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All weather

Klaar voor de winter... en de zomer... en de 
herfst... en de lente. Bescherming tegen 
regen, koude, wind, ...

Hoge zichtbaarheid

Zorg dat u zowel overdag als ‘s 
nachts beter zichtbaar bent en vermijd 
ongevallen. Hoge zichtbaarheidskleding 
redt levens.

Multinorm

U heeft de allerbeste bescherming 
nodig wanneer u in gevaarlijke 
omstandigheden werkt. Sioen heeft een 
volledig assortiment combineerbare 
beschermende kleding.

NIEUWE PRODUCTEN 2020

.
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Europese marktleider

We produceren kledingoplossingen voor 
toepassingen in verschillende markten

• Nutsvoorzieningen, energie en 
(petro-)chemische industrie 

• Agrarische sector

• Voedingsindustrie en koelhuizen

• Transport (spoor, zee, weg, lucht)

• Lokale, nationale en Europese 
overheden en autoriteiten

• Maritiem

• Defensie en veiligheid

• Hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulance, ziekenhuizen, 
reddingsdiensten)

• Kleinhandel

• Outdoor

• Private label & huisstijl

• Bouwindustrie

• Staal- en metaalindustrie

• Auto-industrie

#1 in professionele 
beschermkleding



5SIOEN APPAREL

Geleidend 
vermogen 
van oppervlak

Martindale test

Wastest: 
huishoudelijk/ 
industrieel 
wassen

Perforatietest

Regentorentest

Hydrostatische 
druktest Kreuktest

Vlam- 
verspreiding Spray test

Treksterktetest 
naad

Hitteoverdracht 
vlam

Testapparatuur

Testen op trek- en scheursterkte, 
vlamvertraging, chemische weerstand, 
waterdichtheid, kleurechtheid, 
veroudering, en nog zoveel meer, 
worden allemaal in huis uitgevoerd. 
Sioen kan de vergelijking aan met 's 
werelds beste onderzoeksinstituten 
op dit gebied. De mogelijkheid om 
vlamtesten (EN 367) en thermische 

stralingsonderzoeken (EN ISO 6942) 
in eigen beheer uit te voeren, heeft 
ertoe geleid dat Sioen een van de 
eerste Europese producenten is die 
is gecertificeerd voor de nieuwe norm 
EN 469: 2005 voor brandweerkleding 
en geeft Sioen de mogelijkheid 
om een leidende rol te spelen in 
vlamvertragende kleding.

In-house testapparatuur
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ALL WEATHER



NIEUW Malem - 069VA2PAR

Broek

Onze nieuwe workwear broek past uitstekend bij onze 
trendy nieuwe All Weather producten. De broek werd 
ontworpen met uw gebruiksgemak en comfort in onze 
gedachten. De broek is dan ook zeer praktisch met 
verschillende broekzakken en handige features zoals 
een hamerlus en een D-gesp. Voor uw comfort werd 
er stretchstof gebruikt aan de taille en het kruis. De 
cyaankleurigs stikkingen en de reflecterende biesjes zijn 
trendy en stijlvolle accenten die de broek afmaken. Deze 
broek is zó comfortabel dat u deze ook zal willen dragen 
buiten de werkuren! Beschikbaar in EUR: 44 R - 64 R. 
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u de 
maattabel achteraan deze catalogus).

Stof:
35% katoen + 35% polyester + 30% Lycra®; ± 205gr/m²

Kleur: 
196 marine/zwart/grijs

lus met D-gesp 1 opgezette achterzak met flap 1 hamerlus

1 opgezette dijbeenzak met klep Elastische taille Stretchstof in de taille en het 
kruis.

12



13ALL WEATHER  WERKKLEDING





HOGE  
ZICHTBAARHEID



16



NIEUW Casbas - 612AA2MC5

Signalisatie polo

We besteden meer en meer aandacht aan onze 
gezondheid en veiligheid in ons dagelijks leven. Het is  
belangrijk dat we dit ook doen tijdens onze werkuren. 
De schadelijke effecten van langdurige blootstelling van 
de zon aan de huid kunnen sterk verminderd worden 
door het dragen van de correcte kleding. Daarom 
hebben we een polo met lange mouwen ontworpen die 
u beschermt tegen ultraviolette straling. De inherent 
antibacteriële eigenschappen van onze sneldrogende 
Sio-Cool® stof zorgt ervoor dat uw kleding fris blijft. 
De gesegmenteerde reflecterende banden en de 
fluorescerende kleur van de polo zorgen er voor dat u 
ook in het donker veilig bent. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Sio-Cool® Classic: 100% Sio-Cool polyester piqué; ± 145 g/m²

Kleur: 
FC1 Fluo Oranje
FY1 Fluo Geel

Europese normeringen:

