi

sikrer det korrekte produkt hver gang.

DU KAN FÅ DET LIGE
SOM DU VIL HAVE DET

Vi  sørger vi for at tilrettelægge

alle detaljer sammen med dig,

når du skal have specialfremstillet

tøj til for eksempel private label.

Vi tager udgangspunkt i vores

omfattende standardprogram

og giver dig valgfrihed og næsten

uanede kombinationsmuligheder

i forhold til farver, kvaliteter,

detaljer, applikationer mm.

ID® Service
Så bliver det ikke nemmere at få logo på

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det 

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til 

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv 

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet 

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har 

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 
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Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
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Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  
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For at skabe mest mulig troværdighed,
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Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
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Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
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Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 
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Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
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Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
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kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
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undgå at belaste naturen i forhold til 
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kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
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forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 
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CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til diskrimination No discrimination
Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn environment friendly / sustainability
Vi tager de nødvendige hensyn for at undgå at belaste naturen i forhold til forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning ethical business behaviour
Vi tager klar afstand til enhver form for korruption, afpresning, underslæb eller svindel. 

Ingen børnearbejde No child labour
Vores virksomhed handler ikke med underleverandører, der benytter sig af børnearbejde.  

Allergivenligt allergy friendly
Markant mindsket risiko for hudirritation og for at udvikle allergier, kræft eller skade kroppen på anden måde.

Uvildig kontrol eindependent control
For at skabe mest mulig troværdighed, bliver vores produkter kontrolleret af en uvildig instans. 

Laboratorietestet laboratory tests
Produkterne testes i laboratorier og ligger under branchens hårdeste krav i forhold til kemikalier og farvesto�er. 

Ordnede arbejdsforhold Workers’ rights
Vores underleverandører overholder regler og regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 
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bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

Miljøhensyn
Vi tager de nødvendige hensyn for at 
undgå at belaste naturen i forhold til 
forurening og rovdrift på ressourcer. 

Etisk forretning
Vi tager klar afstand til enhver form 
for korruption, afpresning, underslæb 
eller svindel. 

Ingen børnearbejde
Vores virksomhed handler ikke med 
underleverandører, der benytter sig
af børnearbejde.  

Uvildig kontrol
For at skabe mest mulig troværdighed,
bliver vores produkter kontrolleret af
en uvildig instans. 

Laboratorietestet
Produkterne testes i laboratorier og ligger 
under branchens hårdeste krav i forhold til 
kemikalier og farvestoffer. 

Ordnede arbejdsforhold
Vores underleverandører overholder regler og 
regulativer for arbejdssikkerhed, arbejdsmiljø 
og arbejdstider samt organiseringsfrihed. 

Nej til
diskrimination 

CSR

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN

Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker,

vi samarbejder med. Derfor er det uhyre vigtigt for

os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold

med hensyn til både mennesker og miljø. Derfor

producerer vi også kun hos virksomheder, som vi

selv har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de

mennesker, som har ansvaret. God kvalitet kommer

af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder

selvfølgelig også, at vi har alle de relevante certifi-

ceringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKO-TEX.

Du kan læse mere om vores Code of

Conduct og certificeringer på id.dk

Vi har en klar holdning til, at både miljø

og mennesker skal behandles ordentligt.

Der for har vi hos Id Identity® to strenge

certificeringer, som sikrer dig produkter,

som er produceret i overensstemmelse

med internationale regler og fremgangs-

måder inden for tekstilbranchen.

ID® Identity
Certficeret af BSCI og OEKO-TEX

ANSVAR
ER NOGET
VI TAGER
SAMMEN
Vi ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, vi samarbejder med. Derfor er det

uhyre vigtigt for os at arbejde aktivt for at fremme ordentlige forhold med hensyn til

både mennesker og miljø. Derfor producerer vi også kun hos virksomheder, som vi selv

har besøgt, og hvor vi personligt har mødt de mennesker, som har ansvaret. God kvalitet

kommer af etisk og miljømæssig ansvarlighed, og det betyder selvfølgelig også, at vi har

alle de relevante certificeringer, som bl.a. omfatter BSCI og OEKOTEX.

Du kan læse mere om vores Code of Conduct og certificeringer på id.dk

ID er medlem af BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af over 750 europæiske virksomheder, 
der formuleret et sæt fælles etiske spilleregler for indkøb og produktion i lande uden for EU. Det betyder, at vi 
udelukkende benytter os af produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde eller nogen form 
for diskrimination. Reglerne tager også omfattende hensyn til arbejdsmiljø, løn og arbejdstid samt miljøet. 

OEKO-TEX garanterer ”sundt” tøj
OEKO-TEX-certificeringen er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket 
med OEKO-TEX-mærket er underlagt krav om PH-værdi samt indhold af fx pesticider og tungmetaller. 
Du finder mærket på en lang række af vores produkter, hvilket også er tydeligt vist i dette katalog.

CERTIFICERINGER

CSR

Noget om skolen  
Imus dis et lit aliciant aut id expliquo denim corehen iaspedis dolupta quatiis de veniet quo idissed et vendis vollorit 
mo maximus et pos nobis conesto taectur sus.
Untistrum accae dit, quam excescia simposam volori dolupta qui offictem sam duciistemo vellore rorepratur?
Nam, solupti onseque quassitatur? Aquas susapisquod essit aut id quiasped magnate mporit volorat qui.

