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Welke allure  
heeft de moderne man of 

vrouw in een hemd?

Dames en heren,  laten we ons  
kleDen met B&C!

Kleren maken de man. Instinctief zijn wij 
geneigd personen die goed gekleed zijn, meer te 
vertrouwen dan personen die dat niet zijn. Een 
goed voorkomen kan ook andersom werken 
want er goed uitzien, boost ons zelfvertrouwen.
Wanneer u een hemd draagt, kunnen veel details 
bijdragen tot dat gevoel van zelfvertrouwen. 
B&C heeft al deze details geïntegreerd. Uit 
deze gedachtegang is de B&C-The Shirt Culture 
ontstaan en met trots stellen wij u het resultaat 
ervan voor : 20 degelijk vervaardigde zakelijke 
hemden met een evenwichtig ontwerp en 
aangepaste snit voor hem en voor haar, in versies 

met lange en korte mouwen. Bent u graag elegant 
gekleed? Dan kunnen wij een handje toesteken. In 
deze gids nemen wij de beste modetips op alsook 
de belangrijkste authentieke elegantiecodes voor 
hemden om u te helpen het geschikte hemd te 
kiezen en er altijd onberispelijk uit te zien. Met 
deze gids kunt u een eigen, duidelijke en meer 
zelfverzekerde stijl ontwikkelen. Daarna kunt u 
terecht in ons “lookbook” waar u elk hemd van 
de collectie in detail kunt bekijken. Kies het 
hemd dat perfect bij u past, pas de modetips toe 
en voeg de elegantiecodes toe om elke dag keurig 
gekleed te zijn.

 |  edito
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3018 24
B&C sMartB&C HeritaGeB&C oXFord
Het B&C Smart hemd biedt 
een modieuze pasvorm, 
kwaliteitsdetails en heeft 
een perfect evenwichtige 
polykatoenen samenstelling. 
Dit gemengd weefsel 
van gekamd katoen en zacht 
polyester, zorgt voor comfort, 
zachtheid en een grotere 
duurzaamheid. 

Deze B&C Smart hemden 
zijn beschikbaar zowel 
in lange als korte mouwen, 
en dit voor heren en dames. 

Het B&C Heritage hemd, 
kleermakerskwaliteit 
op zijn best, is vervaardigd 
van zuiver katoenpopeline 
en voelt bijzonder zacht 
en heerlijk aan. Dit hemd 
combineert het traditionele 
repertoire van meesterschap, 
met innovatieve en creatieve 
ideeën. Met het oog op 
perfectie, brengen wij u 
dit hemd met 2 exclusieve 
B&C-innovaties. (zie p. 10).

Deze B&C Heritage hemden 
zijn beschikbaar zowel 
in lange als korte mouwen, 
en dit voor heren en dames. 

Een klassiek Oxford hemd 
is een ‘must have’ 
in elke garderobe. 
Dit hemd, met precisie 
en tot in de fi jnste puntjes 
volgens kleermakerstraditie 
ontworpen, houdt de 
stijlcodes van het Oxford 
hemd hoog. 

Deze B&C Oxford hemden 
zijn beschikbaar zowel 
in lange als korte mouwen, 
en dit voor heren en dames. 

inHoud | 

©2013 THE COTTON GROUP - Alle reproductierechten voorbehouden voor alle landen op alle dragers. Design by 2210.be
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36 42 48
b&c sharPb&c black tie

 | inhoud

Het zelfvertrouwen van de 
drager lag aan de basis 
van onze inspiratie. Het B&C 
Sharp hemd, vervaardigd 
van 100% twill-katoen, 
comfortabel, duurzaam en 
modieus, is beslist de juiste 
keuze, ongeacht of u binnen 
of buiten werkt.

Deze B&C Sharp hemden 
zijn beschikbaar zowel 
in lange als korte mouwen, 
en dit voor heren en dames. 

Mode, stijl en allure 
voor geïnspireerde acties, 
zijn de sleutelconcepten 
van de B&C Graphical Line 

> B&C lonDon
> B&C mil ano /women
> B&C loVe storY
> B&C l a haVana

Het B&C Black Tie hemd 
is het summum van business 
chic, met zuivere lijnen 
en een modieuze pasvorm. 
Dankzij het extra elastaan, 
biedt dit hemd een 
aansluitende en verfi jnde 
pasvorm voor de elegante 
zakenman/vrouw zonder 
aan comfort in te boeten.

Deze B&C Black Tie 
hemden zijn beschikbaar 
zowel in lange als korte 
mouwen, en dit voor heren 
en dames. 

/ 06 details die het verschil maken / 08 Stijltips
/ 10 B&C-exclusiviteiten : B&C Tie-Fix© & B&C ReVeRSO button© 
/ 12 Stoffen/ 14 Kragen en manchetten / 16 B&C-The Shirt Culture collectie 
/ 48 The Graphical Line / 52 de collectie in een oogopslag 
/ 54 Overzichtstabel / Be inspired

the GraPhical 
line

kies voor de 
smalle stroPdas! P. 08
moet ik 
een nieuW hemd 
Wassen? P. 09
manchetten 
draGen P. 21
maG mijn 
hemdskraaG 
boven mijn trui 
met ronde kraaG
 uitsteken? P. 45

tiPs

al onze hemden zijn
Oeko-tex 100 gecertificeerd
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de codes | 

1  Moderne pas vorM

Met deze nieuwe collectie, biedt B&C 
het juiste evenwicht tussen een mo-
derne pasvorm en de vereisten in ter-
men van maataanduidingen : regular 
fit, adjusted fit, medium fit en fitted. 
B&C-The Shirt Culture biedt modieuze 
pasvormen voor elke drager zonder aan 
comfort in te boeten. 

2  Kraag

De kraag is het meest in 
het oog springend en mo-
degevoelig kenmerk van 
een hemd. Met het oog 
op vormvastheid, zijn alle 
B&C-hemdkragen uit drie 
lagen vervaardigd : 2 lagen 
stof met een tussenvoering. 
Dit is één van B&C’s kwali-
teitscriteria, evenals de niet 
verwijderbare ingenaaide 
kraagbaleinen zodat die 
nooit kunnen uitvallen. Er 
zijn talloze kraagvormen en 
de keuze kan echt verwar-
rend zijn. Enkel een paar 
ervan zijn de juiste en die 
kunt u met B&C’s stijlgids 
voor hemden ontdekken.

3  Manchetten

Manchetten zijn één van 
de belangrijkste details die 
niet alleen bepalen in welke 
mate een hemd ‘gekleed’ 
is maar wijzen ook op een 
persoonlijke stijl. Om zeker 
te zijn dat u de juiste keuze maakt, 
hoeft u maar 3 vormen te onthouden : 
afgeronde manchetten exclusief voor 
het B&C Oxford hemd, rechte man-
chetten voor een meer verfijnde stijl 
en de hoekige manchetten voor een 
meer moderne businessstijl. De veelzij-
digheid van de manchetten is ook van 
belang. B&C-hemden met lange mouwen 
hebben wisselbare manchetten met twee 
knopen en met een extra knoopsgat om 

ze tot Franse manchetten om te vormen 
(kissing- of barrel-stijl). 