NIEUW Croston - 639AA2EXA

Signalisatie winterblouson

De Croston jas met zijn zware canvasconstructie is 
uiterst geschikt voor ruwe weersomstandigheden 
aangezien de jas een goede slijtweerstand heeft. Deze 
praktische bomberjas heeft een zak voor balpennen op 
de linkermouw en zowel de taille als de mouwuiteinden 
kunnen vernauwd worden. Voor extra comfort werd het 
rugpand van de jas ook verlengd. U kunt de jas ook 
aanpassen aan het weer; de gewatteerde voering is 
namelijk uitneembaar en ook de kap kan opgeborgen 
worden in de kraag. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Strong: 100% polyester weefsel met 100% PU laminaat; ± 260 g/m²

Kleur: 
065 Fluo Geel/Marine
062 Fluo Oranje/Marine

Europese normeringen:

Uitneembare voering: 
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NIEUW Kirton - 649AA2EF7

Antistatische signalisatierugzak voor gebruik 
in gevaarlijke omgevingen

De Kirton rugzak heeft vlamvertragende en antistatische 
eigenschappen en werd speciaal ontworpen voor 
gebruik in gevaarlijke omgevingen. De rugzak is niet 
alleen comfortabel om te dragen, maar is ook zeer 
functioneel. De rugzak heeft 3 opbergvakken, een 
paneel om uw werktuigen georganiseerd op te bergen 
en een opbergvak voor uw laptop. De 2 zakjes aan de 
zijkanten hebben aan de binnenkant nog een zak in 
mesh waardoor uw opbergruimte verdubbeld wordt! 
Deze rugzak kan bovendien ook tegen een stootje: de 
onderkant werd versterkt en is uitgerust met anti-slip. 
Beschikbaar in EUR: Uni. 

Stof:
Siopor® Fr Ast: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST; 
± 250 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

20



NIEUW Troston - 7870A2TF6

Vlamvertragende en antistatische fleece  
voering met mouwen

Niets is meer comfortabel dan een warme fleecen 
voering. Daarnaast is de Troston ook vlamvertragend 
en antistatisch en dankzij ons I.L.S. inritssysteem kan 
de voering gemakkelijk in verschillende jassen ingeritst 
worden. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Dubbelzijdige fleece: 54% modacryl + 34,2% FR katoen + 10% nylon + 
1,8% AST; ± 260 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

I.L.S.: 
1005 - 3073 - 3074 - 3085 - 7222 - 7223 - 7227 - 7229 - 7237 - 7240 -
7241 - 7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 9728

Europese normeringen:

21MULTINORM  FR THERMISCHE KLEDING



NIEUW Bladel - 580AA2MF4

Polo met ARC bescherming

Bij situaties waar het risico op een elektrische vlamboogoverslag 
bestaat is het belangrijk dat u bij elke kledinglaag goed beschermd 
wordt, zeker bij de laag dicht bij de huid. De Bladel is een polo met 
lange mouwen die voldoet aan meerdere internationale normen zoals 
IEC 61482-2, EN ISO 11612 en EN 1149-5. De knopen zijn bedekt voor 
uw bescherming en daarnaast werd de polo stijlvol afgewerkt met een 
smalle strook gesegmenteerde reflecterende tape. Beschikbaar in S - 
XXXL.

Stof:
55% Protex + 33% FR katoen + 10% pAr + 2% AST; ± 230 g/m²

Kleur: 
B90 Marineblauw

Europese normeringen:
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NIEUW Telfs - 581AA2MR2

Polo met ARC bescherming

De Telfs is een multinorm poloshirt met smalle stroken 
gesegmenteerde reflecterende banden. De nieuwe stijl van deze 
marineblauwe polo die voorzien is van fluogele kleuraccenten valt 
op. De polo met lange mouwen beschermt u tegen veel gevaren 
aangezien ze voldoet aan verschillende internationale normen zoals 
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 14116 en EN 1149-5. Beschikbaar in 
S - XXXL.

Stof:
54,5% modacryl + 44,5% katoen + 1% AST; ± 220 g/m²

Kleur: 
017 Marineblauw/Fluo geel

Europese normeringen:

NIEUW Rufford - 076VA2PIC

Hemd met ARC bescherming

Een modieus marineblauw hemd met fluogele toetsen 
en gesegmenteerde reflecterende banden op de 
schouders dat u beschermt in gevaarlijke situaties, dat 
is de Rufford. Dit multinorm hemd biedt niet alleen een 
beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën 
(EN 13034), het voldoet ook aan de normen IEC 61482-
2, EN ISO 11612 en EN 1149-5. De borstzakken werden 
afgewerkt met een stijlvolle toets reflecterend materiaal 
waardoor dit elegant hemd echt wel opvalt. Beschikbaar 
in S - XXXL.

