
VOORDEEL

HET

 DE TOEKOMST 
VAN WORKWEAR 



 Van Locale producent 
naar Wereldwijde 
Producent 
 Charles Hughes, zoon van een kleine boer aan de ruige 
Atlantische kust, was vastbesloten om de beste werkkleding en 
werkschoenen te maken toen hij zijn bedrijf startte in 1904. 100 
Jaar later gelden deze basis principes nog steeds. Goede 
ontwerpen, kwaliteit en service. 

 Familiebedrijf 
 Portwest is een familiebedrijf en wordt nog steeds geleid door 
de 3e en 4e generatie van de Hughes Familie. 

 M E E R  D A N  1 0 0  J A A R  E R V A R I N G 
V E R W E R K T  I N  I E D E R E  S T E E K 

1904 
 Charles Hughes opende 
zijn eerste winkel in 
Ier land 

2018 
 2 nieuwe productielocaties in 
Bangladesh en Myanmar zijn 
in gebruik genomen. 

2017 
 Por twest star t op de 
Australische markt door 
middel van de acquisitie van 
Prime Mover Ltd 

2014 
 Nieuwe distr ibutiecentra 
openen in VAE en de VS 

2012 
 Opening van de eerste 
Por twest productie in 
Bangladesh 

2007 
 Het eerste Europese magazijn 
opent in Polen 

2003  Verkoop binnen de 
Europese markt wordt verder 
uitgebreid .

 Nieuw magazijn van 10.000 m² 
in het Verenigd Koninkrijk 

1980 
 Por twest star t in het 
Verenigd Koninkrijk 

1984  
 Het merk Por twest is een 
geregistreerde handelsnaam 

1945 
 Eerste fabrieksproductie in 
Ier land 

2018 
 Por twest acquireer t het Huski 
Explorer merk 

1988 
 Begin met de productie in 
het VK 

2019  Por twest breidt het 
Poolse magazijn uit tot ruim 
14.000 m² - 6 wereldwijd 
verspreide magazijnen 

2020 
 Nieuwe productielocatie in 
Ethiopië 
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 OVER 

 Met meer dan 100 jaar ervaring en een oorsprong die is gebaseerd op 
kwaliteit en service, heeft Portwest zich op de wereldmarkt gevestigd als 
marktleider en trendsetter op het gebied van het ontwerpen en produceren 
van stijlvolle, comfortabele en kwalitatief hoogwaardige werkkleding die 
voldoet aan vrijwel alle internationaal erkende normeringen. 

 Bij Portwest luisteren wij aandachtig naar onze klanten en zijn we voortdurend bezig met het 

verbeteren van ons assortiment door nieuwe materialen te ontwikkelen en innovatieve functies 

voor onze producten te bedenken en te ontwerpen. Onze uitgebreide en unieke collectie 

werkkleding, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen en PBM’s beschermen mensen over de 

hele wereld en binnen een grote diversiteit aan industrieën zoals de olie- en gaswinning, snij- en 

laswerkzaamheden, mijnbouw, landbouw, transport en opslag, chemische productie, horeca, 

bouw en constructie en nog vele andere. 

Wij zijn specialisten op het gebied van bescherming tegen restrisico’s waaronder vlammen, 

vlambogen, chemische stoffen, metaal spatten, slechte zichtbaarheid en verschillende 

weersomstandigheden zoals koude, hitte en regen. Met een wereldwijde distributie vanuit 

magazijnen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië 

en de Verenigde Staten, met productiefaciliteiten in Bangladesh, Myanmar, China en sinds kort 

Ethiopië en met een persoonlijke klantenondersteuning in veel landen, biedt Portwest een uniek 

propositie door de kwaliteitsverbeteringen te leveren en kostenbesparingen te realiseren in elke 

fase van productie en distributie zoals onze klanten dat gewend zijn. Portwest heeft een groot 

team van bekroonde productontwerpers die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van 

vlamvertragende en goed zichtbare werkkleding, beschermende schoenen, handbescherming 

en PBM’s. 