4  ons synonieM van Kwaliteit :  
6 naaisteKen per cM

De naaisteken moeten discreet en fijn zijn. 
Om de fijnheid ervan te beoordelen, moet 
u het aantal naaisteken per cm tellen. Hoe 
meer steken, hoe beter de kwaliteit van het 
stiksel is. B&C-hemden bogen op 6 naai-

steken per cm, meer dan 6 of 7 steken is 
nauwkeurigheidshalve vrijwel niet moge-
lijk. Dit bevordert de kwaliteitsperceptie 
van het hemd en tegelijkertijd het zelfver-
trouwen van de drager. 

5  elegante  
en duurzaM e Knopen

Parelmoer knopen zijn het criterium van 
hemden van topkwaliteit. B&C volgt deze 

elegantiecode met de keuze van polyester 
kwaliteitsknopen met parelmoer effect. 
Deze knopen zijn bestand tegen herhaald 
wassen, wat ondanks hun elegante afwer-
king, B&C-hemden ook geschikt maakt 
voor alledaags gebruik. B&C past nog een 
ander essentieel kwaliteitscriterium voor 
knopen toe. Wanneer u het stiksel aandach-
tig bekijkt, zult u zien dat ze kruisgestikt 
zijn. Dit bevordert niet alleen de kwaliteits-
perceptie van het hemd maar bovendien 

kunt u zeker zijn dat u nooit 
een knoop zult verliezen. 

6  sl iM  geplaat s te 
reserveKnopen 

Op elk hemd zijn de reserve-
knopen op het knopenplaket 
genaaid. Zo kunt u er zeker 
van zijn dat ze tijdens het 
strijken niet zullen sneuve-
len. Uw hemd zal er perfect 
blijven uitzien.

7  horizontaal 
laat s te Knoopsgat

Nog een criterium waaraan 
u een kwaliteitshemd her-
kent. Het laatste knoopsgat 
is horizontaal genaaid, en 
wel omdat een horizontaal 
knoopsgat onder horizontale 
spanning minder vervormt 
en er minder kans bestaat 
dan bij een verticaal knoops-
gat dat de knoop onder deze 
spanning wordt uitgetrokken.

8  o nzichtbare Kwaliteit 
M aar van essentieel  belang : 
de  Kapnaad

Kapnaden bevinden zich aan de binnen-
kant van het hemd maar zijn van essen-
tieel belang : een groter comfort en een 
perceptie van topkwaliteit. Elk B&C hemd 
heeft deze luxeafwerking die de drager 
kwaliteit en comfort biedt, een extra boost 
van uw zelfvertrouwen.

de 8 authentieKe  
eigenschappen van elegantie 

details die het verschil maken

DIvErSE DETaIlS gETUIgEn van DE KWalITEIT van EEn hEMD. SoMMIgE Ervan, zoalS DE 

STof, DE paSvorM, DE Kraag of DE ManChETTEn, vallEn METEEn op. anDErE DETaIlS, 

zoalS hET STIKSEl En DE KnopEn, zIET MEn al SnEl. nog anDErE DETaIlS, zoalS DE 

BInnEnafWErKIng En hET CoMforT, Daar Kan allEEn DE DragEr ovEr oorDElEn.  

ElK van DEzE KEnMErKEn DragEn BIj ToT EEn groTEr zElfvErTroUWEn van DE DragEr. 

MET hET oog op pErfECTIE voor ElK onTWErp van DE B&C-ThE ShIrT CUlTUrE, hEEfT B&C 

aUThEnTIEKE EIgEnSChappEn van ElEganTIE voor hET pErfECTE hEMD onTWIKKElD. 

zo WErD hET ESSEnTIëlE En TIjDlozE gaMMa van hEMDEn, MET MoDErnE paSvorMEn, 

looKS En DETaIlS, of B&C’S ExClUSIEvE EIgEnSChappEn van ElEganTIE UITgEBrEID.
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De portfolio is een fijne tas, zonder handvat, 
ter grootte van een A4 of A5-blad, die men 
nonchalant onder de arm draagt. Deze kleine aktetas 
wordt deze winter een onmisbaar accessoire. 
Uiteraard moet deze in leer zijn.

tiP is de Portfolio 
een cool accessoire?

eleGantietiPs | 

Een smalle donkere das geeft uw outfit meteen 
een jonger, cooler uitzicht. En in tegenstelling 
tot bredere dassen passen ze net zo goed 
bij jeansjasjes als bij een kostuumjas.

tiP

kies voor de smalle 
stroPdas!

Let’s be clear, 
voor mannen is het antwoord uiteraard NEE: 
U beschadigt er uw jasje mee!
Vrouwen mogen hun mouwen wel opstropen; 
het is zelfs bijzonder stijlvol.

maG ik de mouWen van 
mijn jasje oPstroPen?

de Gulden reGel 
voor een stijlvolle outfit

>  Als het onderstuk (broek, rok) breed is, moet u 
een smal bovenstuk dragen.

>  Bij een nauw aansluitend onderstuk hoort een breed 
bovenstuk.

tiP

tiP
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 |  eleGantietiPs

7 essentiËle tiPs oPdat u Perfect 
zou staan met uW hemd
U hebt iets nodig dat u van de massa onderscheidt : 
een pochet, een das, of gewoon een geweldige pasvorm. 
Het punt is : details maken het verschil. 
Hieronder vindt u een paar tips om er piekfijn uit te zien, 
zonder te overdrijven.

tiPtiP

tiP
een Pochet 
moet altijd 
onberisPelijk 
GevouWen 
zijn!

er zijn bijna evenveel 
verschillende vouwwijzen 
als er kleuren zijn.

net als een persoonlijke 
parfum, niet iedere keer 
anders maar kies de pochet 
die het beste bij u past en 
laat het deel uitmaken van 
uw eigen stijl. 

doe eens iets 
met uW dassen

moet ik een nieuW 
hemd Wassen?

U hoeft niet per se een zijden 
das te dragen. Ontwerpers 
maken nu prachtige model-
len in tweed of in zware 
wol. Uw hemd verdient wat 
afwisseling. Uw nek ook.

natuurlijk! in de winkel zijn de hemden in vieren gevouwen en 
dus overal gekreukt. een hemd in deze toestand aantrekken zou 
een strafbaar feit moeten zijn. Bovendien is de stof van een nieuw 
hemd vaak wat samengedrukt. Uw hemd zal iets luchtiger zijn 
nadat u het hebt gewassen (zodat u ook minder zult zweten).

tiPs

shirt

- De “flat fold” of de klassieke presidentiële vouwwijze

hoe vouWt u uW Pochet?