Stof:
54% modacryl + 44% katoen + 2% AST; ± 180 g/m ²

Kleur: 
987 Marineblauw/Fluo geel

Europese normeringen:
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NIEUW Utby - 1928A2TF5

Muts met ARC bescherming

Wanneer het koud is doet u er goed aan om uw hoofd warm te houden 
aangezien we heel wat van onze lichaamswarmte verliezen via 
ons hoofd. Wanneer u werkt in gevaarlijke omstandigheden 
is het daarnaast ook belangrijk om te onthouden dat we 
ook ons hoofd kunnen beschermen tegen gevaar. Dit kan 
u doen door bijvoorbeeld onze Utby te dragen. Deze 
muts is verkrijgbaar in marineblauw of in fluo geel en 
werd afgewerkt met een reflecterend biesje aan de 
voor- en achterkant om de zichtbaarheid te verhogen. 
Beschikbaar in Uni.

Stof:
Dubbelzijdige fleece: 54% Modacryl + 34,2% FR katoen + 10% polyamide + 
1,8% AST; ± 310 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw
FY1 Fluo Geel

Europese normeringen:

NIEUW Druten - 635AA2MR3

Sweater met ARC bescherming

Met de Druten sweater zult u zich ook in gevaarlijke werkomstandigheden 
comfortabel voelen aangezien hij bescherming biedt tegen de risico’s 
van een elektrische vlamboogoverslag, tegen hitte en vlammen, 
vlamverspreiding en statische elektriciteit. Deze marinblauwe sweater 
werd afgewerkt met een smalle strook gesegmenteerde reflecterende 
tape en 2 zijzakken met ritssluiting. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
55% modacryl + 43% katoen + 2% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

Europese normeringen:
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NIEUW Corran - 616AA2MR3

Signalisatie sweater met ARC bescherming

De Corran is een modieuze signalisatiesweater met gesegmenteerde 
reflecterende banden en ARC-bescherming. De sweater, uitgevoerd 
in 2 kleuren, werd uitgerust met 2 zijzakken met ritssluiting en heeft 
antibacteriële eigenschappen, zeer handig in gevaarlijke situaties! De 
sweater voldoet aan verschillende internationale normen waaronder 
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11416 en EN 1149-5. Beschikbaar in 
S - XXXL.

Stof:
55% modacryl + 43% katoen + 2% AST; ± 300 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine

Europese normeringen:

NIEUW Heika - 7332A2TV4

Signalisatie softhell voor vrouwen met ARC 
bescherming

Omdat ook vrouwen vaak in gevaarlijke situaties werken 
is het belangrijk dat ook zij de correcte beschermende 
kleding hebben die speciaal ontworpen werd naar hun 
figuur. Daarom hebben we een signalisatie softshell 
voor dames ontworpen die voldoet aan meerdere 
internationale normen waaronder IEC 61482-2, 
EN ISO 11612, EN ISO 11416, EN ISO 11611, EN 1149-5 en 
EN 13034. Het verlengd rugpand en andere praktische 
zaken zoals de borstzak, lus en binnenzak zorgen ervoor 
dat dit een zeer handige softshell is die geschikt is voor 
zeer gevaarlijke situaties. Beschikbaar in XS - XXL.

Stof:
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR 
fleece + AST; ± 350 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

I.L.S.: 
7331

Europese normeringen:
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NIEUW Umiat - 9705A2TV4

Softshell met ARC bescherming

Onze softshell Umiat beschermt u niet alleen tegen 
de koude en de regen, maar ook tegen gevaarlijke 
werksituaties. Deze marineblauwe softshell met 
fluogele toetsen en reflecterende accenten voldoet 
aan veel internationale standaarden zoals IEC 61482-2, 
EN ISO 11612, EN ISO 14116, EN ISO 11611, EN 1149-5 en 
EN 13034. Naast een hoge beschermingsgraad heeft 
deze softshell ook heel wat handige voorzieningen zoals 
lussen en meerdere zakken. U bent zowel modieus als 
goed beschermd met de Umiat softshell. Beschikbaar in 
S - XXXL.

Stof:
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR 
fleece + AST; ± 350 g/m²

Kleur: 
017 Marineblauw/Fluo geel

I.L.S.: 
1005 - 3073 - 3074 - 7222 - 7227 - 7229 - 7240 - 7241 - 7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 7530

Europese normeringen:
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NIEUW Vikja - 9375A2ET2

Vlamvertragende en antistatische signalisatie body-
warmer

Een comfortabele bodywarmer die u goed beschermt en warm 
houdt, dat is exact wat de Vikja doet. Deze signalisatie bodywamer is 
gemaakt uit de nieuwe lichte (280 g/m²) Siopor® Excell stof en voldoet 
aan vele normen zoals de EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 
en EN 1149-5. De bodywarmer is voorzien van gesegmenteerde 
reflecterende banden voor meer flexibiliteit en comfort. Dit 
hoogwaardig product heeft een verlengd rugpand en vele andere 
praktische zaken zoals een Napoleon zak, radiolussen en een 
elastisch koord in de zoom. Kortom, de Vikja beschermt u tegen de 
koude en tegen potentieel gevaarlijke werksituaties. Beschikbaar in 
S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR 
PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

