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Nieuwe ExcellArc 
Collectie

Meer bescherming en meer comfort voor de drager. 
Dat is in het kort waar onze nieuwste Siopor® Excell collectie voor staat. 

Onze nieuwe Siopor® Excell designs voldoen aan de nieuwe IEC 61482-2 / 2018 
standaard, met ATPV-waarde 9.1 cal/cm², en beschermen de drager tegen de risico’s ten 
gevolge van een elektrische vlamboogoverslag.

Deze nieuwe collectie, “ExcellARC” gedoopt, zal gecertificeerd worden volgens de meest 
recente normen. De stof is niet alleen zachter en soepeler, maar weegt ook minder:  
280 g/m². Het is echter vooral het verbeterde ademend vermogen van de stof die de 
kleding nog comfortabeler en nog aangenamer om dragen maakt. De Siopor® Excell 
producten voldoen aan klasse 4 voor waterdampdoorgangsweerstand (Ret <15)  
van de nieuwe standaard EN 343-2019.



ExcellArc Standard

Door warmte opgezette 
FR reflecterende tape

Voorzien voor kap 
(apart verkrijgbaar)

Gemakkelijk inritssysteem
Mouwvernauwing door 

drukknopen

Borstzak Interchangeable  

Lining System



Kaldvik - 7329A2ET2

Signalisatie regenparka 
met ARC bescherming

Lopra - 7204A2ET2

Kap met ARC  
bescherming (Kl 1)

Fondal - 7429A2ET2

Regenjas met ARC 
bescherming

Hovi - 7276A2ET2

Signalisatie regenbroek 
met ARC bescherming

Akrar - 7203A2ET2

Kap met ARC bescherming 
(Kl 1)

Ulvik - 7277A2ET2

Regenbroek met ARC 
bescherming



ExcellArc Premium:  
alle features van de Standard jassen plus:

Vaski - 7331A2ET2

Signalisatie regenparka 
voor dames met ARC 
bescherming

Ook verkrijgbaar in dames model

Flexibele 
gesegmenteerde S-tape

Voorzien voor kap 
(apart verkrijgbaar)

Gemakkelijk inritssysteem 
met YKK rits

Verlengd rugpand

Mouwvernauwing met 
klittenbandsluiting + 

voorgevormde  

mouwuiteinden

borstzak + lussen Napoleonzak Interchangeable  

Lining System



Torvik - 7330A2ET2

Signalisatie 
regenparka met  
ARC bescherming

Aksdal - 5908A2ET2

Signalistatie 
regenoverall met ARC 
bescherming

Grindal - 7430A2ET2

Regenjas met ARC 
bescherming

Talsi - 7530A2ET2

Regenjas met ARC 
bescherming (APC 2)

Bjordal - 5909A2ET2

Signalisatie winter 
regenoverall met ARC 
bescherming (APC 2)

Tigas - 7205A2ET2

Kap met ARC bescherming 
(APC 2)
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