- De “puff fold” of the casual vouwwijze

B&C_Catalogue03_Shirts2013_NL.indd   9 29/11/12   18:45



10

de exclusieve 

b&c tie-fix©

Wenst u dat uw das altijd  
netjes op zijn plaats zit?  
Vindt u de dasklem  
geen discrete oplossing?
dan is de B&C Tie-Fix©, in dezelfde stof als uw 
hemd, precies wat u nodig hebt. de B&C Tie-Fix© 
houdt uw das discreet op zijn plaats. met deze 
onzichtbare oplossing kunt u zich op uw werk 
toeleggen terwijl B&C Tie-Fix© voor uw das zorgt.

 beschikbaar op :
 B&C OxfOrd LSL /men
 B&C OxfOrd SSL /men
 B&C Heritage LSL /men
 B&C Heritage SSL /men
 B&C SHarp LSL /men
 B&C SHarp SSL /men

b&c exclusiviteiten | 

b&c 
exclusive

design
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de exclusieve 

b&c reverso button©

U hebt 10 seconden om 
uw business hemd tot 
een klassiek en elegant 
hemd om te vormen... 
Geen nood, B&C heeft de geknipte 
oplossing. met de B&C ReVeRSO 
button©, kunt u een rechte traditionele 
manchet in een oogwenk omvormen 
tot een elegante ‘kissing’ of Franse 
manchet. 

ziehier hoe de metamorfose 
in zijn Werk Gaat :                       

neem de enkele knoop en haal die 
door zijn eigen knoopsgat (de knoop 
bevindt zich nu aan de binnenzijde 
van de manchet). Haal de knoop nu 
door het knoopsgat aan de andere kant 
van de manchet (kissing-stijl).

Zo kunt u met stijl toch naar 
die onverwachte cocktailparty!

 beschikbaar op : 
 B&C Heritage LSL /men

b&c
exclusive

design

 |  b&c exclusiviteiten
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stoffen | 

Elke dag is uw hemd meer dan 8 uur rechtstreeks in con-
tact met uw huid; daarom doen we geen enkele toegeving 
om het vlak van kwaliteit.
De eerste stap in het ontwerp van onze speciale hemden 
is de keuze van de stof. We hebben met de grootste zorg 
vijf stoffen uitgekozen die zich perfect lenen voor de 
creatie van kwalitatieve, hedendaagse hemden. Bedoe-
ling is het zelfvertrouwen van de dragers te verhogen 
dankzij een perfect uitzicht, comfort, en groot onder-
houdsgemak*.

*  om het comfort van de drager te vergemakkelijken,  
kregen alle stoffen een easy care-behandeling.

Uitzicht, comfort, 
eenvoudig 
onderhoud

stoffen

PoPlin
P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

het principe : fijn garen dat in één richting loopt, met een dikkere 
garensoort erdoor geweven. het B&C popeline van 100% katoen heeft 
een fijne kwaliteit die zorgt voor bijzonder elegante B&C hemden.
deze StOf iS WaSBaar Op 50° en kreeg een eaSy Care-BeHandeLing.

b&c heritaGe lsl /women  p . 26 
b&c heritaGe lsl /men p . 26 
b&c heritaGe ssl /women  p . 28 
b&c heritaGe ssl /men p . 28 

oxforD
o x f o r d

Oxford is een van de meest populaire stoffen voor zakelijke hemden. 
Oxford is een kenmerkende stof door zijn honingraatconstructie, waarbij 
de schering- en inslagdraden elkaar in paren kruisen. dit rijke weefsel, 
gemaakt van 70% katoen en 30% polyester, verleent het B&C Oxford 
hemd zijn kwaliteit, comfort en duurzaamheid.
deze StOf iS WaSBaar Op 60° en kreeg een eaSy Care-BeHandeLing.

b&c oxford lsl /women p . 20 
b&c oxford lsl /men p . 20 
b&c oxford ssl /women p . 22 
b&c oxford ssl /men p . 22

50
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5
 | stoffen

P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

Popeline is het meest gebruikte weefsel voor hemden. Het staat gekend om zijn zijdezachte aanvoelen, zijn zuivere, nette uitzicht en zijn 
draagcomfort. Hieronder vindt u de drie types popeline die zorgvuldig werden uitgekozen om te voldoen aan de strengste kwaliteitsvereisten.

P o l Y k a t o e n  P o P e l i n e 

B&C popeline katoen elastaan is gemaakt van 97% gekamd katoen en 
3% elastaan voor rekbaarheid. dankzij deze specifieke combinatie 
kan B&C een reeks hemden creëren met een moderne aansluitende 
pasvorm die op geen enkel vlak aan comfort inboeten.

b&c black tie lsl /women  p . 38 
b&c black tie lsl /men p . 38 
b&c black tie ssl /women  p . 40 
b&c black tie ssl /men p . 40 

het principe is eenvoudig: wanneer een andere vezel door het katoen 
wordt geweven, geniet men het voordeel van beide vezels. in dit geval 
brengt het polyester duurzaamheid en weerstand. deze menging 
van 65% polyester en 35% katoen zorgt ervoor dat de B&C hemden 
kreukbestendig, duurzaam en kleurvast zijn.
deze StOf iS WaSBaar Op 50° en kreeg een eaSy Care-BeHandeLing.

b&c smart lsl /women  p . 32 
b&c smart lsl /men p . 32 
b&c smart ssl /women  p . 34 
b&c smart ssl /men p . 34 

twill
t W i l l

Twill is een van de basisweefsels, gemakkelijk te identificeren 
dankzij de diagonale lijnen. B&C Twill is gemaakt van 100% gekamd 
katoen maar is toch bijzonder duurzaam dankzij zijn constructie. 
Voor meer comfort en zachtheid biedt B&C een donsachtige 
afwerking. het resultaat : kwalitatieve, duurzame en uiterst 
comfortabele hemden. 
deze StOf iS WaSBaar Op 50° en kreeg een eaSy Care-BeHandeLing.

b&c sharP lsl /women  p . 44 
b&c sharP lsl /men p . 44 
b&c sharP ssl /women  p . 46 
b&c sharP ssl /men p . 46 

stoffen

50

50

eenVOUdig OnderHOUdUitziCHt COmfOrt
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Kragen Er bEstaan vElE soortEn kraagvormEn, maar u hoEft Er slEchts 3 tE onthoudEn : 
dE button-down kraag, ExclusiEf voorbEhoudEn voor hEt oxford hEmd, 
dE cut-away kraag voor EEn mEEr modErnE En ElEgantE stijl,  En dE sEmi 
cut-away kraag of EEn mEEr traditionElE variant van dE cut-away kraag.

“De kraag is het meest bepalende  
en modegevoelig stuk van een hemd.”

T h i e r r y  D u r e T  –  O n T w e r p e r

CuT-away kraag meT 2 knOpen

Deze kraag is een ‘must have’ in elke 
trendy garderobe. Deze kraag staat ook 
mooi onder een smoking omdat  
de vlinderdas volledig zichtbaar blijft. 
Door zijn dubbele knoop,  
heeft deze kraag een hoge boord.

 B&C BlaCk Tie lSl /men

Semi CuT-away kraag 

De semi cut-away kraag is een meer 
traditionele variant van de cut-away 
kraag. Deze kraag, ook gekend als 
de klassieke kraag, heeft een tijdloze 
elegantie. Hij verleent elke das een “trots” 
voorkomen en geeft zijn drager een 
casual en zelfverzekerde look, ongeacht 
de bovenste knoop al dan niet los is. 