We ontwikkelen doorlopend nieuwe producten die volledig tegemoetkomen aan de veranderende 

behoeften van werknemers in alle bedrijfstakken over de hele wereld. Wij leveren onze producten 

uitsluitend aan wederverkopers en distributeurs, maar bieden de eindgebruikers ondersteunen 

en advies om tot de juiste keuze van deze artikelen te komen. Ons doel is om uw enige bron voor 

veiligheid te zijn, ondersteund door de Portwest-productbelofte van betere kwaliteit, service en 

waarde. 

  6 Magazijnen 
wereldwijd  
 6 Regionale 
Verkoopkantoren 

 Por twest productie 
faciliteiten 
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 ONE STOP SHOP 
VOOR VEILIGHEID 

 Portwest heeft de 
oplossing voor al uw 
veiligheidsbehoeften 
 De Portwest catalogus bevat meer dan 1350 artikelen waaronder: 
innovatieve vlamvertragende kleding, hoge zichtbaarheidsartikelen, 
werkkleding, handschoenen, veiligheidsschoenen, PBM’s, regenkleding 
en kokskleding 

 VOORDEEL 

�  One Stop Shop voor uw  
veiligheidsproducten - u hebt geen 
meerdere leveranciers nodig 

�  1350+ Modellen verdeeld over 23 
productlijnen, met een klant specifieke 
ontwerp service 

240+  HOGE ZICHTBAARHEID 
PRODUCTEN 

120+  VLAM BESTENDIGE 
PRODUCTEN 

175+  HAND BESCHERMING 
PRODUCTEN 

140+  WERKKLEDING 

105+  REGENKLEDING 

170+  PBM   MODELLEN 

140+  SCHOENEN   MODELLEN 

 Toonaangevend 
assortiment :



THE COMPLETE PORTWEST  

HIGH VISIBILITYRANGE        

 EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER

THE COMPLETE PORTWEST 

HIGH VISIBILITYRANGE        

EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER
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 Portwest beconcurreert 
u niet bij uw eigen 
klanten 

 ALLEEN LEVERINGEN AAN 
WEDERVERKOPERS 

 Portwest levert uitsluitend aan wederverkopers, locale 
PBM- en kledingdistributeurs en nationale retailers. Onze 
klanten kunnen er zeker van zijn dat zij nooit hoeven te 
concurreren met Portwest binnen hun eigen regio en 
marktsegment. 

 VOORDEEL 

 Portwest levert: 
�  Verkoopondersteuning 
�  Marketing Ondersteuning 
�  E-commerce ondersteuning 



DX474
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 ONTWERP EN 
ONTWIKKELING 

 Portwest heeft 35 Award-winning 
designers en productmanagers in 
dienst die werken aan onze trend 
zettende ontwerpen en innovaties 
 Door de feedback van onze klanten te combineren met de 
onderzoeksresultaten van het Portwest Development team is de eerste 
stap in de creatie van een nieuw Portwest product. Portwest luistert 
naar de wens van de klant en ontwikkelt technische materialen die 
voldoen aan de vraag vanuit de industrie en de internationale 
veiligheidsnormeringen 

 Nieuwe collecties: 

 VOORDEEL 

�  Technisch hoogstaande product ontwerpen 
en innovaties 

�  Gedegen kennis van de industrie 
�  Jaarlijks worden 100 nieuwe producten 

geïntroduceerd 
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 Of het nu gaat om de introductie van nieuwe producten of om 
een  verbetering van de service, Portwest blijft innoveren. Met de 
komst van de nieuwste catalogus worden meer dan 200 nieuwe 
innovatieve producten geïntroduceerd. Met aantrekkelijke en 
aansprekende producten in elke artikelgroep, kunnen onze 
klanten ervan verzekerd zijn dat Portwest de laatste trends en 
technologieën heeft toegepast bij het ontwerpen van deze 
nieuwe artikelen. 

