
Nye
funktionelle

detaljer

Over- og
underdel 
standard i 

farver

NEW FOOD 
COLLECTION
Processing Industry • HACCP



PROCESSING
INDUSTRY • HACCP

• PRODUKTUDVIKLING
• FUNKTIONALITET OG PASFORM
• KOMFORT
• KRAVENE TIL HACCP OG DIN ISO 10524
• 100% VASKERIEGNET
• PRODUKTØKONOMI VIA UNISEX MODELLER

FOKUS PÅ:

Scan QR koden med 
din iPhone eller brug 
linket www.facebook.
dk/kentaurworkwear 
og følg os på facebook. 
Alle ”synes-godt-om” 
tilkendegivelser vil få 
tilsendt et super cool 
denimforklæde.
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PROCESSING
INDUSTRY • HACCP

EMBALLAGE

INDUSTRIKØKKEN

LEVNEDSMIDDEL

BAGERI

SLAGTERI

EMBALLAGE
EMBALLAGE

 

 
 

 

 

 
HOHENSTEIN LABORATORIES Schloss Hohenstein 

74357 Bönnigheim 
www.hohenstein.de 

 

 

 

CERTIFICATE  

 
 

HOHENSTEIN Type Test · TEST-NO. 12.1.8-0094 

 
According to test report no. 12.1.8.0094 issued by the Hohenstein Laboratories, the following 

workwear has been type tested in line with the standard DIN 10524 “Food hygiene - Workwear in the 

food business” (May 2004). 

 
 

The requirements for the ready-made clothing for  

“workwear in food business” 
 

Hygiene risk 1 – 3 have been fulfilled. 

 
 

 
Product: 

2027, Coat 

 
 

 
 

23760, Jacket 

 
 

 
 

2485 and 2517, Smock, long sleeve and short sleeve 

 
 

 
 

53360 and 53300, polo shirt, long sleeve and short sleeve 

 
 

 
 

53110, T-Shirt 

 
 

 
 

1658, Overall 

 
 

 
 

16506 Pull-on pants 

 
 

 
 

16503 Pull-on pants 

 
 

 
 

18115 and 18116 Pants with adjustable front waist,  

                                                    with and without pockets 

 
 

Company: 
Kentaur A/S 

 
 

 
 

Work Wear of Denmark 

 
 

 
 

Blytaekkervej 20 

 
 

 
 

7000 FREDERICIA 

 
 

 
 

DENMARK 

 

 

 

Schloss Hohenstein, 74357 Boennigheim, 19 July 2012 

 

 

 
Director of the Department 

Function and Care 

Head of the Laboratory 

Laundry and Textile Care  

 

 

 

 

 
Dr. Andreas Schmidt 

 
Alexandra Kurz 
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SELLING 
POINTS
Style no. 23760/23769

PULL-
UP

101-203 101-701 101-502 101-602

Nakkestrop til ophæng

Nakkebelægning er tilpasset 
vaskerikrav til indmærkning

Indvendig brystlomme med klap

Skjulte trykknapper

Indvendig ergonomisk korrekt 
placeret hoftelomme med klap, 
så brugeren ved f.eks. båndet 
oplever større arbejdskomfort

Ærme med brugervenlig pull-up 
elastik funktion som er både tids-
besparende, hygiejnisk og ergonomisk 
komfort

*Ryg- og ærmelængde er gradueret

23760 og 
18116 også 

standard i sand, 
lys grå, fl askegrøn 

og kongeblå

Ærmer med trykknapper, som giver 
mulighed for at regulere håndledsvidde

18116

23760
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XXXXX M

XXXXX M

XXXXX M

XXXXX M

101-701 101-502 101-602101-203101-101

PULL-
UP

PULL-
UP

PULL-
UP

PULL-
UP

H | 2485 | Unisex busseronne

Unisex busseronne med indvendig brystlomme med 
klap og nakkestrop. Ærmer med pull-up funktion, så 
ærmet nemt og hurtigt kan trækkes op uden brug af 
ombuk. Trykknapper i ærmer, som giver regulérbar 
håndledsvidde.

Ryglængde på str. M: 72 cm
Ærmelængde på str. M: 61 cm
Ærmelængden er gradueret*

Lagerstr. XS-4XL.