 B&C Sharp lSl /men
 B&C Sharp SSl /men

BuTTOn-DOwn kraag 

De button-down kraag vindt zijn 
oorsprong in polo en was bedoeld 
om te beletten dat de kraag tijdens 
het spel in het gezicht van de spelers 
zou waaien. Buiten polo, houdt  
de button-down kraag de das op zijn  
plaats en houdt de kraag netjes 
wanneer gedragen onder een blazer 
of pullover.

 B&C OxfOrD LSL /men
 B&C OxfOrD SSL /men

CuT-away kraag meT 1 knOOp 

Voor een meer geklede look onder  
een pak. De cut-away kraag staat zeer 
casual chic onder een blazer met één  
of twee knopen los. Met een stropdas, 
zal de kraag de das op een subtiele 
wijze beklemtonen.

 B&C heriTage lSl /men
 B&C heriTage SSl /men
 B&C SmarT lSl /men
 B&C SmarT SSl /men
 B&C BlaCk Tie SSl /men

 D a m e S 

SOepeLe  
vrOuweLijke kraag

De soepele vrouwelijke B&C-
kraag, heeft zuivere lijnen  
en is niet seizoengebonden.  
De kraag is vervaardigd  
van een hoogwaardige 
kwaliteitsstof en is perfect  
voor een onberispelijke look.

 B&C OxfOrD LSL /wOmen
 B&C OxfOrD SSL /wOmen
 B&C heriTage lSl /women
 B&C heriTage SSl /women
 B&C SmarT lSl /women
 B&C SmarT SSl /women
 B&C BlaCk Tie lSl /women
 B&C BlaCk Tie SSl /women
 B&C Sharp lSl /women
 B&C Sharp SSl /women

kragen | 

Hoe stijver de kraag, hoe formeler 
de look. Hoe groter de spreiding 
van de kraagpunten, hoe gekleder 
de look.

De kraag  
en fOrmaLiTeiT

Een halssnoer is het perfecte 
accessoire. Dat kan een eenvoudige 
ketting of een opvallende hanger 
zijn. Probeer als variant op de das 
een sjaaltje met bloemmotief.  
Een lint rond de kraag, vastgemaakt 
met een eenvoudige knoop of strik.

geSChikTe aCCeSSOireS  
vOOr een vrOuwenhemD

tip

tip

 h e r e n 
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mouwen
de fijnste stoffen selecteren, is slechts het begin van wat onze heMden 
bijzonder MaaKt. de zorg en precisie van elKe steeK, liggen in de lijn van 
ons continu streven naar perfectie in de pasvorM en het ont werp van 
onze heMden. Manchetten zijn één van de belangrijKste details die niet 
alleen bepalen in welKe Mate een heMd geKleed is,  Maar wijzen ooK op een 
persoonlijKe stijl.  oM zeKer te zijn dat u de juiste Keuze MaaKt, hoeft u Maar 
3 vorMen te onthouden :  de afgeronde, de hoeKige en de rechte Manchet.

smalle manchetten 

De manchetten van het B&C 
Oxford hemd met korte mouwen, 
zijn versmald volgens de Oxford-
traditie. Ze benadrukken uw stijl 
met een modieuze sportieve look.

 b&c oxford ssl /Women
 b&c oxford ssl /men

GePlooide mouWzoom

Deze geplooide afwerking behoudt 
altijd een elegante vorm. 

 b&c heritaGe ssl /men 
 b&c heritaGe ssl /Women 
 b&c smart ssl /men
 b&c smart ssl /Women
 b&c black tie ssl /men
 b&c black tie ssl /Women
 b&c sharP ssl /men
 b&c sharP ssl /Women

oPmerkinG : Voor hem, heeft het  
B&C Black Tie SSL /men hemd en  
het B&C Sharp SSL /men hemd een 
dubbel overgestikte mouwzoom.

 l a n G e  m o u W e n  k o r t e  m o u W e n 

De B&C hemden met lange mouwen, hebben verstelbare manchetten  
met twee knopen en met een extra knoopsgat om ze tot Franse 
manchetten om te vormen (kissing- of barrel-stijl). 

afGeronde manchetten 

Afgeronde manchetten en mijtervormige 
mouwsplitten volgens de traditie  
van het authentieke Oxford hemden.

 b&c oxford lsl /Women
 b&c oxford lsl /men

voor dames : rechte 
manchetten met 2 knoPen

De rechte manchetten met 2 knopen  
dragen bij tot de vrouwelijkheid en 
elegantie van dit hemd. 

 b&c heritaGe lsl /Women

voor heren :  
rechte manchetten

De rechte vorm van de manchetten dragen 
bij tot de perfectie van het B&C Heritage 
hemd.

 b&c heritaGe lsl /men

hoekiGe manchetten 

Hoekige manchetten passen perfect  
bij de moderne businessstijl. De meeste 
van onze hemden met lange mouwen, zijn 
ontworpen met deze modieuze manchet.

 b&c smart lsl /Women
 b&c smart lsl /men
 b&c black tie lsl /Women
 b&c black tie lsl /men
 b&c sharP lsl /Women
 b&c sharP lsl /men

Behalve het extra knoopsgat voor manchetknopen, bevatten de rechte 
manchetten een B&C-exclusiviteit: de B&C REVERSO button©. Met deze 
B&C-innovatie kunt u in minder dan 10 seconden en zonder manchetknopen, 
een rechte traditionele manchet omvormen tot een elegante Franse manchet  
(zie pagina 11).

Geïnspireerd op dezelfde idee van perfectie, kan de versie voor haar eveneens 
in een vrouwelijke Franse manchet worden omgevormd door ze te plooien.

 |  mouWen

een eenvoudige regel die altijd  
van toepassing is, ongeacht de vorm  
van de manchet die u kiest : de manchet  
moet zodanig rond de pols aansluiten, 
dat uw hand er niet door kan wanneer 
de manchet is dichtgeknoopt.

tiP het best beWaarde 
manchetGeheim
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lookbook | 

B&C ontwerpt zijn hemden met dezelfde pre-
cisie en oog voor detail die u verwacht van 
hemden die volgens kleermakerstraditie op 
maat zijn vervaardigd. Wij waren bijzonder 
enthousiast bij het idee een moderne hemden- 
collectie te ontwerpen met een onberispelijk 
design en met het juiste business-accent. 
Elk nieuw B&C-hemd ontwerp is een oefe-
ning in perfectie om aan de strengste stijl-
codes te voldoen en op de behoeften van de  
zakenwereld in te spelen. De B&C-The Shirt 
Culture, tijdloos en evenwichtig, bestaat uit  

5 geïnspireerde ontwerpen en 3 weefpatronen. 
Elk ontwerp komt in Duo, voor hem met 
authentieke en herziene stijlcodes die voor 
haar met een vrouwelijk accent werden aan-
gepast. Elke stijl is beschikbaar met lange en 
korte mouwen. In totaal een collectie van 20  
gloednieuwe hemden die de nieuwe normen  
voor zakelijke hemden concreet vorm geven.  
Deze uitgesproken modieuze en elegante collec-
tie van zakelijke hemden, is beslist de perfecte  
keuze om uw merk, uw bedrijf en uw business 
te boosten.

kWaliteit, elegantie  
en moderniteit

ontDek elke stijl  in Detail  
in onze lookBook-Pagina’s .  Be  insPireD.
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b&c oxford 
de herziene stijlcode 

p. 18

b&c heritaGe 
een speler van formaat op directieniveau  

p. 24

b&c smart 
het kantoor heeft er een nieuwe muze bij 

p. 30

b&c black tie 
resoluut modieus 

p. 36

b&c sharP 
altijd en overal knap en vlot 

p. 42

B&C_Catalogue03_Shirts2013_NL.indd   17 29/11/12   18:48



18

OXFORD 
STYLE

EEN TIJDLOZE KLASSIEKER HERUITGEVONDEN

“Zoals een wit T-shirt of een blauwe blazer, 
het Oxford hemd maakt deel uit van het uniform. 