I.L.S.: 
7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 7227 - 7229 - 7241 - 7530

Europese normeringen:

NIEUW Burvik - 9376A2ET2

Vlamvertragende en antistatische bodywarmer

De Burvik bodywarmer beschermt u niet alleen tegen de koude, 
maar ook tegen vele gevaren. De 3-laagse stof biedt een uitstekende 
bescherming tegen hitte, vlammen en lasvonken. De bodywarmer 
voldoet dan ook aan vele internationale normen zoals de EN ISO 11612, 
EN ISO 11611, EN 1149-5 en EN 13034. Deze praktische bodywarmer 
heeft zowel zakken aan de binnenkant als aan de buitenkant en werd 
stijlvol afgewerkt met een smalle strook vlamvertragende reflecterende 
tape. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU 
+ inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

I.L.S.: 
7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 7227 - 7229 - 7241 - 7530

Europese normeringen:
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NIEUW Laruns - 074VA2PIR

Blouson met ARC bescherming

Uw werkkleding hoeft niet te voldoen aan de norm EN ISO 20471, 
maar u wilt toch wat zichtbaarheid? Dan is de Laruns blouson het 
antwoord op uw vraag. Deze marineblauwe multinorm blouson is 
uitgerust met opvallende accenten in fluo geel en in reflecterend 
materiaal. De blouson voldoet ook aan vele internationale 
standaarden waaronder IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 14116, 
EN ISO 11611, EN 1149-5 en EN 13034. Het verlengd rugpand zorgt 
voor een extra comfortabel gevoel. Beschikbaar in EUR: 44 - 64. (Voor 
omzetting naar nationale maten raadpleegt u de maattabel achteraan 
deze catalogus).

Stof:
24% PES + 75% katoen + 1 AST; ± 250 g/m²

Kleur: 
217 Marineblauw/Fluo geel

Europese normeringen:

NIEUW Barcus - 075VA2PIR

Broek met ARC bescherming

De Barcus broek beschermt u tegen heel wat gevaren en hoewel 
de broek gemaakt is uit een lichtere stof voldoet ze toch aan 
veel standaarden zoals IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 14116, 
EN ISO 11611, EN 1149-5 en EN 13034. Deze broek is niet alleen 
praktisch met zijn hoog beschermingsniveau en meerdere zakken, 
maar hij ziet er ook mooi uit met de verschillende toetsen fluo geel 
en accenten uit reflecterend materiaal. Beschikbaar in EUR: 48 S - 58 
S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Voor omzetting naar nationale maten 
raadpleegt u de maattabel achteraan deze catalogus).

Stof:
24% PES + 75% katoen + 1 AST; ± 250 g/m²

Kleur: 
217 Marineblauw/Fluo geel

Europese normeringen:
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NIEUW Oroya - 072VA2PFA

Dames blouson met ARC bescherming

Opdat ook vrouwen comfortabel zouden kunnen werken in 
gevaarlijke omstandigheden, heeft Sioen speciaal voor vrouwen 
workwear kleding ontworpen. De Oroya is een praktische werkjas 
met 2 lussen, 4 zakken aan de buitenkant, 1 binnenzak en een 
verlengd rugpand voor extra comfort. Deze jas beschermt u tegen 
vloeibare chemicaliën, gesmolten metalen, hitte en de risico’s van 
een elektrische vlamboogoverslag. Beschikbaar in EUR: 36 - 56. (Voor 
omzetting naar nationale maten raadpleegt u de maattabel achteraan 
deze catalogus).

Stof:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Kleur: 
B98 Marineblauw

Europese normeringen:

NIEUW Casma - 073VA2PFA

Damesbroek met ARC bescherming

Een comfortabele werkbroek voor vrouwen die beschermt tegen 
de risico’s van een elektrische vlamboogoverslag? Ja hoor, bij Sioen 
zorgen we ervoor dat ook vrouwen comfortabel in gevaarlijke situaties 
kunnen werken. De Casma is een praktische broek gemaakt uit een 
ademende, niet-allergene stof en is uitgerust met 2 ingezette zakken, 
1 achterzak, 1 stokmeterzak en dubbel gestikte reflecterende en 
vlamvertragende banden. Voor extra comfort kan er kniebescherming 
in de kniezakken gestoken worden. Beschikbaar in EUR: 36 - 56. 
(Voor omzetting naar nationale maten raadpleegt u de maattabel 
achteraan deze catalogus).

Stof:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR katoen + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Kleur: 
B98 Marineblauw

Europese normeringen:
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Nieuwe ExcellArc 
Collectie

30

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.