 

H | 23760 | Unisex jakke

Unisex jakke med 1 indvendig brystlomme og 
1 hoftelomme, begge med klap, nakkestrop og 
skjult trykknaplukning. Hoftelommens placering er 
endvidere rykket længere ud på siden, så blandt andet 
brugeren vedbåndet oplever bedre ergonomisk komfort.
Ærmer med pull-up funktion, så ærmet nemt og hurtigt 
kan trækkes op uden brug af ombuk. Trykknapper i 
ærmer, som giver regulérbarhåndledsvidde.

Ryglængde på str. M: 72 cm
Ærmelængde på str. M: 62 cm. Ærmelængden er gradueret*

Lagerstr. XS-4XL.

H | 23769 | Unisex jakke | ekstra længde

Unisex jakke med 1 indvendig brystlomme og 
1 hoftelomme, begge med klap, nakkestrop og 
skjult trykknaplukning. Hoftelommens placering er 
endvidere rykket længere ud på siden, så blandt andet 
brugeren vedbåndet oplever bedre ergonomisk komfort.
Ærmer med pull-up funktion, så ærmet nemt og hurtigt 
kan trækkes op uden brug af ombuk. Trykknapper i 
ærmer, som giver regulérbarhåndledsvidde.

Ryglængde på str. S-4XL: 82 cm
Ærmelængde på str. M: 62 cm
Ærmelængden er gradueret*

Lagerstr. S-4XL

H | 2027 | Unisex kittel

Unisex kittel med tre indvendige lommer, brystlomme 
med klap, nakkestrop og skjult trykknaplukning. Ærmer 
med pull-up funktion så ærmet nemt og hurtigt kan 
trækkes op uden brug af ombuk. Trykknapper i 
ærmer, som giver regulérbar håndledsvidde.

Ryglængde på str. M: 101 cm
Ærmelængde på str. M: 62 cm
Ærmelængden er gradueret*

Lagerstr. XS-4XL. 

H | 20279 | Unisex kittel | ekstra længde

Ryglængde på str.: 111 cm 
Ærmelængde på str. M: 64 cm
Ærmelængden er gradueret*

Lagerstr. XS-4XL

OVERDELE HACCP*Ryg- og ærmelængde er gradueret

Også
standard
i farver

Standard
i 

hvid

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

Lagerstr. XS-4XL

65/35% P/B, 245 g/m

KENTAUR sundhedsmærkning:

Alle metervarer og tilbehør er testet 

og certifi ceret efter 

Oeko-Tex 100 

standard.
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H | 4075 | Skråhue

Skråhue 

Lagerstr. S-2XL

Hovedvidde:
S =  56 cm
M =  58 cm
L =  60 cm
XL =  62 cm
2XL =  64 cm

H | 4077 | Kasket

Kasket med net i puld og hårnet, 
regulérbar med trykknapper i bag.

Net: 100% polyester.

Lagerstr. one size

H | 4072 | Kasket

Kasket med net til langt hår, 
velcro i bag for justering. 

Net: 100% polyester.

Lagerstr. one size

H | 4073 | Kasket

Kasket med net i puld og hårnet, 
lukkes og justeres med velcro bagpå. 

Net: 100% polyester.

Lagerstr. one size

HOVEDBEKLÆDNING

102-602 
kongeblå

65/35% P/B
210 g/m2

102-101 
hvid

65/35% P/B
210 g/m2

20-100
hvid

65/35% P/B
245 g/m2

101-101
hvid

65/35% P/B
245 g/m2

102-101 
hvid

65/35% P/B
210 g/m2

102-502 
fl askegrøn

65/35% P/B, 
210 g/m2
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H | 2517 | Unisex busseronne

Unisex busseronne med ½ ærme, 
skjortekrave, nakkestrop og slids 
i siden. 1 indvendig brystlomme. 

Ryglængde på str. M: 75 cm
Ryglængden er gradueret

Lagerstr. XS-4XL.
 

F | 15018 | Dame funktionsskjorte

Dame funktionsskjorte med indvendig 
taljejustering. Uden lommer. Indvendig 
strop som gør ærmelængden regulérbar.
Trykknapper i ærmer som giver regulérbar
håndledsvidde.

Ryglængde på str. M: 71,5 cm
Ryglængden er gradueret

Lagerstr. XS-4XL. 