Je moet er één hebben.”

s C ot t s t e r N B e r G
M O D EO NT WERPER

B&C_Catalogue03_Shirts2013_NL.indd   18 29/11/12   18:48
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Een klassiek Oxford hemd hoort in elke garderobe. 
Dit hemd, met precisie en tot in de fi jnste puntjes 
volgens kleermakerstraditie ontworpen, houdt de 
stijlcodes van het Oxford hemd hoog. 

Zijn stof, oxford katoen, is zacht en comfortabel. 
Door zijn easy care behandeling laat het B&C Oxford 
hemd zich gemakkelijk wassen en strijken. Dankzij 
de polykatoenen samenstelling van de stof, is dit 
hemd ook duurzaam.

De meest natuurlijke kraagvorm van het Oxford 
hemd is de button-down kraag, een regel die B&C 
voor de mannelijke versie in acht heeft genomen. 
Bovendien zijn de mouwsplitten mijtervormig 
voor een betere harmonie met de kraag en met 
de versteviging aan de onderkant van de zijnaden.

hOe herkenT u 
een B&C OxfOrD hemD? 

›  Soepele button-down 
kraag

>  afgeronde manchetten 
en mijtervormige 
mouwsplitten*

> easy care
> wasbaar op 60°

* Voor haar, geen 
mouwsplit

Oxford weefsel is 
een van de meest 
populaire stoffen voor 
hemden. Dit gemengd, 
overwegend katoenen, 
weefsel van 70% katoen 
en 30% polyester, biedt 
het B&C Oxford hemd 
zowel kwaliteit, comfort 
als duurzaamheid.
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 SM O01

b&c oxford lsl /men
 SW O03

b&c oxford lsl /women

white  Black  OXFORD BlUe  BlUe chiP  SilVeR MOON

adJUSted fit 

white  Black  OXFORD BlUe  BlUe chiP  SilVeR MOON

regULar fit

2

5

3a

3b

2

4

7

5 9

8

3a

3b

o x f o r d 

70% gekamd katoen - 30% polyester 
135 g/m2  

xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl - 5xl - 6xl
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a. Afgeronde manchetten
 b. Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Polykatoen Oxford stof

1. Soepele button-down kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a.  Afgeronde manchetten & mijtervormige 

mouwsplitten
 b.Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4. De exclusieve B&C Tie-Fix©

5. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien
6. Borstzak aan de linkerzijde
7.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
8. Horizontaal laatste knoopsgat 
9.  Mijtervormige versteviging aan de onderkant  

van de zijnaden 
Ook :  Afgeronde onderzoom 

Polykatoen Oxford stof

- - - - - - - -

o x f o r d 

70% gekamd katoen - 30% polyester 
135 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl 5xl 6xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51 52
 14,5/15 15,5 16,5 17,5 18 19 19,5 20 21

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  

cm
ins

B&C_Catalogue03_Shirts2013_NL.indd   20 29/11/12   18:49



B&
C

 - 
T

he
 S

hi
rt

 C
ul

tu
re

21

4

1

6

B&C OXFOrD LSL /women B&C OXFOrD LSL /men

4

1

b&c oxford, 
de herziene 

stijlcode

tiP
manchetten 
draGen

draag manchetten 
zonder das. het geeft u 
een ietwat nonchalante 
maar elegante uitstraling.
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 SM O02

b&c oxford ssl /men
 SW O04

b&c oxford ssl /women

white  Black  OXFORD BlUe  BlUe chiP  SilVeR MOON

adJUSted fit 

white  Black  OXFORD BlUe  BlUe chiP  SilVeR MOON

regULar fit

2

35

7

2

3

4 5

98

o x f o r d 

70% gekamd katoen - 30% polyester 
135 g/m2  

xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl - 5xl - 6xl
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos

o x f o r d 

70% gekamd katoen - 30% polyester 
135 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl 5xl 6xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51 52
 14,5/15 15,5 16,5 17,5 18 19 19,5 20 21

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  

cm
ins

- - - - - - - -

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Korte mouwen met smalle manchetten
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Polykatoen Oxford stof

1. Soepele button-down kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Korte mouwen met smalle manchetten
4. De exclusieve B&C Tie-Fix©

5. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien
6. Borstzak aan de linkerzijde
7.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
8. Horizontaal laatste knoopsgat 
9.  Mijtervormige versteviging aan de onderkant  

van de zijnaden 
Ook :  Afgeronde onderzoom  

Polykatoen Oxford stof
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4

1

B&C OXFOrD SSL /women B&C OXFOrD SSL /menB&C OXFOrD SSL /men

6

4

1
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b &c h e r i tage ,  ee n s pe le r  
va n for M a at op di r e c t i e n i v e au
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b &c h e r i tage ,  ee n s pe le r  
va n for M a at op di r e c t i e n i v e au

het B&C heritage hemd, kleermakerskwaliteit op  
zijn best, is vervaardigd van zuiver katoenpopeline  
en voelt bijzonder zacht en luxueus aan. dit hemd 
combineert het traditionele repertoire van mees-
terschap met innovatieve en creatieve ideeën.

Zelfs de kleinste details getuigen hiervan : 6 naaiste-
ken/cm, kapnaden, 3-laagse wijde kraag, kruisge-
stikte knopen, perfect rechte manchetten,.. . zoveel 
details die het B&C heritage hemd vorm geven en 
bijdragen tot het onberispelijk voorkomen en zelf-
vertrouwen van de drager. met het oog op perfectie, 
hebben wij aan het ontwerp van dit hemd 2 exclu-
sieve B&C- innovaties toegevoegd. de B&C Tie-Fix© 
om uw das in elke situatie op zijn plaats te houden,  
en de B&C ReVeRSO button© om in minder dan 10 
seconden en zonder extra manchetknopen, de rechte 
traditionele manchet om te vormen tot de elegante 
Franse manchet.

hoe herkent u  
een b&c heritaGe hemd? 