EXCELL



Standard

Door warmte opgezette 
FR reflecterende tape

Voorzien voor kap 
(apart verkrijgbaar)

Gemakkelijk inritssysteem
Mouwvernauwing door 

drukknopen

Borstzak Interchangeable  

Lining System

Premium:  
alle features van de Standard jassen plus:

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
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NIEUW Fondal - 7429A2ET2

Regenjas met ARC bescherming

Bent u op zoek naar een lichte regenjas die u beschermt tegen de risico’s van een 
elektrische vlamboogoverslag? Dan biedt onze Fondal de perfecte oplossing. Deze 
regenjas is uitgerust met 2 radiolussen, een borstzak en 2 opgezette zakken. Er kan 
een kap (apart verkrijgbaar) vastgemaakt worden aan de rechtopstaande kraag en 
de mouwuiteinden kunnen vernauwd worden met behulp van drukknopen. Voor 
uw gebruiksgemak werd de rits voorzien van een ergonomisch lipje zodat de jas 
gemakkelijker geopend en gesloten kan worden. De jas is soepel en voldoet aan 
veel internationale normen zoals IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 en 
EN 1149-5. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + 
inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
B90 Marineblauw

I.L.S.: 
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9644 - 7870 - 9705

Europese normeringen:

NIEUW Kaldvik - 7329A2ET2

Signalisatie regenparka met ARC bescherming

Een lichte jas met een hoog beschermingsniveau, inclusief ARC bescherming dat is 
onze Kaldvik signalisatie regenjas, vervaardigd uit onze nieuwe lichte (280 
g/m²) Siopor® Excell stof. Deze voldoet aan veel internationale normen 
waaronder IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN13034 en EN 1149-5. 
Daarnaast is de Kaldvik ook zeer praktisch zo kan er een kap (apart 
verkrijgbaar) aan de jas bevestigd worden, de mouwuiteinden 
kunnen vernauwd worden en dankzij ons I.L.S. concept kunnen er 
verschillende voeringen ingeritst worden. De jas werd afgewerkt 
met 1 borstzak, 2 binnenzakken en een praktische rits met handig 
inritssysteem. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + 
ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

I.L.S.: 
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 7870 - 9705

Europese normeringen:
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NIEUW Grindal - 7430A2ET2

Regenjas met ARC bescherming

Lichtgewicht, hoogwaardige bescherming, ademend en waterbestendig. De 
Grindal regenjas voldoet aan al deze eisen. Deze soepele jas, vervaardigd uit 
onze nieuwe en verbeterde Siopor® Excell stof weegt slechts 280 g/m² maar 
biedt toch een zeer hoog niveau van bescheming en voldoet aan internationale 
normen zoals   IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 en EN 1149-5. De 
reflecterende tape is gesegmenteerd, dit komt de beweeglijkheid en de 
luchtdoorlaatbaarheid van de jas ten goede. Daarnaast verhogen het verlengd 
rugpand, de voorgevormde mouwuiteinden en de verbeterde YKK-rits met 
ergonomisch grijplipje het gebruiksgemak van de jas. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + 
inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

I.L.S.: 
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 7870 - 9705

Europese normeringen:

NIEUW Torvik - 7330A2ET2

Signalisatie regenparka met ARC bescherming

De Torvik is een hoogstaande signalisatie regenjas die u uitstekend beschermt 
tegen de risico’s van elektrische vlamboogoverslag. Deze soepele jas voldoet 
aan de hoge eisen die we aan onze producten stellen op vlak van design, 
innovatie en bescherming. De gesegmenteerde reflecterende banden dragen 
bij tot het ademend vermogen en het comfort van de jas. Het verlengd 
rugpand, de voorgevormde mouwuiteinden en het gebruik van een YKK-rits 
met handige grip die het openen en sluiten van de jas vergemakkelijkt zijn 
enkele handige extraatjes. Hoewel dit een lichte (280 g/m²) jas is, heeft ze 
toch een zeer hoog beschermingsniveau. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR 
PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

I.L.S.: 
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 7870 - 9705

Europese normeringen:
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NIEUW Vaski - 7331A2ET2

Signalisatie regenparka voor vrouwen met ARC bescherming

Wanneer u moet werken in gevaarlijke situaties wilt u zich comfortabel voelen. Daarom is het 
belangrijk dat ook vrouwen werkkleding hebben aangepast aan hun figuur. De Vaski is een 
signalisatie regenjas voor dames die de drager een hoge vorm van bescherming biedt. De jas is 
gemaakt uit een lichte, maar kwaliteitsvolle stof die voldoet aan vele internationale standaarden 
zoals IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 en EN 13034. Deze hoogwaardige 
jas werd uitgerust met een YKK-rits en een handig inritssysteem. De mouwuiteinden werden 
voorgevormd en het rugpand verlengd voor uw comfort. Beschikbaar in XS - XXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