Rest, ne vid molum asimaio molor as ipsam, quatiberis doles explabore et qui omnis a is maximus quoditi andae. Ibus, 
simoditibus doluptatqui dolupta aliquod quiatem oluptatum fugit eiuntur sitem aut quatem hil inis delit quae nos 
corro volorro reprorum deliquo int rati conseque pliquas et ut omnis maximus et laut odit repratur, veni bla comnihit 
am sant lab intempor a que eat volupis audis aliquam apis solorem eumque dolorrovid etus.

Ex eum expedio ressuntibus, qui consequam il is eius es nes enitaspiendi beribus, ut isqui incia sit resentem rati conem. 
At a exerchi litate voluptaqui beatet lab iust omnis sam sus nist, si dolor re, untion ra qui core quas dolor solupie 
dipsume rem quas pratiur.
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We want to make a positive difference to the people we collaborate with. It is 

therefore extremely important to us to work actively to promote reasonable 

conditions for both humans and the environment. We therefore only place 

production with companies we have inspected, and where we have personally 

met the people producing our products. Good quality comes from ethical and 

environmental responsibility, and it also entails having the relevant certifica-

tions and memberships, such as OEKO-TEX and BSCI. 

You can read more about our Code of Conduct, certifications and memberships 

at www.id.dk. 

ID® supporting school children in slum 
We have been doing business with Bangladesh for many years, and have estab-

lished close and strong ties with the country. Bangladesh is full of contrasts, 

and almost half the population live below the poverty line. This also means that 

many children never experience education. We would like to make a difference 

in this area.

Social responsibility is a major part of our core values at ID® Identity. This is 

why we are supporting a slum school in Bangladesh through the GLP Founda-

tion. Each year, the foundation ensures that children aged 6-14 get a good start 

to their education. We have visited the school several times over the years, and 

it is always very uplifting to see how the work makes a big difference to the 

children. 

RESPONSIBILITY 
IS SOMETHING WE 
SHARE TOGETHER

CSR
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USE IT OFTEN – 
USE IT WELL 
WORK WEAR
Hard work demands clothing which is designed for movement and wear. 
PRO wear is the answer for employees who are active in their work, and 
need clothing which simply lasts, day in and day out. PRO wear is avai-
lable in many sizes, and all products are designed for movement, so they 
are comfortable to wear in any working position. The clothing is also pre-
shrunk, so you can always rely on the fit. 

It can handle daily washing at temperatures up to 80°C for whites, while 
colours can be washed at 60°C. 

   
 
 



 0312 0300

 0302  0310

ID® IDENTITY WORK WEAR

All our PRO wear products are tested 
under the international ISO 15797 test 
standard, which evaluates the suitability 
of fabrics for industrial washing and 
finishing procedures. 

FIND OUT MORE AT WWW.ID.DK

DID YOU KNOW?



 0312 0300

 0302  0310
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PRO WEAR T-SHIRT

NO.

60 % cotton / 40 % polyester 
210-220 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable T-shirt with round neck and side slit. 
The T-shirt has been pre-shrunk at very high  
temperatures, both before and after dyeing, for  
extra stability and long life. Slightly shaped.

Light blue

White

Azure

Red

Navy

Lime

Black

Purple

ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT | CONTRAST

NO.

60 % cotton / 40 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable two-coloured T-shirt. Welknown  
T-TIME details, four-layer neck ribbing, neck and 
shoulder bands and halfmoon at neck. The T-shirt  
has been pre-shrunk at very high temperatures,  
both before and after dyeing, for extra stability and  
long life.

White

Navy Black

Silver  
grey

Red Bottle 
green

ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT

NO.

60 % cotton / 40 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
XS only in white, silver grey, navy and black
PRO wear

Features all the popular T-TIME details, such as 
four-layer neck ribbing, neck and shoulder bands  
and half  moon at neck. The T-shirt has been  
pre-shrunk at very high temperatures, both before  
and after dyeing, for extra stability and long life.

Azure

Lime

Red

White

Royal blue

Bottle 
green

Bordeaux

Grey 
melange

Navy

Purple

Orange

Silver 
grey

Black

Light blue

Yellow

Charcoal

ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT | LIGHT

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
175 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable T-shirt in a lighter fabric. Features all 
the popular T-TIME details, such as four-layer neck 
ribbing, neck and shoulder bands and half  moon at 
neck. The T-shirt has been pre-shrunk at very high 
temperatures, both before and after dyeing, for extra 
stability and long life.

White Navy

ISO 15797



 0311  0313

ID® IDENTITY WORK WEAR

PRO WEAR T-SHIRT| LONG-SLEEVED

NO.

60 % cotton / 40 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL 
XS only in white and navy
PRO wear

Extra durable T-shirt with long sleeves, four-layer neck 
ribbing, neck and shoulder bands and half  moon at 
neck. The T-shirt has been pre-shrunk at very high 
temperatures, both before and after dyeing, for extra 
stability and long life.

White Grey 
melange

Navy Black

ISO 15797 ISO 15797

PRO WEAR T-SHIRT | 3/4 SLEEVES

NO.

60 % cotton / 40 % polyester 
210-220 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable T-shirt with 3/4-length sleeves, round 
neck and side slit. The T-shirt has been pre-shrunk at 
very high temperatures, both before and after dyeing, 
for extra stability and long life. Slightly shaped.

Black

White Red Light blue Navy

Good freedom of movement. Our PRO wear products 
have good functional details to ensure good freedom of 
movement when you work.  