› Cut-away kraag
>  rechte manchetten  

en rechthoekige 
mouwsplitten*

> franse manchetoptie
> B&C reverso button© 
> easy care
> Wasbaar op 50°

*Voor haar, een smallere 
mouwsplit

Popeline is het meest 
gebruikte weefsel 
voor hemden. B&C 
zuiver katoenpopeline 
verleent dit hemd al 
zijn elegantie.
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 SM P41

b&c heritaGe lsl /men
 SW P43

b&c heritaGe lsl /women

white  Black  DeeP ReD  BlUe chiP  

adJUSted fit

white  Black  DeeP ReD  BlUe chiP  

regULar fit

2

3a

53b

7

9

4

2

6

3a 3b

3b

8

P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

100% gekamd katoen
120 g/m2 (white) - 125 g/m2 (colour)
xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

50

P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

100% gekamd katoen
120 g/m2 (white) - 125 g/m2 (colour) 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  
50

cm
ins

- - - - - -

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Manchetten met twee knopen
 a.Rechte manchetten & smalle, rechthoekige mouwsplitten
 b. Optie voor Franse manchetknopen
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Kwalitatief 100% popeline katoen

1. Cut-away kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. a. Rechte manchetten & rechthoekige mouwsplitten
 b.  Optie voor Franse manchetknopen door : 

Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen  
of B&C ReVeRSO button©

4. De exclusieve B&C Tie-Fix©

5. Borstzak aan de linkerzijde
6. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien
7.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
8. Horizontaal laatste knoopsgat 
9.  Rechthoekige versteviging aan de onderkant  

van de zijnaden
Ook :  Afgeronde onderzoom  

Kwalitatief 100% popeline katoen
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4

1

5

4

1

B&C HErItaGE LSL /women B&C HErItaGE LSL /men

met de B&C ReVeRSO 
button©, kunt u uw zakelijke 
hemd in een handomdraai 
tot een klassiek en elegant 
hemd omvormen. door 
de knoop om te keren en 
door de andere kant van de 
manchet te halen, wordt een 
rechte traditionele manchet 
een elegante ‘kissing’ of 
Franse manchet. Zo kunt u 
toch naar die onverwachte 
cocktailparty! (Bekijk het 
omvormingsproces op p.11)

b&c heritage, 
een speler van 

formaat op 
directieniveau
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 SM P42

b&c heritaGe ssl /men
 SW P44

b&c heritaGe ssl /women

white  Black  DeeP ReD  BlUe chiP  

adJUSted fit

white  Black  DeeP ReD  BlUe chiP  

regULar fit

2

35

7 98

4

2 3

6

P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

100% gekamd katoen
120 g/m2 (white) - 125 g/m2 (colour)
xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

50

P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

100% gekamd katoen
120 g/m2 (white) - 125 g/m2 (colour) 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  
50

cm
ins

- - - - - -

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom
4.   Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Kwalitatief 100% popeline katoen

1. Cut-away kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom
4. De exclusieve B&C Tie-Fix©

5. Borstzak aan de linkerzijde
6. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien
7.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
8. Horizontaal laatste knoopsgat 
9.  Rechthoekige versteviging aan de onderkant  

van de zoom 
Ook :  Afgeronde onderzoom 

Kwalitatief 100% popeline katoen
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1

B&C HErItaGE SSL /women B&C HErItaGE SSL /menB&C HErItaGE SSL /

5

4

1
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50

"NoNe of us  
is as smart as all of us"*

J a p a n s  s p r e e kwoor d

B&C ontwerpt zijn hemden met dezelfde precisie 
en oog voor detail die u verwacht van hemden die 
volgens kleermakerstraditie op maat zijn vervaar-
digd. het B&C Smart hemd vormt hierop geen 
uitzondering : een modieuze pasvorm, kwaliteits-
details en een perfect evenwichtige polykatoenen 
samenstelling.

dit perfect weefsel van gekamd katoen en zacht 
polyester, zorgt voor comfort, zachtheid en een 

grotere duurzaamheid. het B&C Smart hemd 
is bestand tegen herhaald wassen en laat 

zich door zijn easy care-behandeling 
gemakkelijk wassen en strijken. Wees 

slim, benut het dubbel voordeel 
(stijl en duurzaamheid) van het 
B&C Smart hemd en geef uw 

zelfvertrouwen een boost.

hoe herkent u  
een b&c smart hemd? 

› Cut-away kraag
> Hoekige manchetten 
en rechthoekige 
mouwsplitten*
> easy care
> Wasbaar op 50°

* Voor haar, een smallere 
mouwsplit

het principe van 
polykatoen popeline  
is eenvoudig. Wanneer 
een andere vezel 
met het katoen wordt 
verweven, biedt de stof 
het voordeel van beide 
vezels. hier zorgt het 
polyester voor extra 
sterkte. 
 

*“Niemand is zo slim als wij allen tesamen”
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white  Black  NaVy  DeeP ReD  BUSiNeSS BlUewhite  Black  NaVy  DeeP ReD  BUSiNeSS BlUe

regULar fitadJUSted fit

 SM P61

b&c smart lsl /men
 SW P63

b&c smart lsl /women

5

2

3b

3a

5 6 7

2

3a

3b

P o l Y k a t o e n  P o P e l i n e

65% polyester - 35% gekamd katoen  
115 g/m2 
xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  

50

P o l Y k a t o e n  P o P e l i n e

65% polyester - 35% gekamd katoen  
115 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  
50

cm
ins

- - - - - -

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a. Hoekige manchetten & smalle, rechthoekige mouwsplitten 
 b. Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Kwalitatief polykatoen popeline

1. Cut-away kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect 
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a. Hoekige manchetten & rechthoekige mouwsplitten
 b. Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4. Borstzak aan de linkerzijde
5. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien
6.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
7. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook :  Afgeronde onderzoom  

Kwalitatief polykatoen popeline
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B&C Smart LSL /women B&C Smart LSL /men

1

4

4

1
B&C smart, 

het kantoor heeft er 
een nieuwe muze bij
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white  Black  NaVy  DeeP ReD  BUSiNeSS BlUewhite  Black  NaVy  DeeP ReD  BUSiNeSS BlUe

regULar fitadJUSted fit

5 6 7

2

3

5

2

3

 SM P62

b&c smart ssl /men
 SW P64

b&c smart ssl /women

1. Cut-away kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom
4. Borstzak aan de linkerzijde
5. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien
6.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
7. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook :  Afgeronde onderzoom  

Kwalitatief polykatoen popeline

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom
4.  Siernaden aan buste  

& achterpaneel voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Kwalitatief polykatoen popeline

P o l Y k a t o e n  P o P e l i n e

65% polyester - 35% gekamd katoen  
115 g/m2 
xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  

50

cm
ins

-

P o l Y k a t o e n  P o P e l i n e

65% polyester - 35% gekamd katoen  
115 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos  
50

cm
ins

- - - - - -
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4

4

1

B&C Smart SSL /women B&C Smart SSL /men

tip
Moet ik Mijn 
jas uittrekken 
wanneer ik Met 
de auto rijd?

Ja, met het oog 
op uw comfort en 
bewegingsvrijheid  
kunt u maar beter  
uw jas uitdoen –  
ook als u in de winter  
graag met uw cabrio 
rondrijdt.
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hoe herkent u  
een b&c black tie hemd? 

›  Cut-away kraag met 2 
knopen*

>  Hoekige manchetten 
en rechthoekige 
mouwsplitten**

> Van nature easy 
care 
> Stretch 
> Wasbaar op 40° 
* Voor hem : cut-away 
kraag met 1 knoop op het 
model met korte mouwen
**Voor haar : een 
smallere mouwsplit 

B&C stretch popeline 
(gemengd weefsel van 
katoen en elastaan), 
laat een moderne 
aansluitende pasvorm 
toe zonder aan comfort 
in te boeten.

