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OVER ONS
Circuit bedrijfskleding is betrokken en begaan. 
Sinds 2004 een hecht familiebedrijf, dat inmiddels 
is uitgegroeid tot een professionele organisatie 
met meer dan 800 klanten. In zowel het MKB 
als grote bedrijven in alle sectoren. Onze 
medewerkers hebben tientallen jaren ervaring in 
de mode en daardoor een grote materialen- en 
stoffenkennis, om u een kundig advies op maat te 
geven. 

“Wij koesteren onze 
klanten en gaan geen 
uitdaging uit de weg. 
Ons vak is onze passie 
en daar gaan we voor!” 



KLANTEN



DIENSTEN 

Full-service bedrijfskleding.

Midden- en kleinbedrijf
Het is bij Circuit Bedrijfskleding al 

mogelijk om vanaf 3 tot 50 personen 
een originele outfit te stylen.

Grote organisaties
Circuit Bedrijfskleding kleed grote 

organisaties van meer dan 3000 
personen.

Maatopname
Goed zittende bedrijfskleding zorgt 

voor de juiste straling en verhoogt het 
werkplezier van een medewerker.

Custom made
Alles is mogelijk, een unieke 

uitstraling die naadloos aansluit bij de 
visie van uw bedrijf.

Atelier
Om te zorgen dat uw medewerker 
altijd in passende kleding op de 

werkvloer verschijnt kan kleding naar 
wens vermaakt worden in ons atelier.

Borduren & Bedrukken
Uw naam of logo op bedrijfskleding 

laten borduren geeft extra uitstraling.

Persoonlijke webshop
De beschikking over een persoonlijke 

webshop, waar personeel zelf 
bedrijfskleding kan bestellen.

Logistiek
Wij hebben ons logistieke proces zo 
ingericht dat u hier geen omkijken 

naar heeft.

Reiniging
 Wij werken samen met diverse 

wasserijen die uw kledinguitgifte 
organiseren.



AANPAK
SHOWROOM

Circuit bedrijfskleding is vanaf het begin direct
betrokken. In onze showroom in Rotterdam kunt 
u op een ontspannen manier samen met onze 
stylist uw ideeën en eisen uitwerken. Aan de hand 
daarvan kunnen we voor u een tijdlijn uit stippelen. 
Een kledingcollectie ontwerpen die geheel voldoet 
aan de uitstraling die u wenst voor uw bedrijf en 
medewerkers.

PRODUCTIES  
• CIRCUIT READY TO WEAR
• CIRCUIT EXCLUSIVE

DUURZAME PRODUCTIES

Circuit Bedrijfskleding hanteert twee duurzame producties. 
Circuit Ready To Wear en Circuit Exclusive. De Ready 
To Wear is op voorraad en heeft een kortere levertijd 
in vergelijking tot Circuit Exclusive. Circuit Exclusive is 
bedrijfsmode dat volledig op maat wordt geproduceerd. 
Hierbij zal onze verkoop adviseur en stylist u volledig in 
begeleiden. Een totaal unieke uitstraling voor uw  
personeel en bedrijf. 

SUSTAINABLE
FASHION

CIRCUIT
CIRCULAR

CARE FOR
FIBER

CARE FOR
WATER
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2 Wensen en eisen inventariseren. Custom 
made mogelijkheden bekijken binnen het 
tijdsbestek.

3 Binnen welk tijdsbestek 
heeft het bedrijf het echt 
nodig.

Circuit bedenkt een goed 
werkend concept voor uw bedrijf 
binnen het tijdsbestek.

5 Offerte 

4

6 Na akkoord offerte afspraak inmeten 
alle medewerker/sters.

8

De productietijd.

De kleding wordt per 
persoon gemaakt. 10

CIRCUIT  
READY TO WEAR 

9

11

Kennismaking 
Circuit en uw bedrijf.

De productie wordt gestart.

De kleding word verzonden.

Sample is mogelijk. Na Sample 
goedkeuring productie start. 