GOOD FREEDOM 
OF MOVEMENT

ID. DK



 0311  0313
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 0324 0322

ID® IDENTITY WORK WEAR



 0324 0322
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PRO WEAR POLO SHIRT | CONTRAST

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable two-coloured polo shirt. Neck and  
shoulder bands and halfmoon at neck. The polo shirt 
has been pre-shrunk at very high temperatures, both 
before and after dyeing, for extra stability and long life.

Navy

White

Black

Silver 
grey

Red Bottle 
green

ISO 15797

NO.

PRO WEAR POLO SHIRT | NO POCKET

50 % cotton / 50 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable and classic polo shirt without chest  
pocket. Neck and shoulder bands. Halfmoon at neck. 
The polo shirt has been pre-shrunk at very high  
temperatures, both before and after dyeing, for extra 
stability and long life.

Royal blue

White

Navy

Silver 
grey

Black

Charcoal Red

ISO 15797

ID. DK



 0320

 0321

ID® IDENTITY WORK WEAR



 0320

 0321
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PRO WEAR POLO SHIRT | POCKET

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
210-220 g
2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
2XS only in white
PRO wear

Extra durable and classic polo shirt with chest pocket. 
Neck and shoulder bands. Half  moon at neck.  
The polo shirt has been pre-shrunk at very high  
temperatures, both before and after dyeing, for extra 
stability and long life.

Royal blue

Bottle 
green

White

Navy

Purple

Grey 
melange

Black

Light blue

Charcoal

Azure

Red

ISO 15797

PRO WEAR POLO SHIRT

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL
PRO wear

Extra durable and classic polo shirt. Neck and shoulder 
bands and halfmoon at neck. The shirt has been pre-
shrunk at very high temperatures, both before and after 
dyeing, for extra stability and long life. Slightly shaped.

Royal blue

Bottle 
green

Bordeaux

Bordeaux

White

Navy

Purple

Orange

Orange

Grey 
melange

Black

Light blue

Yellow

Yellow

Charcoal

Azure

Lime

Lime

Red

ISO 15797



 0326

 0336  0330

ID® IDENTITY WORK WEAR

SHOP  
ONLINE

Using our webshop 
at www.id.dk is 
quick and easy 
– and when you 
use your dealer 
login, you can 
see precisely how 
many of each item 
is in stock.

PRO WEAR POLO SHIRT | POCKET

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL only in black and white
PRO wear

Extra durable polo shirt with long sleeves. Chest  
pocket, neck and shoulder band and halfmoon at  
neck. The polo shirt has been pre-shrunk at very  
high temperatures, both before and after dyeing,  
for extra stability and long life.

NavyWhite BlackGrey 
melange

ISO 15797

White Red Navy

PRO WEAR POLO SHIRT|PRESS STUD

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable long-sleeved polo shirt with press studs 
on the placket closure. Neck and shoulder bands and 
halfmoon at the neck. The polo shirt has been pre-
shrunk at very high temperatures, both before and  
after dyeing, for extra stability and long life.

ISO 15797 ISO 15797

Royal blueWhite NavyRed

PRO WEAR POLO SHIRT|PRESS STUD

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
210-220 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable polo shirt with press studs on the placket. 
Neck and shoulder bands and halfmoon at neck.  
The polo shirt has been pre-shrunk at very high  
temperatures, both before and after dyeing, for extra 
stability and long life.



 0326

 0336  0330
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 0360  0362

ID® IDENTITY WORK WEAR

PRO WEAR CLASSIC SWEATSHIRT

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
290 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable sweatshirt. Classic model with round 
neck. Double stitching and ribbing on collar, sleeves 
and at the bottom. Soft, brushed inner fabric. The shirt 
has been pre-shrunk at very high temperatures, both 
before and after dyeing, for extra stability and long life.

Royal blue

White

Navy

Silver  
grey

Black

Charcoal Red

ISO 15797

PRO WEAR SWEATSHIRT | CONTRAST

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
290 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
PRO wear

Extra durable two-coloured sweatshirt with round 
neck. Double stitching and ribbing on collar, sleeves 
and at the bottom. Soft, brushed inner fabric.  
The sweatshirt has been pre-shrunk at very high 
temperatures, both before and after dyeing, for extra 
stability and long life.

Navy

White

Black

Silver  
grey

Red Bottle 
green

ISO 15797

Our PRO wear sweatshirt with contrast is a highly 
durable two-colour sweatshirt. The sweatshirt 
has undergone a pre-shrinking process at high 
temperatures, before and after dyeing, to ensure extra 
stability and a long product lifetime. 

EXTRA DURABLE



 0360  0362
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ID® IDENTITY WORK WEAR

Royal blue

Mocca

Apple

Red

Snow melangeSand

BlackNavyIndigo

PinkCharcoal

Putty

TurquoiseLight bluePurple

OliveGreenLime

YellowOrangeBordeaux

Grey melange Anthracite melange

White
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T-TIME T-SHIRT

NO.

100 % cotton 
175 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL only in white, black, navy and royal blue 
T-TIME

Classic T-shirt with round four-layer ribbing  
in neck and neck and shoulder bands. Retains  
its shape wash after wash.



 0550  0512



 0550  0512
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NO.

T-TIME T-SHIRT | CHEST POCKET

65 % polyester / 35 % cotton 
190-200 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
T-TIME

Extra durable T-shirt with chest pocket. Four-layer 
ribbing at neck. With neck band. Retains its shape 
wash after wash. 

Navy Black

NO.