 Op de hoogte blijven 
van de laatste trends 
& technologieën 

 ALTIJD INNOVEREN 

�  Innovatieve doeken, dagelijks 
bruikbare technologieën, 
prijswinnende ontwerpen 

�  Nieuwe stoffenafwerkingen en 
coatings 

 VOORDEEL 

 EERSTE IN ZIJN SOORT VOOR VEILIGHEID 

 I N T E L L I G E N T E  W E R K K L E D I N G ™ 

 LONE WORKER SAFETY 
DEVICE 

 GPS LOCATOR V1 



AF53

A726

AF53

A726
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 MODERNE 
PRODUCTIES 

 Portwest heeft controle 
op ieder moment tijdens 
het productie proces 
 Portwest heeft een directe invloed op elk moment en iedere fase binnen 
het productie proces. Doeken zijn exclusief voor Portwest ontwikkelt en 
alle onderdelen zijn zorgvuldig geselecteerd en uitgebreid getest. Dankzij 
het gebruik van zeer hoogwaardige productie technologieën levert 
Portwest een constante kwaliteit in combinatie met korte levertijden. 

�  Gegarandeerde kwaliteit, veiligheid en 
productie volgens:  Corporate Social 
Responsibility and Ethical Production, 
Quality Assurance Vertical Manufacturing 

 VOORDEEL 

 Wij ontwerpen, produceren, houden voorraad en verzenden producten 
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 WRAP 
 Por twest productiebedrijven zijn 
gecer tificeerd volgens de WRAP 
g o u d e n  n o r m e r i n g .  W R A P  i s 
wereldwijd het grootste onafhankelijke 
f a b r i e k- g e r i c h t e  c o m p l i a n c e 
p r o g r a m m a  b e d o e l d  o m  e e n 
verantwoordelijke productie binnen de 
confectie industrie te waarborgen 

 ETHISCH VERANTWOORDE 
PRODUCTIE 

 Portwest 
werknemerswelzijn 
 Bij Portwest investeren we in het onafhankelijk monitoren om een goede 
uitvoering te garanderen. Door voor Portwest te kiezen kunnen onze 
klanten ervan verzekerd zijn dat alle producten worden geproduceerd bij 
een bedrijf waar veiligheid, wettelijke bepalingen, humaniteit en de 
ethische normen en waarden hoog in het vaandel staan. Alle Portwest 
productie faciliteiten worden continue zeer streng gemonitord, de 
kwaliteit wordt doorlopend gecontroleerd en audits zijn een vast 
onderdeel van onze committent aan ethische  verantwoorde 
werkomstandigheden 

�  4 Volledig Eigen Productielocaties 
�  2 x Bangladesh, 1 x Myanmar, 1 x Ethiopië 

(2020). Meer dan 3200 werknemers 

 VOORDEEL 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 Portwest verzekerd haar 
klanten dat alle producten 
voldoen aan de relevante 
normen 
 Een certificaat van een onafhankelijk testinstituut garandeert 
dat de kleding of het doek die voor een test zijn aangeboden 
aan een onafhankelijk testinstituut, voldoen aan de vermelde 
normeringen. Het is geen garantie dat de bulk productie ook 
aan die normeringen voldoet. Portwest kwaliteitsspecialisten 
controleren iedere rol doek en iedere batch van onderdelen 
die wij gebruiken voor onze technische producten. Onze 
klanten kunnen er zeker van zijn dat de Portwest producten 
altijd aan de vermelde normen voldoen 

 ONAFHANKELIJK 
TESTEN EN NALEVEN 

231+  HOGEZICHTBA ARHEID 
PRODUCTEN 
 CE GECERTIFICEERD 

155+  HANDBESCHERMING 
PRODUCTEN 
 CE GECERTIFICEERD 

119+  VL AMVERTR AGENDE 
PRODUCTEN 
 CE GECERTIFICEERD 

144+  PBM ARTIKELEN 
 CE GECERTIFICEERD 

121+  SCHOEISEL  
 CE GECERTIFICEERD 

 NOG VEEL MEER PRODUCTEN DIE 
GECERTIFICEERD ZIJN VOLGENS 
DE AMERIK A ANSE EN 
AUSTR ALISCHE NORMERINGEN.  Lid van: 

 VOORDEEL 
 872 CE-gecertificeerde 
producten 
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 Portwest vervaardigd elk jaar op maat 
gemaakte producten voor duizenden 
klanten over de hele wereld 

 CUSTOM MADE PASSEND 
VOOR AL UW WENSEN 

 Het technisch ontwerpteam werkt nauw samen met onze klanten om 
individuele producten of een volledige assortimenten te ontwerpen. Ze 
werken met onafhankelijke instanties die certificering volgens alle 
internationale normen mogelijk maken. Portwest geeft u de keuze uit 
verschillende service- en aanpassingsmogelijkheden 

