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EN ISO 20471: een zichtbaar betere norm!
Vaak worden er opdrachten uitgevoerd op de openbare weg. 
De wetgeving verplicht de hulpverleners specifi eke kleding te dragen 
met een hoge zichtbaarheid (klasse 3). De nieuwe SIOEN-modellen 
voldoen reeds aan de nieuwe norm EN ISO 20471:2013. 
Bovendien zijn de nieuwe modellen te herkennen aan de nieuwe kleuren 
die nationaal geadviseerd worden. 
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Medische interventiekledij ............................................................................. 4
Bij de ontwikkeling van de nieuwe modellen is maximaal rekening gehouden met de noden 
van de gebruikers op het terrein. Comfortabele kledij dient te beschermen tegen regen en 
koude in de winter. Bij warm weer zijn lichte, ademende materialen nodig.

De kledij biedt tevens een optimale bescherming tegen overdracht van micro-organismen en 
is bestand tegen industriële wasbeurten. Daar hulpverleners ook vaak moeten tussenkomen 
in moeilijke omstandigheden (verkeersongevallen, …), werd geopteerd voor materialen met 
een hoge mechanische sterkte. 

Uiteraard dient de kledij steeds gecombineerd te worden met andere individuele bescher-
mingsmiddelen zoals wegwerphandschoenen, veiligheidsschoenen, … om een totale bescher-
ming te bieden. Deze beschermkledij behoort tot het Vidal assortiment. 
Vidal Protection is een divisie van SIOEN Apparel die zich toelegt op beschermkledij voor 
brandweer en andere hulpdiensten.

Kogel- en steekwerende beschermkledij ........................................12

Snijwerende beschermkledij .......................................................................16
In deze brochure zijn ook enkele producten opgenomen uit het assortiment van S.A.T. . 

S.A.T. (SIOEN Armour Technology) is een divisie van SIOEN Apparel die zich toelegt op het 
ontwikkelen van kogelwerende vesten. Onder de naam Torskin biedt S.A.T. tevens comforta-
bele beschermkledij tegen aanvallen met messen.

Vernieuwd gamma 
medische interventiekledij
SIOEN Apparel heeft reeds vele jaren specifi eke kledij voor medische 
interventieteams in het gamma. Dit aanbod is nu compleet vernieuwd 
om tegemoet te komen aan de actuele vragen van de hulpverlener- 
ambulancier.
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 Brussel 2658A2EU1

Signalisatie parka
100 % waterdicht - winddicht - ademend - waterafstotende buitenstof - 
vochtabsorberende coating aan de binnenzijde - comfortabel - soepel - hoge 
scheurbestendigheid - bescherming tegen overdracht van micro-organismen

Buitenzijde
 » rechtopstaande kraag met fl eece 

voering 

 » geïntegreerde regelbare kap met 
kinbescherming en klep 

 » ritssluiting onder dubbel beleg met 
drukknopen 

 » 2 ingezette, gevoerde borstzakken 
met ritssluiting 

 » 2 opgezette borstzakken met klep 

 » aanpasbare radiozak
 » balpenzak 

 » badgehouder 

 » radiolus op schouderhoogte 

 » velcro voor badge op rechtermouw 

 » 1 napoleonzak 

 » 2x2 ingezette zakken met klep-/
ritssluiting op taillehoogte 

 » tricot windvangers in de mouwen 

 » aanpasbare mouw met drukknopen 

 » retro-refl ecterende banden 
met prismatechnologie

Binnenzijde
 » vaste voering
 » 1 binnenzak 

 » softshell 9658 kan 
ingeritst worden 

 » ritsopening in rugvoering 
en vooraan op 
borsthoogte voor 
het aanbrengen 
van logo’s

Stofsamenstelling
 » SIOPOR® Ultra: 

100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 195 g/m2

 » Binnenvoering:
100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 160 g/m2

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » 450 fl uogeel/enamelblauw
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scheurbestendigheid - bescherming tegen overdracht van micro-organismen

Binnenzijde
vaste voering
1 
softshell 9658 
ingeritst worden
ritsopening in rugvoering 
en vooraan op 
borsthoogte voor 
het aanbrengen 
van logo’s