T-TIME T-SHIRT

100 % cotton 
175 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL only in white, black and navy
T-TIME

T-shirt with round narrow neck ribbing and side slit. 
Slightly shaped.

Turquoise Navy Black

BordeauxWhite Light blueRed



 0520  0521

ID® IDENTITY
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CLASSIC POLO SHIRT | POCKET

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
180 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL only in white, black and navy
GAME

Classic polo shirt in piqué quality with chest  
pocket and rib details on collar and sleeves.

Royal blue

Red

White

Navy

Yellow

Sand

Black

Green

Grey 
melange

Light blue

Charcoal

CLASSIC POLO SHIRT

NO.

50 % cotton / 50 % polyester 
180 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
GAME

Classic polo shirt in piqué quality with rib  
details on collar and sleeves. Slightly shaped.

Light blueWhite Navy

Black

Red

ID® Direct can supply private labels 
and special production, if our cus-
tomers need a brand-new design or 
adaptations to our basic products.

Read more about ID® Direct at 
www.id.dk

DID YOU KNOW?



 0604 0600

ID® IDENTITY WORK WEAR

CLASSIC SWEATSHIRT

NO.

100 % cotton 
290 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Our popular ID® sweatshirt with round neck in 100 % 
cotton. Double stitching and ribbing on collar, sleeves 
and at the bottom. Soft, brushed inner fabric.

Navy BlackIndigo

Bottle 
green

Orange

Anthracite 
melange

White

Navy

Light blue

Yellow

Charcoal

Sand

Black

Turquoise

Lime

Red

Snow 
melange

Royal blue

Green

Bordeaux

Grey 
melange

CLASSIC SWEATSHIRT

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
290 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
5XL + 6XL only in black and navy

Our popular ID® sweatshirt with round neck.  
Double stitching and ribbing on collar, sleeves and  
at the bottom. Soft, brushed inner fabric.

ID. DK
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ID® IDENTITY WORK WEAR
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36 | 37SWEATS & KNITWEAR

Red Royal blue Navy Black

CLASSIC POLO SWEATSHIRT

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
280 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Our popular ID® sweatshirt with polo collar, placket 
closure and three buttons. Neck band and ribbing on 
sleeves and at the bottom. Soft, brushed inner fabric.

White Grey 
melange

Anthracite 
melange

Charcoal

SHOP  
ONLINE

Using our webshop 
at www.id.dk is 
quick and easy 
– and when you 
use your dealer 
login, you can 
see precisely how 
many of each item 
is in stock.
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ID® IDENTITY WORK WEAR

TurquoiseGreen

White

Indigo

Grey 
melange

Navy

Red

Black

Lime

HOODED SWEATSHIRT

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
300 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
4XL + 5XL + 6XL only in black

Classic hooded sweatshirt with kangaroo pocket. 
Strong quality. Cord in hood and ribbing on sleeves 
and at the bottom. Soft, brushed inner fabric. 

ID. DK
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 0618  0619

 0624

ID® IDENTITY WORK WEAR
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 0618  0619
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40 | 41SWEATS & KNITWEAR

NO.

RedGrey 
melange

Navy Black

HOODED CARDIGAN

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
300 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL
4XL + 5XL + 6XL only in black

Classic hooded cardigan with kangaroo pocket  
and full-length zipper. Cord in hood and ribbing at 
sleeves and at the bottom. Strong quality. Soft,  
brushed inner fabric.

YKK MAIN ZIPPER

Navy

White

Black

Red Light blue Turquoise

CARDIGAN SWEATSHIRT

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
300 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Cardigan in strong quality with full-length zipper  
and two cross pockets. Neck band, ribbing at sleeves 
and at the bottom and smart flatlock stitchings.  
Soft brushed inner fabric.

YKK MAIN ZIPPER

NavyGrey 
melange

Black

Red Purple

HOODED CARDIGAN

70 % cotton / 30 % polyester 
300 g
XS - S - M - L - XL - 2XL

Classic hooded cardigan with kangaroo pocket,  
full-length zipper and raglan sleeves. Cord in hood  
and ribbing on sleeves and at the bottom. Strong  
quality. Soft, brushed inner fabric. Slightly shaped.

YKK MAIN ZIPPER

CARDIGAN SWEATSHIRT

NO.

70 % cotton / 30 % polyester 
300 g
XS - S - M - L - XL - 2XL

Cardigan in strong quality with full-length zipper,  
two cross pockets and raglan sleeves. Neck band,  
ribbing on sleeves and at the bottom and smart flat  
lock stitchings. Soft, brushed inner fabric.  
Slightly shaped.

Navy

White

Black

Red Light blue Turquoise

YKK MAIN ZIPPER
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ID® IDENTITY WORK WEAR

The soft warm fleece lining in the hood 
and the strings and zipper have a con-
trast colour which nicely complements the 
pullover. 

CONTRASTS

BONDED CARDIGAN

NO.

100 % cotton. Lining: 100 % polyester. 
390 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Bonded cardigan with soft fleece inner fabric. Smart 
design with hood and both cord, zipper and lining in  
a contrasting colour. Two side pockets with zippers.

Navy BlackGrey 
melange

Azure

YKK MAIN ZIPPER

BONDED CARDIGAN

NO.

100 % cotton. Lining: 100 % polyester 
390 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Bonded cardigan with soft fleece inner fabric. Smart 
design with hood and both cord, zipper and lining in  
a contrasting colour. Two side pockets wit zippers. 
Slightly shaped.