Het B&C Black Tie hemd is het summum van business 
chic, met zuivere lijnen en een modieuze pasvorm. 
Dankzij het extra elastaan, biedt dit hemd een aanslui-
tende en verfijnde pasvorm voor de elegante zakenman/
vrouw zonder aan comfort in te boeten.

Met het oog op perfectie, biedt de B&C Black Tie LSL-
versie voor hem (model met lange mouwen) een moderne 
en elegante ‘cut away’ kraag met twee knopen. Door zijn 
iets kortere lengte, laat dit hemd zich zowel ingestoken 
als los dragen.

De versie voor haar is een modieus hemd met een piek-
fijne pasvorm voor een koket vrouwelijk silhouet. De 
iets kortere lengte en getailleerde naden, verfraaien dit 
elegant hemd, een must have in elke vrouwelijke garde-
robe. De wisselbare, hoekige manchetten van de versie 
voor hem met lange mouwen, verlenen dit hemd een uit-
gesproken eigentijds accent.

Dit modieus en elegant hemd, is beslist de meest per-
fecte aanwinst in de garderobe van elke zakenman of 
zakenvrouw.
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 SM P21

b&c black tie lsl /men
 SW P23

b&c black tie lsl /women

white  Black  cOFFee BeaN  lUXURiOUS ReD  

fitted

white  Black  cOFFee BeaN  lUXURiOUS ReD  

mediUm fit

2

5 3a

3b

4

8

6

5

7

2

1

3a3b

P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

97% gekamd katoen - 3% elastaan 
135 g/m2

xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

97% gekamd katoen - 3% elastaan 
135 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

cm
ins

- - - - - -

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a.  Hoekige manchetten & smalle, rechthoekige  

mouwsplitten
 b. Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Katoen elastaan popeline

1. Cut-away kraag met twee knopen
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a. Hoekige manchetten & rechthoekige mouwsplitten
 b. Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4. Kort, modern onderzoom 
5.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
6. Horizontaal laatste knoopsgat 
7.  Rechthoekige versteviging aan de onderkant van de 

zijnaden
8.  Afgeronde onderzoom –kortere lengte – kan uit de 

broek worden gedragen 
Ook :  Katoen elastaan popeline 

Siernaden op achterpaneel
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1

4

1

B&C BLaCK tIE LSL /women B&C BLaCK tIE LSL /men

tiP
Laat nooit meer 
dan twee knopen 
van uw hemd 
open staan – 
tenzij u een 
rockster bent.  

b&c black 
tie, resoluut 

modieus
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 SM P22

b&c black tie ssl /men
 SW P24

b&c black tie ssl /women

white  Black  cOFFee BeaN  lUXURiOUS ReD  

fitted

white  Black  cOFFee BeaN  lUXURiOUS ReD  

mediUm fit

2

5 3

3

4

2

8

5

6

7

P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

97% gekamd katoen - 3% elastaan 
135 g/m2

xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl 
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

97% gekamd katoen - 3% elastaan 
135 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

cm
ins

- - - - - -

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom 
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Katoen elastaan popeline

1. Cut-away kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom met dubbele overstiksels
4. Kort, modern onderzoom 
5.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
6. Horizontaal laatste knoopsgat 
7.  Rechthoekige versteviging aan de onderkant  

van de zijnaden
8.  Afgeronde onderzoom – kortere lengte  

– kan buiten de broek worden gedragen 
Ook :  Katoen elastaan popeline 

Siernaden op achterpaneel
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B&C BLaCK tIE SSL /women B&C BLaCK tIE SSL /men
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B r i a N C lo u G H
ATLEE T

“Being fit will keep 
you mentally sharp”*

SHARP
lo o K s H a r P

f e e l s H a r P -  Wo r K s H a r P

het B&C Sharp hemd, hoewel van 100% zuiver 
katoen, is bijzonder duurzaam. Zijn geheim : 
het twill-weefpatroon. deze stof heeft een 
glanzend diagonaal weefpatroon waardoor de 
stof bijzonder zacht is zonder echter aan vorm in 
te boeten. Voor een nog groter comfort, heeft dit 
hemd een donsachtige afwerking. met het B&C 
Sharp, brengen wij u een hemd van hoogstaande 
kwaliteit met een zeer modieuze look. Ook 
hier is het zelfvertrouwen van de drager een 
sleutelelement van onze inspiratie. dit modieus, 
comfortabel en duurzaam hemd is beslist de 
beste keuze, ongeacht u binnen of buiten werkt.

hoe herkent u 
een b&c sharP hemd?  

Hoewel van zuiver 
100% gekamd katoen, 
is het B&C twill dankzij 
zijn weefpatroon zeer 
sterk. De donsachtige 
afwerking draagt 
bij tot de opmerkelijke 
zachtheid van deze stijl.

›  Semi cut-away kraag
>  Hoekige manchetten 

en rechthoekige 
mouwsplitten*

> easy care
> Wasbaar op 50°

* Voor haar : een smallere 
mouwsplit

*“Fit zijn houd je mentaal scherp”
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white  Black  NaVy  DeeP ReD   DaRk gReywhite  Black  NaVy  DeeP ReD   DaRk gRey

 SM T81

b&c sharP lsl /men
 SW T83

b&c sharP lsl /women

regULar fitadJUSted fit

2

5 3a

3b

2

9

4

6

87

3a

3b

t W i l l

100% gekamd katoen 
130 g/m2 
xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

50

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a. Hoekige manchetten & smalle, rechthoekige mouwsplitten
 b. Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Twill 100% katoen

1. Semi cut-away kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Verstelbare manchetten met twee knopen
 a. Hoekige manchetten & rechthoekige mouwsplitten
 b. Bijkomende knoopsgaten voor manchetknopen
4. De exclusieve B&C Tie-Fix©

5. Borstzak aan de linkerzijde
6. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien
7.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
8. Horizontaal laatste knoopsgat 
9.  Rechthoekige versteviging aan de onderkant van de 

zijnaden
Ook :  Afgeronde onderzoom 

Twill 100% katoen

t W i l l

100% gekamd katoen 
130 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 
50

cm
ins

- - - - - -
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B&C SHarP LSL /women B&C SHarP LSL /men

4

1

4

1

5

tip
MaG Mijn 
HeMdskraaG 
BoVen Mijn 
trui Met 
ronde kraaG 
uitsteken?

Nee,  zeker niet. 
Hetzelfde geldt 
voor uw kostuum. 
De kraag van uw hemd 
moet bedekt zijn.