100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 195 

100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 160 

Binnenzijde
vaste voering

binnenzak
softshell 9658 kan 
ingeritst worden
ritsopening in rugvoering 
en vooraan op 
borsthoogte voor 
het aanbrengen 
van logo’s

100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 195 g/m2

100% polyester weefsel met 100% PU-coating, ± 160 g/m2
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Gent 7658A2EU1

Signalisatie blouson
100 % waterdicht - winddicht - ademend - waterafstotende buitenstof - 
vochtabsorberende coating aan de binnenzijde - comfortabel - soepel - hoge 
scheurbestendigheid - bescherming tegen overdracht van micro-organismen

Buitenzijde
 » rechtopstaande kraag met 

fl eece voering 

 » geïntegreerde regelbare kap 
met kinbescherming en klep 

 » ritssluiting onder dubbel beleg 
met drukknopen 

 » 2 ingezette, gevoerde 
borstzakken met ritssluiting 

 » 2 opgezette borstzakken met 
klep 

 » aanpasbare radiozak
 » balpenzak 

 » badgehouder 

 » radiolus op schouderhoogte 

 » velcro voor badge op 
rechtermouw 

 » 1 napoleonzak 

 » 2 ingezette zakken met 
ritssluiting op taillehoogte 

 » elastiek in mouwuiteinde en 
vernauwing d.m.v. klittenband 

 » retro-refl ecterende banden 
met prismatechnologie

Binnenzijde
 » vaste voering 

 » 1 binnenzak 

 » softshell 9658 kan ingeritst 
worden 

 » ritsopening in rugvoering 
en vooraan op borst-
hoogte voor het 
aanbrengen van 
logo’s

Stofsamenstelling
 » SIOPOR® Ultra: 100% polyester weefsel 

met 100% PU-coating, ± 195 g/m2

 » Binnenvoering: 100% polyester weefsel 
met 100% PU-coating, ± 160 g/m2

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » 450 fl uogeel/enamelblauw

aanpasbare taille balpenzak aanpasbare radiozak
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Binnenzijde

Binnenvoering: 100% polyester weefsel 

Binnenzijde
vaste voering

softshell 9658 
worden
ritsopening in rugvoering 
en vooraan op borst-
hoogte voor het 
aanbrengen van 
logo’s

 Ultra: 100% polyester weefsel 

Binnenvoering: 100% polyester weefsel 

Binnenzijde
vaste voering

binnenzak
softshell 9658 kan ingeritst 
worden
ritsopening in rugvoering 
en vooraan op borst-
hoogte voor het 
aanbrengen van 
logo’s

 Ultra: 100% polyester weefsel 

Binnenvoering: 100% polyester weefsel 
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3 Ieper 9658A2TU2

Signalisatie Softshell
Koude- en windbescherming - lichtgewicht - comfortabel - 
soepel - gestikte naden

Buitenzijde
 » rechtopstaande kraag
 » ritssluiting met kinbescherming
 » 2 ingezette zakken met ritssluiting
 » badgehouder
 » rond ingezette mouwen
 » mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
 » velcro voor badge op rechtermouw
 » retro-refl ecterende banden met prismatechnologie » »

Binnenzijde
 » 1 binnenzak
 » kan gecombineerd worden met parka 2658 of blouson 

7658 

Stofsamenstelling
Tweelaags softshell: 100% polyester stretch met 
100 % polyester fl eece aan de binnenzijde, ± 250 g/m2 

Maatvoering
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » 450 fl uogeel/enamelblauw
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Signalisatie Kazuifel
100 % waterdicht - winddicht - ademend - waterafstotende buitenstof - 
vochtabsorberende coating aan de binnenzijde - hoge scheurbesten-
digheid - bescherming tegen overdracht van micro-organismen

Buitenzijde
 » Model met V-kraag
 » centrale ritssluiting
 » 2 opgezette borstzakken met klep
 » aanpasbare radiozak
 » balpenzak
 » badgehouder
 » radiolus op schouderhoogte
 » velcro voor badge op rechterborst
 » 2 opgezette zakken met klepsluiting op taillehoogte 

waarvan 1 met ingewerkte zak met ritssluiting
 » retro-refl ecterende banden met prismatechnologie » »