Navy BlackGrey 
melange

Azure

YKK MAIN ZIPPER
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ID® IDENTITY WORK WEAR
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Our cardigan with contrast stitching 
has extra long sleeves with a hole for the 
thumb.

WARM FREEDOM

Grey 
melange

Black

WORKER CARDIGAN

NO.

100 % cotton. Lining: 100 % polyester 
480 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Worker cardigan with hood. Contrasting flatlock stitch-
ings, lining and cord. Two pockets with zipper. Bonded 
quality with soft sherpa fleece inner fabric.

YKK MAIN ZIPPER

POLICE JACKET

NO.

100 % strong nylon twill 
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Jacket in durable nylon quality with quilted lining. 
Pockets at the front and on the left sleeve. Extra  
detachable badge which may be used for own print  
or embroidery.

Black
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ID® IDENTITY WORK WEAR

Navy Black

UNIFORM PULLOVER | V-NECK

NO.

50 % wool / 50 % acrylic. 10 GG
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Uniform rugged knitted pullover with V-neck, 50 % 
wool / 50 % acrylic. Uniform model with handy zip 
pocket and a pen holder on left sleeve. Shoulder straps 
and reinforced straps for walkie talkies and the like. 
Luxurious and soft knit which keeps its shape, wash 
after wash. Anti-pilling treatment keeps it looking good 
for a long time. Can be machine washed. 

UNIFORM PULLOVER | ZIP

NO.

50 % wool / 50 % acrylic. 10 GG
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Uniform rugged knitted pullover with short zipper,  
50 % wool / 50 % acrylic. Pullover with high collar, 
short zipper and neck band. Smart uniform model 
with zip pocket and pen holder on left sleeve. Shoulder 
straps and reinforced straps for walkie talkies and the 
like. Luxurious and soft knit which keeps its shape, 
wash after wash. Anti-pilling treatment keeps it looking 
good for a long time. Can be machine washed. 

Navy Black

ID. DK
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Navy Black

OUTDOOR PULLOVER | ZIP

NO.

50 % wool / 50 % acrylic. 10 GG
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Outdoor knitted pullover made of  rugged yarns, 50% 
wool/50% acrylic. Pullover with high collar, short 
zipper and neck band. Luxurious and soft knit which 
keeps its shape, wash after wash. Anti-pilling treatment 
keeps it looking good for a long time. Can be machine 
washed. 
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WORKER SHIRT | POL./COTTON

NO. NO.

65 % polyester / 35 % cotton 
35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 - 51/52
35/36 + 51/52 only in royal blue

Durable shirt in twill quality. Two practical  
chest pockets with flaps.

NavyGrey 
chequered

CharcoalBlue 
chequered

Royal blue

WORKER SHIRT | COTTON

NO.

100 % cotton 
37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Durable shirt in twill quality. Two practical  
chest pockets with flaps.

Royal blue Navy

GREEN LEAF SHIRT | PRESS STUDS

NO.

100 % cotton 
37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Durable classic shirt in yarn-dyed cotton quality. Soft, 
brushed inner fabric. New smart model with exclusive 
press studs. Two practical chest pockets.

Red Orange Green Royal blue

SHIRT JACKET | PILE LINING

50 % cotton / 50 % polyester
35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50 - 51/52

Extra warm light jacket made of  classic ‚lumberjack‘ 
fabric. Two-layer material for body section comprising 
a durable cotton outer layer and durable pile lining. 
Rugged Vislon front zipper. Quilted lining in sleeves. 
Ribbing on sleeves and collar. One chest pocket with 
press stud. 
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NO.

BONDED CARDIGAN

100 % polyester
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Cardigan with hood and two-layer bonded fabric. The 
exclusive polyester quality results in an attractive colour 
interplay in the fabric. The inner fabric is soft sherpa 
fleece. Rugged Vislon front zipper. Smart ribbing at 
hem and sleeves ensures a good fit. Two side pockets 
with zippers. Three inside pockets:  two mesh pockets 
and a pocket with Velcro® closure. 

Anthracite 
melange

Navy 
melange

Black

ID. DK
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PILE FLEECE JACKET

NO.

100% polyester
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Jacket made of  rugged pile fleece fabric with quilted 
lining. A warm jacket which can either be used as a 
middle layer or jacket. Smart collar made of  ribbed 
fabric. 

BlackSilver 
grey

Navy

At ID® Service we offer textile printing 
even in small runs. We deliver without 
added costs directly to the dealer or end 
customer. 

Read more about ID® Service at 
www.id.dk

DID YOU KNOW?
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MICROFLEECE CARDIGAN

NO.

NO.

100 % polyester 
260-280 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL 
4XL + 5XL only in navy and black

Fleece cardigan in the best quality. The finest  
close-woven polyester fibres have been selected. 
Anti-pilling treatment of  inner and outer fabric. Soft 
and insulating. Full-length zipper and two side pock-
ets with zippers. Adjustable cord at the bottom.

Azure

Purple

White

Navy

Navy

Mocca

Grey

Black

Black

Light blue

Red

Turquoise

Green

YKK MAIN ZIPPER

Azure

Purple

White

Navy

Navy

Mocca

Grey

Black

Black

Light blue

Red

Turquoise

Green

MICROFLEECE CARDIGAN

NO.

NO.

100 % polyester 
260-280 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Fleece cardigan in the best quality. The finest close-woven 
polyester fibres have been selected. Anti-pilling treatment 
of  inner and outer fabric. Soft and insulating. Full-length 
zipper and two side pockets with zippers. Adjustable cord 
at the bottom. Slightly shaped.