H | 20200 | Gæstekittel

Unisex kittel med skjult trykknaplukning. 
Uden lommer. Velegnet til bl.a. gæstekittel 
eller som overtrækskittel. Lavet i oversize
så den nemt kan tages over eget tøj.

Ryglængde på str. M: 101 cm.
Ryglængden er gradueret

Lagerstr. S-XL.

OVERDELE HACCP

102-600 lys blå
65/35% P/B, 210 g/m2

102-101 hvid
65/35% P/B, 210 g/m2

102-101 hvid
65/35% P/B, 210 g/m2

elastik 

regulering

KENTAUR sundhedsmærkning:

Alle metervarer og tilbehør er testet 

og certifi ceret efter 

Oeko-Tex 100 

standard.
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H | 16503 | Unisex joggingbuks - ekstra længde 
                      uden trykknap ved fod

H | 16506 | Unisex joggingbuks 
                      trykknap ved fod

Snor
og strop i 

talje

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

16503 
skridtlængde 

85 cm er uden
trykknap ved

fod

H | 1658 | Unisex smækbuks

Unisex smækbuks med indstillelige seler og indvendig
brystlomme med klap. Lårlomme med klap og skjulte 
trykknapper. Skjult trykknaplukning på 
sidelommer og i gylp. Skr.lgd. 80 cm.

Lagerstr. S-4XL.

Unisex joggingbuks uden lommer. Med snor og elastik i taljen. 
Skr.lgd. 85 cm.

Lagerstr. XS-4XL. 

Unisex joggingbuks uden lommer. Med snor og elastik i taljen. 
Trykknapper ved fod. Skr.lgd. 80 cm.

Lagerstr. XS-4XL.

Lårlomme

8



101-701 101-502 101-602101-203101-101

Justerbar
talje 

4-6 cm

Lårlomme 
med læg

Lårlomme

Justerbar
talje 

4-6 cm

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

101-101 hvid
65/35% P/B, 245 g/m2

BUKSER HACCP

H | 18115 | 18118 | Unisex buks

Unisex buks med justerbar talje (4-6 cm) og elastik 
samt skjulte trykknapper i gylp. 2 skrålommer og 
1 baglomme med skjulte trykknapper. 
Skr.lgd. 80 cm.

18118 - Skr.lgd. 90 cm.

Lagerstr. XS-4XL.

H | 18116 | 18119 | Unisex buks

Unisex buks med justerbar talje (4-6 cm) og elastik samt skjulte 
trykknapper i gylp. 2 skrålommer og 1 baglomme med skjulte 
trykknapper. Lårlommer med klap og skjulte trykknapper. 
Skr.lgd. 80 cm.

18119 - Skr.lgd. 90 cm.

Lagerstr. XS-4XL.

H | 18116 | Unisex buks i farver

Alle
lommer

med skjulte
trykknapper

Alle
lommer

med skjulte
trykknapper

knap

regulering

knap

regulering

Også 
standard
i farver

Også
standard
i farver

KENTAUR sundhedsmærkning:

Alle metervarer og tilbehør er testet 

og certifi ceret efter 

Oeko-Tex 100 

standard.
9
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ISO 15797

ISO 15797

ISO 15797

575-11 hvid
60/40% B/P

210-220 g/m2

575-6 marine
60/40% B/P

210-220 g/m2

575-73 gråmelange
60/40% B/P

210-220 g/m2

575-34 sort
60/40% B/P

210-220 g/m2

H | 53110 | Unisex PRO wear langærmet T-shirt

Ekstra slidstærk T-shirt med lange ærmer. Firelags
halsrib, nakke- og skulderbånd og nakkespejl. 
T-shirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer, både 
før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet 
og lang levetid.

XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL
XS kun i hvid og navy

575-11 hvid
50/50% P/B

210-220 g/m2

575-11 hvid
50/50% P/B

210-220 g/m2

575-5 kongeblå
50/50% P/B

210-220 g/m2

575-33 rød
50/50% P/B

210-220 g/m2

575-33 rød
50/50% P/B

210-220 g/m2

575-6 marine
50/50% P/B

210-220 g/m2

575-6 marine
50/50% P/B

210-220 g/m2

H | 53360 | Unisex PRO wear langærmet poloshirt

Slidstærk poloshirt med lange ærmer. Trykknapper i stolpen. 
Nakke- og skulderbånd og nakkespejl. Poloshirten har 
gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje 
temperaturer, både før og efter indfarvningen, 
for ekstra stabilitet og lang levetid.