I.L.S.: 
7332

Europese normeringen:
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NIEUW Aksdal - 5908A2ET2

Signalistatie regenoverall met ARC bescherming

Een overall die u beschermt tegen de regen en de risico’s 
van een elektrische vlamboogoverslag en die u zichtbaar 
maakt zowel overdag als ‘s nachts? Dat is onze Aksdal. Deze 
praktische overall is voorzien van vele zakken, waaronder 
een armzak, dijzak en een Napoleonzak. De 3-laagse 
stof beschermt u tegen vele gevaren en voldoet aan vele 
internationale standaarden zoals IEC 61482-2, EN ISO 11612, 
EN ISO 11611, EN 1149-5 en EN 13034. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + 
ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

Europese normeringen:
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NIEUW Akrar - 7203A2ET2

Kap met ARC bescherming (Kl 1)

Bescherm uw hoofd tegen regenweer, vlammen en 
de opbouw van statische elektriciteit met de Akrar. 
Deze comfortabele afneembare kap is voorzien van 
kinbescherming. Deze kap kan aangebracht worden 
op verschillende daartoe voorziene jassen uit ons 
multi-norm gamma. Via de aanrijgkoord in de zoom en 
de vernauwing met klittenbandsluiting kunt u de kap 
volledig afstemmen naar uw wensen. Beschikbaar in S - 
XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) 
+ ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

Europese normeringen:

NIEUW Lopra - 7204A2ET2

Kap met ARC bescherming (Kl 1)

Deze water- en winddichte kap biedt u hoogwaardige 
bescherming dankzij zijn vlamvertragende en anti-
statische eigenschappen. Deze kap kan aangebracht 
worden op verschillende daartoe voorziene jassen uit 
ons multi-norm gamma. Met de aanrijgkoord in de zoom 
kunt u ze gemakkelijk aanpassen volgens uw comfort. 
Beschikbaar in Uni.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) 
+ ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

Europese normeringen:
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NIEUW Hovi - 7276A2ET2

Signalisatie regenbroek met ARC bescherming

Een lichte stof maar toch een hoog beschermingsniveau? 
De signalisatiebroek Hovi is een waterbestendige 
regenbroek met ARC bescherming vervaardigd 
uit de lichte en verbeterde Siopor® Excell stof. De 
3-laagse stof beschermt uitstekend tegen slecht 
weer, hitte, vlammen, lasvonken en de risico’s van 
een elektrische vlamboogoverslag. Deze zachte en 
soepele signalisatiebroek is zeer aangenaam om te 
dragen in potentieel gevaarlijke werkomstandigheden. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) 
+ ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

Europese normeringen:

NIEUW Ulvik - 7277A2ET2

Regenbroek met ARC bescherming

De Ulvik is een soepele marineblauwe broek met een 
hoog beschermingsniveau. Deze broek is onmisbaar 
wanneer u werkt in gevaarlijke omstandigheden 
aangezien ze u beschermt tegen de risico’s van een 
elektrische vlamboogoverslag, hitte, vlammen en 
lasvonken. Deze regenbroek is zeer licht (280 g/
m²) maar biedt de gebruiker een hoge mate van 
bescherming aangezien de broek voldoet aan vele 
internationale standaarden waaronder IEC 61482-2. De 
reflecterende strepen op de broekspijpen, de elastische 
taille en de beenvernauwing dragen allemaal bij tot uw 
veiligheid en comfort. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) 
+ ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

Europese normeringen:

38



39MULTINORM  FR + AST REGENKLEDING



NIEUW Talsi - 7530A2ET2

Regenjas met ARC bescherming (APC 2)

De Talsi regenjas is een multifunctionele jas met een hoog 
beschermingsniveau. De jas is uitgerust met 2 lussen, 4 zakken aan 
de buitenkant en 2 aan de binnenkant. Voor het gebruiksgemak 
werd een handig inritssysteem voorzien zodat u gemakkelijk de 
YKK-rits kunt openen en sluiten. De 3-laagse stof en de vaste 
vlamvertragende voering beschermen u tegen vele gevaren zoals 
hitte en vlammen. Mocht u koud krijgen, kunt u ook nog een 
fleece of softshelljas inritsen dankzij ons I.L.S. systeem. Kortom, 
de Talsi is een praktische jas die u ook beschermt tegen de 
thermische gevaren van een elektrische boog (ARC Klasse 
2). Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& 
AST) + ademende FR PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

I.L.S.: 
7690 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 9375 - 9376 - 9705 

Europese normeringen:

Tigas - 7205A2ET2

Kap met ARC bescherming (APC 2)