YKK MAIN ZIPPER

MICROFLEECE CARDIGAN | LINING

100 % polyester. Lining: 100 % polyester 
260-280 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Fleece cardigan with lining. Anti-pilling treatment 
of  inner and outer fabric. Full-length zipper and 
two cross pockets with zipper. Adjustable cord at 
the bottom. A zipper in the lining makes it possible 
to attach logo.

YKK MAIN ZIPPER

MICROFLEECE VEST

100 % polyester 
260-280 g
XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Smart fleece vest with full-length zipper and two side 
pockets with zippers. Anti-pilling treatment of  inner  
and outer fabric. Adjustable cord at the bottom.

YKK MAIN ZIPPER
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Our ID® Tech products are ideal for all 
forms of active lifestyle – and have a 
good fit and functional details, offering 
optimal freedom of movement. Our soft 
shell jackets have practical Velcro closure 
at the cuffs.

ID® TECH

NO.

SOFT SHELL JACKET | CONTRAST

100 % polyester 
320 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Highly functional soft shell jacket with contrasting 
zipper. ID® Tech embroidery on left sleeve. Three-layer 
quality. Very durable, stretch, woven fabric.  
A membrane in the middle and soft microfleece  
on the inside.

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT

3-LAYERS MEMBRAN

NO.

Navy

Grey

Black

Red Lime

SOFT SHELL JACKET | CONTRAST

100 % polyester 
320 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Highly functional soft shell jacket with contrasting  
zipper. ID® Tech embroidery on left sleeve.  
Three-layer quality. Very durable, stretch, woven fabric.  
A membrane in the middle and soft microfleece on  
the inside. Slightly shaped.

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT

3-LAYERS MEMBRAN

Grey

Navy Black

Red Lime
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Black

SOFT SHELL JACKET | CONTRAST

NO.

100 % polyester 
250 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Functional soft shell jacket with contrasting trimmings 
and contrasting waterproof  zippers. Three-layer  
ID® Tech quality. Durable and ductile on the outside, 
a functional membrane in the middle with wind- and 
water-resistant qualities and soft isolating microfleece 
on the inside.

White Red Navy

4000 BREATHABLE

WATER REPELLENT 

WINDPROOF

3-LAYERS MEMBRAN

60o 80o

PRO wear can handle daily 
washing at temperatures up to 
80°C for whites, while colours can 
be washed at 60°C.  

DON’T FORGET:
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NO.

WORKER SOFT SHELL JACKET

NO.

100 % polyester 
320-330 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Extra durable three-layer worker soft shell jacket.  
ID® Tech quality with breathable, wind- and  
water-resistant membrane. Durable woven surface  
and soft fleece inner fabric. Smart reflex details and 
strong Vislon zippers in contrasting colour.

Silver grey Navy Black

4000 BREATHABLE 4000 BREATHABLEWATER REPELLENT WATER REPELLENTWINDPROOF WINDPROOF

3-LAYERS MEMBRAN 3-LAYERS MEMBRAN

WORKER SOFT SHELL VEST

100 % polyester 
320-330 g
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Extra durable three-layer worker soft shell vest.  
ID® Tech quality with breathable, wind- and  
water-resistant membrane. Durable woven surface  
and soft fleece inner fabric. Smart reflex details and 
strong Vislon zippers in contrasting colour.

Silver grey Navy Black

ID. DK
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SAFETY T-SHIRT | EN 20471

NO.

100 % polyester 
210 g
XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL
Approved in accordance with EN 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent T-shirt in comfortable piqué quality.  
Contrasting sleeve and neck ribbing.

Fluo-
rescent 
orange

Fluores-
cent yellow

NO.

SAFETY POLO SHIRT | EN 20471

100 % polyester 
210 g
XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL
Approved in accordance with EN 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent polo shirt in comfortable piqué quality. 
Contrasting sleeve ribbing and collar.

Fluo-
rescent 
orange

Fluores-
cent yellow

SOFT SHELL VEST | EN 20471

100 % polyester
S - M - L - XL - 2XL - 3XL
Approved in accordance with EN 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent worker soft shell vest in a smart design. 
Three-layer durable woven fabric with a breathable, 
wind- and water-resistant membrane. Warm fleece 
lining on the inside. Many practical pockets.  
Holder for name tag enclosed. 

Fluo-
rescent 
orange

Fluo-
rescent 
yellow

NO.

SOFT SHELL JACKET | EN 20471

100 % polyester
S - M - L - XL - 2XL- 3XL
Approved in accordance with EN 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent worker soft shell jacket in a smart  
design. Three-layer durable woven fabric with  
a breathable, wind- and water-resistant membrane. 
Warm fleece lining on the inside. Many practical  
pockets. Holder for name tag enclosed. 

Fluo-
rescent 
orange

Fluo-
rescent 
yellow

NO.

4000 BREATHABLE4000 BREATHABLE WATER REPELLENTWATER REPELLENT WINDPROOFWINDPROOF

3-LAYERS MEMBRAN3-LAYERS MEMBRAN
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WORKER VEST | EN 20471

NO. NO.

100 % polyester 
S/M - L/XL - 2XL 
Approved in accordance with EN ISO 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent work vest with Velcro®  
closure at the front.

Fluo-
rescent 
orange

Fluores-
cent yellow

VEST | EN 1150

NO.