Binnenzijde
 » ritsopening in rugvoering en op vooraan op borsthoogte voor het 

aanbrengen van logo’s

Stofsamenstelling
 » SIOPOR® Ultra, 100% polyester weefsel met 100% 

PU-coating, ± 195 g/m2

 » Binnenvoering: 100% polyamide weefsel, ± 65 g/m2

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » 450 fl uogeel/enamelblauw
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2003 +A1:2006
EN 13758-2

UPF 50+

2003 +A1:2006
EN 13758-2

UPF 50+

CLASSIC

Fleurus 658AA2MC1

Polo
Lichtgewicht - vochtregulerend - sterk - soepel - machine-
wasbaar - gestikte naden - permanent anti-bacterieel 
(nano-zilver technologie)

Buitenzijde
 » Model met omlegkraag
 » sluiting met 3 knopen
 » korte mouwen
 » ventilerende mesh ter hoogte van oksels 

Stofsamenstelling
SIO-COOL® Classic: 100% polyester piqué, ± 180 g/m2 

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » 449 fl uogeel/enamelblauw

Eeklo 558AA2MC1

Signalisatie polo
Lichtgewicht - vochtregulerend - sterk - soepel - machinewas-
baar– gestikte naden - permanent anti-bacterieel (nano-zilver 
technologie)

Buitenzijde
 » Model met omlegkraag
 » sluiting met 3 knopen
 » korte mouwen
 » ventilerende mesh ter hoogte van oksels
 » gelaste en gesegmenteerde retro-refl ecterende banden »

Stofsamenstelling
SIO-COOL® Classic: 100% polyester piqué, ± 180 g/m2 

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » 450 fl uogeel/enamelblauw
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Geel 758AA2PB4 (heren)

Genk 759AA2PB4 (dames)

Signalisatie broek 

Fluorcarbon fi nish (Hydro-Tec®) met beperkte bescherming 
tegen chemicaliënspatten - waterafstotend - uiterst duurzaam 

Buitenzijde
 » Gulp met ritssluiting
 » sluiting met metalen knoop
 » 2 schuin ingezette zakken op heuphoogte
 » 2 dijzakken met klep
 » 1 opgezette achterzak met klep en 1 opgezette 

open achterzak
 » tailleband met 7 verstevigde riemlussen
 »  ergonomisch voorgevormde kniestukken met extra 

comfortabele versterking
 »  retro-refl ecterende banden met prismatechnologie

Stofsamenstelling
80 % Polyester + 20 % katoen (ketting : 100% polyester 
fi lament - inslag : 65 % polyester + 35 % katoen), ± 225 g/m2

Maatvoering
36-56 (dames), 36-60 (heren) 

Kleur
 » 450 fl uogeel/enamelblauw
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Hasselt 86582PTH

Signalisatie broek (Unisex)
Vuil- en waterafstotend (Tefl on®) - sneldrogend - ademend - 
stretch - uiterst comfortabel - soepel - sterk

Buitenzijde
 » Gulp met ritssluiting en sluiting met 2 metalen knopen 

 » 2 ingezette zakken sluitend met ritssluiting 

 » 1 ingezette dijbeenzak met ritssluiting 

 » 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting 

 » 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen 

 » elastiek in lenden met 7 verstevigde riemlussen 

 » broekspijpvernauwing met drukknopen 

 » ergonomisch voorgevormde kniestukken met extra 
comfortabele versterking 

 » drienaaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
 » retro-refl ecterende banden met prismatechnologie

Stofsamenstelling
TeXXion HV, 89% polyester + 11% elasthane, ± 250 g/m2

Versterkingen : 80% polyester + 20% katoen, ± 225 g/m2

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » 450 fl uogeel/enamelblauw

ergonomisch voorgevormde
kniestukken

Elastiek in de taille smartphone zak
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etalen knopen
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fabric protector



 Kogel- en steekwerende beschermkledij

Een brede waaier aan oplossingen conform de voornaamste internationale normen en 
standaarden als HOSDB 2007 (UK) en NIJ (USA) is beschikbaar. 
We selecteerden alvast enkele hoogwaardige producten voor hulpverleners. 
Voor meer info verwijzen we u naar onze website www.sioenarmour.com