XS  - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

PRO WEAR SHIRTS HACCP

H | 53300 | Unisex PRO wear poloshirt

Ekstra slidstærk poloshirt med trykknapper i 
stolpen. Nakke- og skulderbånd. Med nakkespejl. 
Poloshirten har gennemgået en forkrympnings-
proces ved meget høje temperaturer - både før 
og efter indfarvningen for ekstra stabilitet og lang 
levetid. Poloshirten til professionelt brug.
 
XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

KENTAUR sundhedsmærkning:

Alle metervarer og tilbehør er testet 

og certifi ceret efter 

Oeko-Tex 100 

standard.
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Blytækkervej 20 │ DK-7000 Fredericia │ Tel. +45 7594 1177 │ kentaur@kentaur.dk │ www.kentaur.dk

HYGIEJNERISIKO
Kentaurs HACCP kollektion er certifi ceret efter 3 risikoklasser

 
 
 

 

 

 HOHENSTEIN LABORATORIES Schloss Hohenstein 74357 Bönnigheim www.hohenstein.de  

 

 

CERTIFICATE 
 

  

HOHENSTEIN Type Test · TEST-NO. 12.1.8-0094 
 
According to test report no. 12.1.8.0094 issued by the Hohenstein Laboratories, the following 
workwear has been type tested in line with the standard DIN 10524 “Food hygiene - Workwear in the 
food business” (May 2004). 
 
 

The requirements for the ready-made clothing for  
“workwear in food business” 

 

Hygiene risk 1 – 3 have been fulfilled. 
 
  Product: 2027, Coat 
    23760, Jacket 
    2485 and 2517, Smock, long sleeve and short sleeve 
    53360 and 53300, polo shirt, long sleeve and short sleeve 
    53110, T-Shirt 
    1658, Overall 
    16506 Pull-on pants 
    16503 Pull-on pants 
    18115 and 18116 Pants with adjustable front waist,  
                                                    with and without pockets 
  Company: Kentaur A/S 
    Work Wear of Denmark 
    Blytaekkervej 20 
    7000 FREDERICIA 
    DENMARK 
 

 

 Schloss Hohenstein, 74357 Boennigheim, 19 July 2012 
 

 

 Director of the Department 
Function and Care 

Head of the Laboratory 
Laundry and Textile Care 

 

 

 
 

 

 Dr. Andreas Schmidt  Alexandra Kurz  
 

Hvis hygiejnerisikoen er lav, ved 
håndtering af ikke-letfordærve-
lige fødevarer eller ingredienser, 
har arbejdstøjet en relativ lav 
beskyttelsesfunktion for at kom-
me i kontakt med fødevarer, så-
fremt fødevarerne er tilstrække-
ligt beskyttede af indpakningen.

Lav hygiejnerisiko
RISIKOKLASSE 1

Høj hygiejnerisiko
RISIKOKLASSE 2

Højeste hygiejnerisiko
RISIKOKLASSE 3

Hvis hygiejnerisikoen er høj, 
f.eks. ved håndtering af upak-
kede og letfordærvelige føde-
varer eller ingredienser, har ar-
bejdstøjet en høj beskyttelses-
funktion for at komme i kontakt 
med fødevarer. Især hvis føde-
varerne ikke skal videre i pro-
cessen og hvis der er en risiko 
for, at mikroorganismer i eller 
på fødevaren kan multipliceres 
(f.eks. ved levering af upakket 
kød). Denne gruppe inkluderer 
også aktiviteter der håndterer 
processer med fødevarer, enten 
manuelt eller teknologisk, som 
kan have en effekt på den bak-
terielle formering, f.eks. tørring, 
saltning, opvarmning osv.

Hvis hygiejnerisikoen er på det 
højeste niveau, f.eks. ved hånd-
tering af upakket, ready-to-eat, 
yderst letfordærvelige føde varer, 
skal der garanteres en meget høj 
beskyttelsesfunktion, da føde-
varerne ikke er stabiliserede 
teknologisk og mikroorganismer 
kan formere sig.

Kilde: Hohenstein