100 % polyester 
S/M - L/XL - 2XL
Approved in accordance with EN 1150 standard

Reflective vest with elastic and Velcro® 
closure at the sides.

Fluores-
cent

yellow

WORKER VEST | S/S | EN 20471

100 % polyester
S/M - L/XL - 2XL
Approved in accordance with EN ISO 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent worker vest with short sleeves and smart 
reflex trimming. Holder for name tag enclosed. 

Fluo-
rescent 
orange

Fluo-
rescent 
yellow

NO.

SAFETY SWEATSHIRT | EN 20471

65 % polyester / 35 % cotton
300 g
XS/S -  M/L - XL/2XL - 3XL
Approved in accordance with EN ISO 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent sweatshirt. Contrasting cuffs,  
neck and ribbing. 

Fluores-
cent

orange

Fluores-
cent

yellow
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SAFETY CARDIGAN | EN 20471

NO.

100 % polyester
340 g
XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL 
Approved in accordance with EN ISO 20471:2013 standard
Please find classification details on our website

Fluorescent safety cardigan in soft  
anti-pilling fleece quality. Ribbing on 
sleeves and at the bottom in contrast  
colour. Two smart kangaroo pockets. 
Lightly brushed inner fabric, soft and 
isolating. Full-length black Vislon quality 
zipper and black contract at the neck.  
Holder for name tag enclosed. 

Fluo-
rescent 
orange

Fluo-
rescent 
yellow
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NO.

TOILET BAG

NO.

500D PVC Tarpuilin. Bottom: 100 % polyester 600D PVC 
23,5 x 12,5 cm
2,5 L

Smart toilet bag in water-resistant and durable  
material. Solid and roomy model. Strong and  
durable zipper.

Grey

Orange

Black

SMALL DUFFLE BAG

NO.

500D PVC Tarpuilin. Bottom: 100 % polyester 600D PVC 
42x30x24 cm
30 L

High quality duffle bag. Extremely water-resistant and 
very durable. A very strong and roomy bag designed for 
rough use. The bag has two detachable shoulder straps 
and plastic pocket for name tag. Strong and durable 
zippers.

Grey

Orange

Black

DUFFLE TRAVEL BAG

500D PVC Tarpuilin. Bottom: 100 % polyester 600D PVC 
58x34x28 cm
50 L

High quality duffle travel bag. Extremely water- 
resistant and very durable. A very strong and roomy 
bag designed for rough use. The bag has two  
detachable shoulder straps and plastic pocket for  
name tag. Strong and durable zippers.

Grey

Orange

Black

ID. DK



 1832

 1834  1836

ACCESSORIES 68 | 69



 0066  0068

 0052  0054

ID® IDENTITY WORK WEAR



 0066  0068

 0052  0054

ACCESSORIES 70 | 71

MODERN CAP | FLAT SHADE

NO.

85 % polyester / 15 % wool 
Junior (57 cm) / Senior (59 cm)

Modern cap in woolen quality with flat shade.  
Closed at the back. Choose between two sizes.

Grey 
melange

Navy Black

STRETCH CAP

NO.

97 % cotton / 3 % elastane 
58 cm
One size

Smart baseball cap in elastic fabric with  
a perfect fit. Closed at the back.

Red Navy Black

TWILL CAP

NO.

100 % cotton twill 
One size

Cap in brushed cotton twill. Adjustable  
Velcro® closure. No seam on front.

White

BlackAzure

Sand Dark grey

Navy

Red

GOLF CAP

NO.

100 % cotton twill 
One size

Cap in cotton twill with adjustable  
Velcro® closure. No seam on front.

White LimeSand Red

Turquoise Royal blue Navy Black

Orange
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KNITTED HAT

NO.

50 % wool / 50 % acrylic 
One size

Knitted hat with fleece headband inside.  
With Thinsulate™ lining.

Off-white Grey Red Black

KNITTED HAT

NO.

100 % acrylic 
One size

Simple and classic knitted hat.

Grey BlackFluo-
rescent 
orange

Fluores-
cent yellow

Blue

STRETCH HAT

NO.

57 % cotton / 38 % polyester / 5 % elastane
230 g
One size

Warm and slimline hat made of  elastic material.  
Contrast flatlock stitchings. Designed for use under  
hood or helmet.

Black Black

STRETCH BUFF

NO.

57 % cotton / 38 % polyester / 5 % elastane
230 g
One size

Warm and elastic buff  in comfortable soft fabric.
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WORKER TROUSERS

NO.

65 % polyester / 35 % cotton 
300 g
46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

Work trousers in a strong but soft canvas quality.  
Extra durable CORDURA® reinforcements on knees  
and pockets. Dirt-repellent Teflon® treatment. Flexible 
cord at waist for comfort. YKK zipper.

Black

YKK MAIN ZIPPER

SPORTS SOCK

NO.

42 % polyamide / 22 % Coolmax® /  
22 % cotton / 14 % elastane 
40/44 - 44/47

GAME Active sports sock  
designed for perfect fit and  
comfort. Quick-drying Coolmax® 
quality. Reinforced heel,  
sole and toe.

Charcoal Black

QUICK DRY

NO.

QUICK DRY

WORKER SOCK

38 % Coolmax® / 38 % cotton /  
13 % elastane / 11 % polyester 
40/44 - 44/47

Comfortable and durable work 
sock. Quick-drying Coolmax® 
quality which leads moisture away 
from the foot. Extra strong heel, 
sole and toe.