S.A.T. biedt een ruim scala aan mogelijkheden (‘carriers’). 
Voor de hulpverlener-ambulancier zijn 2 modellen geselecteerd: 
• Model 1B59 is een type voor discrete opdrachten (‘covert’) en is de oplossing voor dagelijks 

gebruik.
• Model 1BG4 werd speciaal ontwikkeld om te dragen boven de kledij en is duidelijk zichtbaar 

door gebruik van fl uorescerende / retro-refl ecterende materialen (‘overt’).
Twee ballistische panelen (voor- en rugpaneel) worden in de carrier geschoven en beschermen 
de vitale organen.

sioen armour technology
S.A.T. biedt aan zijn klanten een bescherming op maat conform hun speci-
fi eke noden. De kogel- en steekwerende vesten van S.A.T. behoren daarom 
tot de meest betrouwbare vesten op de markt. De vesten bieden de drager 
een maximale bescherming in combinatie met een zeer hoog draagcomfort. 
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Ballistische oplossingen (armours)
Al onze oplossingen zijn CE-gekeurd.

REF. BBN3A005 
Kogelwerende bescherming
(NIJ IIIA): 5.57 kg/m²
Deze ballistische inlage biedt bescherming tegen de meest 
gebruikelijke handvuurwapens. Deze oplossing werd getest 
op de 9mm Full Metal Jacket Round Nose (FMJ RN) en de 
.44 Magnum Semi Jacketed Hollow Point (SJHP) met een 
snelheid van 436 m/s. Er werden anti-trauma platen voorzien 
ter hoogte van het hart en de wervelkolom teneinde het 
trauma te reduceren. Het ballistisch pack zelf laat maximaal 
een trauma van 44mm toe.

REF. SAT7011 as 
Mes- en priemwerende bescherming 
KR1-SP1: (HOSDB 2007): 5.70 kg/m²
Onze steek- en priemwerende oplossingen bieden 
bescherming tegen mesaanvallen en aanvallen met zo-
genaamde zelfgemaakte puntige wapens. De inlage werd 
getest tegen mesaanvallen met een energie impact tot 36 
Joule en priemaanvallen tot 24 Joule.

REF. SAT 71010D 
Kogel- en meswerende bescherming
HG1A-KR1: (HOSDB 2007): 7.03 kg/m²
Allround kogel- en meswerende armour die bescherming 
biedt tegen 9 mm en 0.357 Magnum kaliber met een snel-
heid van respectievelijk 365 m/s en 391 m/s en met een max-
imaal toegelaten trauma van 44mm. Het ballistisch pack biedt 
bovendien ook mesbescherming met een energie impact tot 
36 Joule.

REF. SAT 7222BEL+ 
Kogel-, mes- en priemwerende bescherming 
HG2-KR2-SP2 (HOSDB 2007): 9.47 kg/m²
Dit pack biedt één van de hoogst mogelijke beschermingen 
in zachte ballistische oplossingen beschikbaar op de markt. 
Deze oplossing werd getest tegen 9 mm en 0.357 Magnum 
kaliber met een snelheid van respectievelijk 430 m/s en 
455 m/s met een maximaal toegelaten trauma van 25 mm. 
Het ballistisch pack biedt een hoge meswerende bescherm-
ing (energie impact tot 50 Joule) en een priemwerende 
bescherming tot 33 Joule.
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Pollux 1B59C0P01

Covert
Anatomisch design - Comfortabel - soepel - 
duurzaam - licht - ergonomisch

Buitenzijde
 » elastische schouderbanden
 » aanpasbare zijpanelen
 » 360° bescherming 

Binnenzijde
Thermoregulerende liner met extra koele� ect door gebruik 
van PCM-capsules (Phase Change material). 
Overtollige warmte wordt opgeslagen in deze capsules 
en vrijgegeven bij lagere temperaturen.