 VOORDEEL 

�  Dedicated Project Manager 
�  Snelle levering 
�  Specialistisch ontwerpteam 
�  Voorraad-houdende overeenkomsten 

 Custom Made opties 

 Personaliseer 
 Standaard ontwerp, 
klantspecifi ek merk 

 Klant specifi eke aanpassingen: 
 Standaard ontwerp, klantspecifi eke 
aanpassingen 

 Op bestelling gemaakt: 
 Volledig klantspecifi ek 
ontwerp 

 Custom Special is een volledig op maat 
gemaakte service waarbij we gebruik 
maken van op bestelling vervaardigde, 
aangepaste stoffen en klant specifieke 
kleuren. 

 Custom Express is een snelle, efficiënte 
service waarmee met behulp van 
voorraadstoffen en standaard kleuren 
een toonaangevende productietijd is  
gegarandeerd. 
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 Portwest heeft meer dan 170 
sales medewerkers, verdeeld 
over meer dan 50 landen 
 Portwest heeft meer dan 170 sales medewerkers, verdeeld over meer 
dan 50 landen, volledig telefonisch ondersteund door ons sales support 
team wereldwijd gevestigd in 6 landen. Klanten kunnen volledig 
vertrouwen op de toegewijde lokale salessupport teams, die zorgen voor 
een persoonlijke ondersteuning en service. 

 PROFESIONEEL 
WERELDWIJD SALES TEAM 

 Portwest ASM’s bieden u: 

�  Technisch product 
training en advies 

�  Demonstraties van 
nieuwe artikelen 

�  Technische 
Ondersteuning aan 
Eindgebruikers 

�  Merchandising 
Ondersteuning 

�  Lokale en 
internationale 
marktkennis 

 VOORDEEL 

 170 sales 
medewerkers 
in meer dan 
50 landen 



24/7/365
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 KLANTWEBPORTAAL 

 Snelle en betrouwbare 
ondersteuning, overal en op 
ieder gewenst moment 
 De Portwest B2B portal die beveiligd wordt door middel van een 
wachtwoord geeft klanten de mogelijkheid om voorraad te checken, 
orders te plaatsen, en hun eigen account te monitoren. 
Orderbevestigingen worden een paar minuten naar het plaatsen van 
een order verstuurd. 

�  Bekijk de beschikbaarheid met het real 
time inzicht van onze voorraad 

�  Sneller bestellen - het verkoopkantoor 
omzeilen 

�  Beheer uw online account 

�  Marketingmateriaal downloaden 

 VOORDEEL 
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 Portwest is vastberaden 
om de klant te geven 
wat gevraagd wordt, op 
het moment dat de 
vraag er is 
 Portwest heeft wereldwijd 6 magazijnen vol voorraad, in het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, de Verenigde Staten, 
Australië en de UAE (Sharjah). 

 MAGAZIJNEN 
WERELDWIJD 

�  96% van de Orderlijnen zijn beschikbaar 
�  Verzending dezelfde dag 
�  Wereldwijd 6 magazijnen vol voorraad 

 VOORDEEL 

 NEW POLAND 
WAREHOUSE 
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 Vanuit het Portwest 
magazijn direct naar uw 
klant 
 Bespaar tijd en geld door orders direct vanuit ons magazijn en naar 
uw klant te laten verzenden met uw pakbon, zonder extra kosten. 
Deze service bespaart u verzendkosten, opslag- en 
administratiekosten. Plaats eenvoudig uw drop shipment order op 
www.portwest.com 

 DROP SHIPPING 

�  Bespaar op de kosten voor 
verzending, opslag en 
administratie 

�  Verkort de levertijd aan uw klant 
�  Uw pakbon 
�  Geen extra kosten 

 KLANTSPECIFIEK MAGAZIJN. 