Charcoal Black

ID. DK
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PRODUCT INDEX

0036 Stretch hat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

0038 Stretch buff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

0042 Knitted hat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

0044 Knitted hat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

0052 Golf cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

0054 Twill cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

0066 Modern cap | flat shade . . . . . . . . . . . . . 71

0068 Stretch cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

0162 Sports sock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

0164 Worker sock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

0200 Worker shirt | cotton . . . . . . . . . . . . . . . . 51

0201 Worker shirt | pol./cotton  . . . . . . . . . . . 51

0204 Green Leaf shirt | press studs . . . . . . . 51

0208 Shirt jacket | pile lining . . . . . . . . . . . . . . 51

0300 PRO wear T-shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

0302 PRO wear T-shirt | contrast . . . . . . . . . 17

0310 PRO wear T-shirt | light . . . . . . . . . . . . . 17

0311 PRO wear T-shirt | long-sleeved . . . . . 18

0312 PRO wear T-shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

0313 PRO wear T-shirt | 3/4 sleeves. . . . . . . 18

0320 PRO wear polo shirt | pocket . . . . . . . . 23

0321 PRO wear polo shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

0322 PRO wear polo shirt | contrast  . . . . . . 21

0324 PRO wear polo shirt | no pocket . . . . . 21

0326 PRO wear polo shirt | pocket . . . . . . . . 24

0330 PRO wear polo shirt | press studs  . . . 24

0336 PRO wear polo shirt | press studs  . . . 24

0360 PRO wear classic sweatshirt  . . . . . . . . 26

0362 PRO wear sweatshirt | contrast . . . . . 26

0510 T-TIME T-shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

0512 T-TIME T-shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

0520 Classic polo shirt | pocket . . . . . . . . . . . 33

0521 Classic polo shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

0550 T-TIME T-shirt | chest pocket . . . . . . . . 31

0600 Classic sweatshirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

0601 Classic polo sweatshirt . . . . . . . . . . . . . . 37

0604 Classic sweatshirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

0605 Worker cardigan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

0610 Hooded sweatshirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

0618 Hooded cardigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

0619 Hooded cardigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

0622 Cardigan sweatshirt  . . . . . . . . . . . . . . . . 41

0624 Cardigan sweatshirt  . . . . . . . . . . . . . . . . 41

0630 Bonded cardigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

0631 Bonded cardigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

0635 Bonded cardigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

0646 Outdoor pullover | zip . . . . . . . . . . . . . . . 49

0647 Uniform pullover | zip . . . . . . . . . . . . . . . 46

0648 Uniform pullover | v-neck  . . . . . . . . . . . 46

0701 Police jacket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

0802 Microfleece cardigan . . . . . . . . . . . . . . . . 56

0804 Microfleece cardigan . . . . . . . . . . . . . . . . 56

0810 Pile fleece jacket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

0816 Microfleece cardigan | lining  . . . . . . . . 56

0822 Microfleece vest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

0832 Worker soft shell jacket  . . . . . . . . . . . . . 62

0834 Worker soft shell vest . . . . . . . . . . . . . . . 62

0866 Soft shell jacket | contrast . . . . . . . . . . 61

0872 Soft shell jacket | contrast . . . . . . . . . . 59

0873 Soft shell jacket | contrast . . . . . . . . . . 59

0970 Worker trousers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

1832 Toilet bag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

1834 Small duffle bag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

1836 Duffle travel bag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

1900 Worker vest | EN 20471 . . . . . . . . . . . . . . 66

1901 Worker vest | s/s | EN 20471 . . . . . . . . . 66

1902 Vest | EN 1150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1904 Safety T-shirt | EN 20471 . . . . . . . . . . . . 65

1906 Safety polo shirt | EN 20471 . . . . . . . . . 65

1908 Safety sweatshirt | EN 20471 . . . . . . . . 66

1910 Safety cardigan | EN 20471 . . . . . . . . . . 67

1940 Soft shell jacket | EN 20471 . . . . . . . . . . 65

1950 Soft shell vest | EN 20471  . . . . . . . . . . . 65
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WHAT DO THE ICONS MEAN?

4000 MVP4000 BREATHABLE

Windproof materialWINDPROOF

Water repellent product made of waterproof 
or water resistant material, without water-
proof seams. 

WATER REPELLENT

Breathable, wind and water resistant 
three-layer membrane.

3-LAYERS MEMBRANE

ISO 15797 ISO 15797  is an international standard for 
evaluating a product’s suitability for indu-
strial washing. The tests are carried out in 
close cooperation with external experts. 

QUICK DRY Moisture transmitting, breathable and 
quick-drying material.

YKK MAIN ZIPPER Quality zipper from YKK 

OEKO-TEX® ensures that the product compli-
es with the limit values for levels of harmful 
substances.  

The product is designed for an active lifestyle, 
and has a good fit offering optimal freedom of 
movement. ID Tech® products are clothing with 
excellent functional qualities (breathable, wind 
and water resistant and moisture transmitting).

PRO wear has been developed for professional 
use. It can withstand daily washing at high 
temperatures. The series fulfills requirements 
of strength, colour-fastness and fit.  

Ladies’ model

Loose fitting model

Regular model

Breathability is measured in MVP (Moisture 
Vapour Permeability). MVP specifies how 
much moisture in grams can be transported 
out per square metre per 24 hours. The hig-
her the value, the better the comfort.

BREATHABLE
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