Stofsamenstelling
 » 67% polyester + 33% katoen, ± 240 g/m2

 » Voering: Outlast®, 100% polyester met acrylaat-coating 
met PCM capsules, ± 180 g/m2

 » Binnenvoering : 100% polyester mesh, ± 95 g/m2
 

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » NS0 zwart

 
achterzijde

 
Uitneembare inlage

 
Outlast® voering
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Helios 1BG4F1F01

Overt
Waterdicht - winddicht - elastisch - comfortabel - duurzaam - 
bescherming tegen vloeibare chemicaliën 

Buitenzijde
 » ritssluiting onder beleg
 » aanpasbare schouderstukken en zijpanelen
 » schouderpassanten
 » radiolussen
 » klittenband op borst en rug voor klantspecifi ek logo
 » retro-refl ecterende banden met glaspareltechnologie
 » 360° bescherming

Binnenzijde
 » 1 napoleonzak
 » 2 balpenzakken
 » 1 badgehouder
 » comfort 3D spacer

Stofsamenstelling
 » FLEXOTHANE® Classic, 100% polyamide breisel 

met 100% PU-coating, ± 180 g/m²
 » Binnenvoering: Comfort Control 3D Spacer 

(3 dimensionaal weefsel), 100% polyester, ± 450 g/m2
 

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
 » FYS fl uo geel

 
achterzijde

 
Comfort Control 3D Spacer

 
aanpasbare schouderbanden
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 Snijwerende bescherming (Torskin)

S.A.T. heeft een nieuwe lijn van beschermingskledij op de markt gebracht die een snijwerende 
bescherming biedt met in sommige gevallen een upgrade tot steekbescherming. 
Torskin is uw betrouwbare en uiterst comfortabele beschermkledij tegen mesaanvallen.

Door het comfortabele, ademende textiel kunnen de 
gebruikers langdurig e�  ciënt operationeel blijven. Torskin 
producten zijn bovendien bijna naadloos en kunnen op 
de huid gedragen worden maar eveneens als tussenlaag 
ingezet worden.

Voor de steekbescherming werden diverse panelen 
ontwikkeld die snel en eenvoudig in de opbergzones van 
de shirts kunnen aangebracht worden. Er bestaan panelen 
voor volgende zones: hartstreek, longen, lever, nieren, 
buikzone en rug.

Vitale zones kunnen beschermd worden met een 
dubbellaags snijwerend materiaal in combinatie met 
steekwerende panelen. Niet-vitale zones worden 
beschermd met een enkellaags snijwerend materiaal. Pols 
en onderarm kunnen extra beschermd worden met een 
dubbellaags snijwerend materiaal.
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Hecktor 003KC2MH1

Snijwerende polo
Deze één-lagige polo kan zichtbaar gedragen worden. 
Zelfs rechtstreeks op de huid. Goede luchtdoorlaatbaarheid. 
Hoge snijwerende bescherming ISO 13997 (1999): 15,43 N.

Buitenzijde
 » model met lange mouwen
 » omlegkraag
 » sluiting met drie knopen
 » mouwuiteinde met mouwlussen

Stofsamenstelling
innovatief hybride garen gebaseerd 
op een ultra hoog moleculair gewicht 
(polyethyleen en andere technische vezels)

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
  M57 grijs

Raptor 001KC2MH1

Snijwerende T-shirt met uitbreiding 
naar steekwerende bescherming
Op de plaatsen waar zich de meest vitale organen bevinden 
zit een dubbellaagsstructuur waarin 6 steekwerende panelen 
kunnen geplaatst worden. De volledige onderarm is omwikkeld 
door de dubbellaagse textielstructuur om de gevoelige protec-
tiezone extra te beveiligen. De mouwen worden op hun plaats 
gehouden met duimlussen.

Deze T-shirt kan zichtbaar gedragen worden. Zelfs 
rechtstreeks op de huid. Goede luchtdoorlaatbaarheid. 
Hoge snijwerende bescherming ISO 13997 (1999): 31,33 N.

Buitenzijde
 » model met lange mouwen
 » mouwuiteinde met mouwlussen

Binnenzijde
steekwerende panelen: weerstand tegen 
een energie impact van 15 Joule met een 
maximale mespenetratie van 20 mm

Stofsamenstelling
innovatief hybride garen gebaseerd op 
een ultra hoog moleculair gewicht 
(polyethyleen en andere technische vezels).