PORT WEST

 EIND GEBRUIKER 

 NORMALE LEVERING 

 �  Snel 
 �  Eenvoudig 

 �  Kosten 
besparend 

 DROP SHIPPING 

PORT WEST

 EIND GEBRUIKER 

 VOORDEEL 
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 INDUSTRIE CATALOGUS MET 
680+ BLADZIJDEN 

 Portwest heeft een 
toonaangevende 680+ pagina 
catalogus met daarin meer dan 
1350 producten, verdeeld over 
23 productgroepen 
 De Portwest-catalogus is beschikbaar in 28 talen en is een 
waardevol verkoophulpmiddel voor klanten en kopers. 

 Catalogus Overprint Service 
 Portwest biedt een overdrukservice waarmee u onze 
catalogusomslag kunt vervangen door een gepersonaliseerde 
omslag met uw bedrijfseigen logo en huisstijl. 

 Overdruk opties: 
•  Portwest-merkcovers 
•  Vooraf ontworpen sjablonen die geschikt zijn voor gebruik 

met uw eigen logo en slogan 
•  Generieke/merkloze omslag opties 
•  Klanten kunnen een eigen op maat gemaakte 

omslagillustratie indienen 

�  Gepersonaliseerde catalogus 
omslag 

�  Portwest vergoed Meer dan 
50% van de kosten 

�  Professionele catalogus 
vertaald in uw eigen taal 

�  Absoluut probleemloos - 
Aflevering  direct bij uw klant 

 VOORDEEL 



TX33
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 DUURZAAMHEID EN 
MILIEUPLAN 

 Portwest draagt actief bij 
aan een schoner milieu 
 Portwest neemt zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu 

zeer serieus. Dit is de directe reden waarom wij hebben een continu evoluerende 

agenda hebben die erop is gericht om voortdurende verbeteringen en efficiëntiewinst 

te realiseren om zodoende onze ecologische voetafdruk en milieu-impact verminderen. 

Portwest pleit voor een duurzaam beleid van Reduceer, Regenereer en Recycle, waarbij 

het ons doel is om een circulaire productie te realiseren 

 GERECYCLED POLYESTER 

 Waar mogelijk maakt Portwest gebruik van gerecycled 

polyester in een groot aantal kledingstukken. Gerecycled 

polyester wordt o.a. vervaardigd uit gebruikte PET flessen, 

deze worden gesmolten tot een grondstof en van daaruit 

gesponnen tot polyestervezels. Dit proces bespaart alleen 

al meer dan 35% op de gebruikelijke energie kosten. 

Portwest realiseert deze reducties zonder ook maar iets in 

te leveren op de kwaliteit van de doeken. 

 Het recyclen van polyester betekend: 

•  Vermindering van de afhankelijkheid van olie als ruwe 

grondstof 

•  Reductie van de lucht-, water- en bodemvervuiling 

•  Reductie van afval en stortplaatsen 

 MILIEU 
•  Uitbreiding van een beheerd bos op het 300 hectare 

grote park van Portwest is een deel van ons streven naar 
koolstofneutrale onderneming. 

•  ISO 14001 certifi catie voor alle Europese magazĳ nen 

•  Actieve participatie aan het jaarlĳ kse WWF Earth Hour. 

•  Volledig onderschrĳ ving van de WEEE en Batterĳ  Richtlĳ nen 
2013 

 RECYCLING 
•  80% van alle verpakkingen en dozen zĳ n recyclebaar 

•  Portwest-catalogi worden gedrukt op FSC-gecertifi ceerd 
papier uit duurzaam beheerde bossen. 

 PRODUCTIE & TRANSPORT 
•  Portwest-fabrieken zĳ n WRAP-geaccrediteerd - (Worldwide 

Responsible Accredited Production) 

•  Transport over zee heeft onze voorkeur 

 PRODUCTEN 
•  Het Portwest assortiment bevat een groot aantal artikelen 

welke zĳ n vervaardigd uit gerecycled polyester . 