Wanneer u moet werken in een omgeving waar het risico op een 
elektrische vlamboogoverslag bestaat, bent u maar beter goed 
beschermd. Voor dit type bescherming denkt u eerst aan een jas of 
een broek, maar wat als het regent of er een strakke wind staat en u 
wilt uw hoofd beschermen? Dan kunt u niet zomaar een gewone kap 
dragen! Uw hoofd verdient hetzelfde beschermingsniveau als de rest 
van uw lichaam. Daarom hebben we de Tigas kap ontwikkeld die u 
ARC klasse 2 bescherming biedt. Deze regenkap beschermt u tegen 
hitte, vlammen, vloeibare chemicaliën en beschermt u ook in situates 
waar er gelast wordt. Kortom, deze kap is de perfecte aanvulling op 
de 7530A2ET2 Talsi ARC regenjas. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR 
PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
B75 Marineblauw

Europese normeringen:
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NIEUW Bjordal - 5909A2ET2

Signalisatie winter regenoverall met ARC bescherming 
(APC 2)

Moet u koude en regen trotseren in gevaarlijke omstandigheden? 
Dan is onze Bjordall overall perfect voor u. Dankzij de fluorescerende 
kleur en de gesegmenteerde reflecterende banden bent u dag en 
nacht zichtbaar met deze winteroverall met Arc bescherming klasse 
2. Opdat de regen niet zou kunnen binnendringen zijn de 6 zakken 
aan de buitenkant allemaal bedekt met een klep, net zoals de ritsen 
aan de voorkant en aan de onderbenen. De kap, apart te verkrijgen, 
kan vastgemaakt worden aan de rechtopstaande kraag of kan 
opgeborgen worden in de speciaal daarvoor voorziene binnenzak. De 
vaste vlamvertragende katoenen voering en de 3-laagse buitenstof 
bieden uitstekende bescherming tegen hitte, vlammen en lasvonken. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Siopor® Excell: 3-laags materiaal: Dobby ripstop polyester weefsel (& AST) + ademende FR 
PU + inherent FR breisel; ± 280 g/m²

Kleur: 
278 Fluo Geel/Marine
279 Fluo Oranje/Marine

Europese normeringen:
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NIEUW Banteer - 4821N2FC1

Regenjas die beschermt tegen pesticides

De anti-spray regenjas Banteer beschermt u niet 
alleen tegen wind en regen maar ook tegen vloeibare 
chemicaliën. Wordt veelvuldig gebruikt in de landbouw 
bij behandeling van de gewassen met pesticiden. De 
jas, gemaakt uit een lichte, elastische en duurzame 
stof, is voorzien van een vaste kap, mouwvernauwing, 
onderarmventilatie en een verlengde rug. Om u optimaal 
te beschermen tegen de gure wind werd de Banteer 
afgewerkt met  elastische windvangers in de mouwen. 
Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Kleur: 
S49 Licht Groen

Europese normeringen:

NIEUW Drangan - 4603N2FC1

Bavebroek die beschermt tegen pesticiden

Drangan is een kwaliteitsvolle anti-spray 
regenbavetbroek, 100% water- en winddicht. Omdat 
de broek zo licht en geluidsarm is, is het draagcomfort 
optimaal. Deze duurzame regenbroek, voorzien 
van bretels met gespen en vernauwingen aan de 
beenuiteinden biedt een hoge bescherming tegen 
vloeibare chemicaliën. Wordt veelvuldig gebruikt in 
de landbouw bij behandeling van de gewassen met 
pesticiden. Beschikbaar in S - XXXL.

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Kleur: 
S49 Licht Groen

Europese normeringen:
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NIEUW Dalgin - 8133A2FC1

Schort met mouwen die beschermt tegen pesticides

De Dalgin is een schort met lange mouwen en elastische 
polsbanden vervaardigd uit onze flexibele en elastische 
Flexothane® Classic stof. Deze lichte en duurzaame schort is 
comfortabel en is voorzien van versteviging ter hoogte van 
de buik. Deze duurzame schort biedt een hoge bescherming 
tegen vloeibare chemicaliën en wordt veelvuldig gebruikt in 
de lanbouw bij behandeling van de gewassen met pesticiden. 
Beschikbaar in S - L - XXL.

Stof:
Flexothane® Classic: 100% polyamide breisel met PU coating; ± 180 g/m²

Kleur: 
S49 Licht Groen

Europese normeringen:
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Algemene 
informatie

De juiste beschermkleding 
vermindert bedreigingen, 
minimaliseert risico’s en 
voorkomt ongelukken. In dit 
hoofdstuk vindt u informatie 
over hoe u het beste kunt 
zoeken naar het juiste 
kledingstuk.

Indien u meer informatie 
nodig heeft, is onze website 
(https://sioen-ppc.com) 
inmiddels uitgegroeid tot 
een tool die uitblinkt in 
efficiëntie. Een krachtige 
zoekmachine voor 
producten. De digitale versie 
van de catalogus en alle 
technische gegevensbladen 
van elk product zijn online 
beschikbaar.