Maatvoering
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

Kleur
  M57 grijs
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ANTI-SLASH

1 layer
High
Comfort

ANTI-SLASH

2 layer
High
Comfort

ANTI-STAB

Deze één-lagige polo kan zichtbaar gedragen worden. 
Zelfs rechtstreeks op de huid. Goede luchtdoorlaatbaarheid. 
Hoge snijwerende bescherming ISO 13997 (1999): 15,43 N.

Deze één-lagige polo kan zichtbaar gedragen worden. 
Zelfs rechtstreeks op de huid. Goede luchtdoorlaatbaarheid. 
Hoge snijwerende bescherming ISO 13997 (1999): 15,43 N.

Op de plaatsen waar zich de meest vitale organen bevinden 
zit een dubbellaagsstructuur waarin 6 steekwerende panelen 
kunnen geplaatst worden. De volledige onderarm is omwikkeld 
door de dubbellaagse textielstructuur om de gevoelige protec-
tiezone extra te beveiligen. De mouwen worden op hun plaats 

Deze T-shirt kan zichtbaar gedragen worden. Zelfs 
rechtstreeks op de huid. Goede luchtdoorlaatbaarheid. 
Hoge snijwerende bescherming ISO 13997 (1999): 31,33 N.

Op de plaatsen waar zich de meest vitale organen bevinden 
zit een dubbellaagsstructuur waarin 6 steekwerende panelen 
kunnen geplaatst worden. De volledige onderarm is omwikkeld 
door de dubbellaagse textielstructuur om de gevoelige protec-
tiezone extra te beveiligen. De mouwen worden op hun plaats 

Deze T-shirt kan zichtbaar gedragen worden. Zelfs 
rechtstreeks op de huid. Goede luchtdoorlaatbaarheid. 
Hoge snijwerende bescherming ISO 13997 (1999): 31,33 N.



Europees marktleider in 
technische beschermkledij
Water, wind, kou, hitte, vlammen... beschermkledij kan de drager voor al deze ongemakken 
en gevaren behoeden. SIOEN streeft ernaar om haar klanten de beste kwaliteit te bieden. 
Want hoe beter de kwaliteit, hoe beter de bescherming. 

SIOEN Apparel is een divisie van de SIOEN Industries Group. SIOEN Industries is een 
gediversifi eerde beursgenoteerde groep met een uitgebreid portfolio: wereldmarktleider in 
gecoat technisch textiel, specialisatie in hoogwaardige technische kledij, nichespecialist in fi jn 
chemicaliën en wereldspeler in verwerking van technisch textiel.

Het volledig productieproces van grondstof tot afgewerkt product hebben we in eigen 
handen. We spinnen, weven, produceren pigmenten, coaten, snijden en confectioneren 
technisch textiel tot hoogwaardige beschermkledij. Dit concept vormt een steeds belangrijke 
strategische hoeksteen: de klant wordt een geïntegreerde mix van producten en diensten 
aangeboden en kan vertrouwen leggen in een doorgedreven kwaliteitssysteem.

SIOEN Apparel in het kort

 » opgericht in 1968

 » hoofdkantoor in Ardooie, België

 » 900 medewerkers in België, meer dan 4.000 werknemers wereldwijd

 » 8 productiesites in 5 landen

 » meer dan 100 medewerkers actief in ultramoderne R&D laboratoria

 » volledig geïntegreerd van ontwerp tot levering

 » Europees marktleider in hoogkwalitatieve high-tech beschermkledij

 » ruim standaardgamma uit voorraad leverbaar en speciale producties naar wens van de klant

 » wereldwijde verkoop in 80 landen

 » ethische en ecologische trading policy

Meer informatie: www.sioenapparel.com
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Copyright © 2015 SIOEN Industries. All rights reserved. info@sioen.com
SIOEN nv is a subsidiary of the SIOEN Industries Group. Real textile colours may slightly di� er from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

© 2015 - SIOEN Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® and the SIOEN logo are trademarks of the SIOEN Industries Group.
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T: +32 (51) 740 800
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customer@sioen.be

www.sioenapparel.com

Discover 
our products