7
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Kennismaking 

Circuit

Wensen en eisen 
inventariseren

Overzien 
tijdsbestek
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Werkend 
 concept
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Offerte 

WEEK 

3

6

 Akkoord  
offerte 

*inmeten

WEEK 

4
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Sample  

WEEK 

4
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WEEK 
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Productie
wordt 
gestart
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Productietijd

WEEK 

6
WEEK 
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Kleding is 
per persoon 

gemaakt

11

Kleding is 
gemaakt

verzending

CIRCUIT  
READY TO WEAR TIMELINE 

* het aantal in te meten medewerkers is variabel en kan eventueel langer duren
* aan de tijdslijn kunnen geen rechten worden ontleend, een tijdsindicatie 



Kennismaking Circuit.1

2 Circuit neemt een 
deskundig modestylist 
mee. Impressie met 
moodboard.  

3 In overleg wordt het 
eerste ontwerp na ca.  
3 weken gepresenteerd.

Na een week ontvangen wij graag 
feedback van over de door ons 
geleverde presentatie. Eventuele 
op- of aanmerkingen kunnen worden 
aangepast, u ontvangt een nieuwe 
digitale presentatie.

5 Offerte

4

6 Na akkoord offerte worden er 
samples gemaakt welke worden 
gepresenteerd op poppen.

8

Nadat de samples zijn 
goedgekeurd wordt de 
passerie geproduceerd, de 
productie duur ca. 3 weken.

De productietijd van de  
samples duurt ca 4 weken.

Inmeten van medewerker/sters 
vindt plaats op de vestiging, 
de tijdsduur van het inmeten is 
afhankelijk van de hoeveelheid 
mensen.

Na alle medewerkers 
ingemeten te hebben wordt 
de productie gestart, de 
productietijd bedraagt  
7 weken.

De kleding is per persoon 
gemaakt en wordt verzonden

10

CIRCUIT  
EXCLUSIVE  
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• kleurenpalet
• fotografie
• stoffen
• impressies
• ideeën
• concept vorming
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Kennismaking 

Circuit met
 ASML

Circuit stylist 
impressie 

moodboard 

Eerste 
ontwerp 
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 Feedback 
ronde
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Offerte 

CIRCUIT  
EXCLUSIVE TIMELINE
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 Akkoord  
offerte samples

presentatie 

WEEK 
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Productietie  
samples  

WEEK 

12
WEEK 

15
WEEK 

18

8

Samples zijn 
goedgekeurd 

passerie 
productie
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*Inmeten van 
medewerkers

WEEK 

20
WEEK 

21

10

Definitieve 
productie 
gestart

11

Kleding is 
gemaakt

verzending

* het aantal in te meten medewerkers is variabel en kan eventueel langer duren
* aan de tijdslijn kunnen geen rechten worden ontleend, een tijdsindicatie 



CIRCUIT  
EXCLUSIVE CASE 

VOORBEELD 
IMPRESSIE



KLEURIMPRESSIE
Stylisten en adviseurs van Circuit Bedrijfskleding 
zullen al uw wensen inventariseren. Vanuit het eerste 
gesprek zal er duidelijk worden gekeken naar de Look 
& Feel van uw bedrijf. Waarna wij in eerste instantie 
een moodboard zullen maken van uw wensen en 
onze ideeën.  

EERSTE IMPRESSIE 
Nadat het eerste startpunt is gecreëerd zullen wij een 
eerste ontwerp presenteren. (zie de volgende pagina)  
De week erna horen wij graag uw feedback aan. Als 
de impressie tot verbeelding spreekt zullen wij u een 
offerte versturen. 

DEFINITIEVE PRODUCTIE
Na akkoord van de offerte zullen wij eerst een 
aantal samples laten maken. Als die samples zijn 
goed gekeurd gaan wij over tot het inmeten van 
elk personeels lid. Nadat iedereen is ingemeten zal 
worden gestart met de definitieve productie. 

CIRCUIT  
EXCLUSIVE RESULTAAT





CIRCUIT  
INSPIRATIE