•  Er wordt sterk gewerkt aan het toenemend gebruik van 
Organisch katoen 

•  Doeken en overige materialen worden ingekocht bĳ  REACH 
gecertifi ceerde partners 

 VOORDEEL 

 HEEL SPECIFIEK, 
WIJ GEBRUIKEN 

20
PET FLESSEN 

VOOR DE 
PRODUCTIE VAN 
ÉÉN POLYCOTON 

JACK 
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 PRIJSWINNENDE 
ONDERNEMING 

 EXPORTEUR VAN HET JA AR AWARD 
EN OVERALL WINNA AR VAN DE 
EXPORTEUR VAN HET JA AR AWARD 
2018 - EXPORT INDUSTRY AWARDS 

 IRISH BUSINESS EN FINANCE 
ELEVATION AWARD 2018 

 BESTE 1000 BEDRIJVEN OM LONDON 
EXCHANGE-BEURS 2018 TE 
INSPIREREN 

 EY ONDERNEMER VAN HET JA AR 
INTERNATIONA AL EN OVERALL 
WINNA AR IN 2017 
 ERKENNING VOOR PORT WEST DIRECTEUREN 
ALS SNELGROEIENDE ONDERNEMERS 

 DELOITTE BEST MANAGED COMPANY - 2016, 
2017, 2018 EN 2019 
 ERKENNING VOOR DE UIT VOERING VAN DE 
WERK ZA AMHEDEN BIJ PORT WEST OP HET HOOGSTE 
BUSINESS NIVEAU 

 PROFESSIONELE KLEDING AWARD 2017 
•  BESTE DOEK EN DRA AD INNOVATIE AWARD HIGHLY 

COMMENDED 2017 
•  PRIJS VOOR BESTE CATALOGUS 

 2017 ZEER SUCCESVOL 

 BSIF SAFETY AWARDS 
•  CUSTOMER SERVICE AWARD 2017 PRODUCT 

INNOVATIE WINNA AR 2016 EN CUSTOMER SERVICE 
WINNA AR 2016 

 IBEC KEEPWELL MARK  2019
 ERKEND PORT WEST’S WORKPL ACE WELLBEING 
PROGRAMMA 
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WERELDWIJDE 
CONTACT INFO

VERKOOPTEAM FRANKRIJK
Tel:  +33 967 39 82 88
Email: info@portwest.fr

VERKOOPTEAM DUITSLAND
Tel:  +49 211 240 9049
Email: info@portwest.de

VERKOOPTEAM GRIEKENLAND
Tel:  +30 2111 989 342
Email: info@portwest.gr

VERKOOPTEAM SPANJE
Tel:  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

VERKOOPTEAM PORTUGAL
Tel:  +351 308 813 627
Email: encomendas@portwest.pt

Voor alle andere landen neem contact op met:
Tel:  +44 (0) 1709 894 575   
Email: info@portwest.com

HOOFDKANTOOR IERLAND  
VERKOOPKANTOOR & 
MAGAZIJN:
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

VERKOOPKANTOOR & 
MAGAZIJN IN HET VERENIGD 
KONINKRIJK:
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

VERKOOPKANTOOR & 
MAGAZIJN IN POLEN:
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

VERKOOPKANTOOR & 
MAGAZIJN IN HET MIDDEN-
OOSTEN: 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International 
Free Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

Tel: +353 (0) 98 26411
Email: info@portwest.com

Tel: +44 (0) 1709 894 575
Email: info@portwest.com

Tel: +48 32 353 0053
Email: biuro@portwest.pl

Tel: +971 6 5527765
Email: orders@portwest.ae

VERKOOPKANTOOR & 
MAGAZIJN IN AUSTRALIË EN 
NIEUW-ZEELAND:
Portwest Pacific Pty Ltd.
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

VERKOOPKANTOOR & 
MAGAZIJN IN DE VERENIGDE 
STATEN:
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville
Kentucky
40165
USA

Belastingvrij: +1 844 992 0111
Tel: +1 502 921 0111
Fax: +1 502 921 0555
Email: info@portwest.us

AU Tel: +61 1300 088 966
NZ Tel: +64 0800 880 208
Email:  
sales@portwest.com.au



� twitter.com/portwest   � linkedin.com/company/portwest � facebook.com/portwest  � youtube.com/user/PortwestTV

 WERELDWIJD 6 MAGAZIJNEN 
•  UK  •  IERLAND  •  POLEN  •  USA 

•  AUSTRALIË  •  UAE 

 ‘S WERELDS SNELST 
GROEIENDE BEDRIJF IN 

WERKKLEDING 

  6 Magazijnen 
wereldwijd  
 6 Regionale 
Verkoopkantoren 

 Por twest 
productie 
faciliteiten 
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