B&C sharp, 
altijd en overal 

knap en vlot
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white  Black  NaVy  DeeP ReD   DaRk gReywhite  Black  NaVy  DeeP ReD   DaRk gRey

 SM T82

b&c sharP ssl /men
 SW T84

b&c sharP ssl /women

regULar fitadJUSted fit

2

5 3

2

9

4 6

3

87

t W i l l

100% gekamd katoen 
130 g/m2 
xS - S - M - l - xl - xxl - xxxl - 4xl
1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 

50

t W i l l

100% gekamd katoen 
130 g/m2 
Maat  S M l xl xxl xxxl 4xl
Kraag 37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5

1 stuk/polybag & 10 stuks/doos 
50

cm
ins

- - - - - -

1. Soepele vrouwelijke kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom
4.  Siernaden aan buste & achterpaneel  

voor vrouwelijk silhouet
5. Horizontaal laatste knoopsgat 
Ook : Twill 100% katoen

1. Semi cut-away kraag
2. Kruisgestikte knopen met parelmoereffect
3. Gevouwen mouwzoom met dubbele overstiksels
4. De exclusieve B&C Tie-Fix©

5. Borstzak aan de linkerzijde
6. Rugstuk met 2 overgestikte zijplooien 
7.  Kapnaden langs de binnenzijde voor een perfecte 

afwerking
8. Horizontaal laatste knoopsgat 
9.  Rechthoekige versteviging aan de onderkant van de 

zijnaden
Ook :  Twill 100% katoen 

Afgeronde onderzoom
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5
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1

B&C SHarP SSL /women B&C SHarP SSL /men
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T h e  G r a p h i c a l  l i n e

B&C Love Story p. 49
B&C London p. 49
B&C milano /women p. 50
B&C La havana p. 51

mode, stijl en allure voor GeïnsPireerde acties, zijn de sleutelconcePten van 
de b&c GraPhical line.  
b&c milano /Women, b&c london en b&c love storY – trendY en fraai Passende 
hemden van stretch PoPeline, bieden de ideale look om uW Promoties in de 
kijker te zetten.
het b&c havana met zijn modern desiGn, is beslist een baanbreker oP de markt 
van het hemd.

T h e  G r a p h i c a l  l i n e  sT i j lvo l  b i j  e l k e  G e l eG e n h e i d
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white  Black  NaVy  DeeP ReD   

white  Black  

SUper fit

b&c love storY SW L09

mediUm fit

b&c london SM 580 

 the GraPhical line  

T h e  G r a p h i c a l  l i n e

49

P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

97% gekamd katoen - 3% elastaan 
135 g/m2

S - M - l - xl 
1 stuk/polybag & 20 stuks/doos

P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

97% gekamd katoen - 3% elastaan 
135 g/m2

S - M - l - xl - xxl 
1 stuk/polybag & 20 stuks/doos
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MEDIUM FIT

B&C MILANO /women SW 520

T H E  G R A P H I C A L  L I N E

THE GRAPHICAL LINE 

WHITE  BLACK  NAVY  DEEP RED   

: B&C London

50

P O P E L I N E  S T R E T C H  K A T O E N

97% gekamd katoen - 3% elastaan
135 g/m2

XS - S - M - L - XL - XXL
1 stuk/polybag & 20 stuks/doos
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T h e  G r a p h i c a l  l i n e

 the GraPhical line  

51

white  Black    

mediUm fit

b&c la havana SM 570

P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

100% gekamd katoen | WrInKlE frEE
120 g/m2 
S - M - l - xl - xxl
1 stuk/polybag & 20 stuks/doos
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b&c smart lsl /women p.32

b&c smart lsl /men p.32

b&c smart ssl /women p.34

b&c smart ssl /men p.34

b&c oxford lsl /women p.20

b&c oxford lsl /men p.20

b&c oxford ssl /women p.22

b&c oxford ssl /men p.22

b&c heritaGe lsl /women p.26

b&c heritaGe lsl /men p.26

b&c heritaGe ssl /women p.28

b&c heritaGe ssl /men p.28

b&c smart
P o l Y k a t o e n  P o P e l i n e

b&c oxford
o x f o r d 

b&c heritaGe
P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

overzicht | 

B&C_Catalogue03_Shirts2013_NL.indd   52 29/11/12   18:53



53

b&c black tie lsl /women p.38

b&c black tie lsl /men p.38

b&c black tie ssl /women p.40

b&c black tie ssl /men p.40

b&c sharP lsl /women p.44

b&c sharP lsl /men p.44

b&c sharP ssl /women p.46

b&c sharP ssl /men p.46

b&c love storY p.49
P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

b&c london  p.49
P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

b&c milano /women p.50
P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

b&c la havana p.51
P o P e l i n e  1 0 0 %  k a t o e n

b&c black tie
P o P e l i n e  s t r e t c h  k a t o e n

b&c sharP
t W i l l

al onze B&C corporate 
hemden zijn in: 

the GraPhical 
line

 | overzicht
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women
Sw O03 B&c Oxford lSl /women XS-6Xl OXFORD 135 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

Sw O04 B&c Oxford SSl /women XS-6Xl OXFORD 135 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

Sw P43 B&c heritage lSl /women XS-4Xl POPliN 120 g/M2 ■ ■ ■ ■

Sw P44 B&c heritage SSl /women XS-4Xl POPliN 120 g/M2 ■ ■ ■ ■

Sw P63 B&c Smart lSl /women XS-4Xl POPliN 115 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

Sw P64 B&c Smart SSl /women XS-4Xl POPliN 115 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

Sw P23 B&c Black tie lSl /women XS-4Xl POPliN 
StRetch 135 g/M2 ■ ■ ■ ■

Sw P24 B&c Black tie SSl /women XS-4Xl POPliN 
StRetch 135 g/M2 ■ ■ ■ ■

Sw t83 B&c Sharp lSl /women XS-4Xl twill 130 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

Sw t84 B&c Sharp SSl /women XS-4Xl twill 130 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

Sw 520 B&c Milano /women XS-XXl POPliN 
StRetch 135 g/M2 ■ ■ ■ ■

Sw l09 B&c love Story S-Xl POPliN 
StRetch 135 g/M2 ■ ■

men
SM O01 B&c Oxford lSl /men S-6Xl OXFORD 135 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

SM O02 B&c Oxford SSl /men S-6Xl OXFORD 135 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

SM P41 B&c heritage lSl /men S-4Xl POPliN 120 g/M2 ■ ■ ■ ■

SM P42 B&c heritage SSl /men S-4Xl POPliN 120 g/M2 ■ ■ ■ ■

SM P61 B&c Smart lSl /men S-4Xl POPliN 115 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

SM P62 B&c Smart SSl /men S-4Xl POPliN 115 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

SM P21 B&c Black tie lSl /men S-4Xl POPliN 
StRetch 135 g/M2 ■ ■ ■ ■

SM P22 B&c Black tie SSl /men S-4Xl POPliN 
StRetch 135 g/M2 ■ ■ ■ ■

SM t81 B&c Sharp lSl /men S-4Xl twill 130 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

SM t82 B&c Sharp SSl /men S-4Xl twill 130 g/M2 ■ ■ ■ ■ ■

SM 570 B&c la havana S-XXl POPliN 120 g/M2 ■ ■

SM 580 B&c london S-XXl POPliN 
StRetch 135 g/M2 ■ ■ ■ ■

hemden

overzichtstabel

overzichtstabel | 
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2013 B&C Collection
www.bc-fashion.eu   Be inspired

B&C is een collectie van 154 kleren klaar om uw ideeën te ondersteunen
T-SHIRTS/ POLOSHIRTS/ HEMDEN/ SWEATSHIRTS/ FLEECES/ JASSEN/ BROEKEN
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