Maattabel

Zoek de juiste maat die overeenkomt met uw 
lichaamsafmetingen in de tabel. Als u een maat 
nodig heeft die afwijkt van de maten in de tabel, 
maken we graag een kledingstuk volgens uw 
specifieke lichaamsafmetingen.

Numerieke & alfabetische index

Als u al een productnummer of een naam van 
een Sioen-kledingstuk kent, kunt u de numerieke 
en alfabetische index gebruiken aan het einde 
van dit hoofdstuk. Hiermee kunt u snel het door u 
gezochte product vinden.
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www.sioen-ppc.com
Ga naar onze website voor meer 
gedetailleerde productinformatie.

Op deze interactieve website vindt u meer 
informatie over ons bedrijf.

• Makkelijk om de beschermkledij te 
zoeken die u nodig hebt

• De recentste nieuwsupdates 
over ons bedrijf

• Geavanceerde zoekmethodes

• Volledige en up-to-date productinformatie

• Nieuwe producten

• Toegang tot de gedetailleerde 
infosheets van onze producten

• Toegang tot de elektronische catalogus

• Responsive website, geschikt voor 
tablets en mobiel gebruik

• Mogelijkheid om producten met 
elkaar te vergelijken
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C

D

B

A

1
Meet uw lichaamsafmetingen op basis van 
de tekening hiernaast

2 A: Taille
Meet horizontaal de 
omtrek van uw taille

B: Borstkas

meet horizontaal onder 
uw armen de omtrek van 
het breedste gedeelte van 
uw borstkas

C: Totale 
lichaamslengte

meet de afstand van de 
grond tot de top van uw 
hoofd. Zorg dat u hierbij 
geen schoenen draagt.

D: Tussenbeenlengte
meet de afstand van de grond 
tot uw kruis. Zorg dat u geen 
schoenen draagt.

3
Alle maten in de tabel zijn lichaamsafmetingen. Wij 
raden u aan om tijdens het meten lichte kledij te dragen 
en de metingen niet al te nauwgezet te interpreteren.

4
Vind de correcte maat die met de afmetingen in 
de tabel overeenstemt.

5
Indien uw maat afwijkt van de maten die in de tabel 
vermeld staan, dan passen we graag onze kledij aan 
uw afmetingen aan.

Maattabel
Hoe kies je de juiste maat?
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Bodywear, thermische kleding & regenkleding

Multinorm kleding, Jassen

Broeken, bavetbroek en overalls

Ko
rt

EUR 48S 50S 52S 54S 56S 58S

FR 42S 44S 46S 48S 50S 52S

UK (borstkas) 38S 40S 41S 42S 44S 46S

UK (taille) 33S 34S 36S 38S 40S 42S

DE 23 24 25 26 27 28

NL 46S 45S 50S 52S 54S 56S

A Taille (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

B Borstkas (cm) 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-180

C Totale lichaamslengte (cm) 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182

D Tussenbeenlengte (cm) 77 78 79 80 81 82

La
ng

EUR 46L 48L 50L 52L 54L 56L

FR 40L 42L 44L 46L 48L 50L

UK (borstkas) 36L 38L 40L 41L 42L 44L

UK (taille) 32L 33L 34L 36L 38L 40L

DE 90 94 98 102 106 110

NL 44L 46L 48L 50L 52L 54L

A Taille (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102

B Borstkas (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

C Totale lichaamslengte (cm) 186-190 188-192 190-194 192-196 194-198 196-200

D Tussenbeenlengte (cm) 86 87 88 89 90 91

St
an

da
ar

d

EUR 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R 64R

FR 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R

UK (borstkas) 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R 50R 52R

UK (taille) 30R 32R 33R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R

DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

NL 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R

A Taille (cm) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

B Borstkas (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Totale lichaamslengte (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196

D Tussenbeenlengte (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

A Taille (cm) 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-129 129-141

B Borstkas (cm) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 141-153

C Totale lichaamslengte (cm) 164-172 164-172 172-180 172-180 180-188 180-188 188-196 188-196

EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

DE + NL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

UK S M L XL 2XL 3XL

UK (inches) 34 36 38 40 41 42 44 46 48 50 52

B Borstkas (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Totale lichaamslengte (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196

ALGEMENE INFORMATIE  MAATTABEL
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EN ISO 20471 IEC 61482-2 EN 14605

EN 13034

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-5

EN 13758-2 EN ISO 14116

EN 343 EN 14058 EN 342

EN ISO 20471

Signalisatiekleding met 
hoge zichtbaarheid

IEC 61482-2

Bescherming tegen de 
risico’s van een elektrische 

vlamboogoverslag

EN 14605

Beschermkleding tegen 
vloeibare chemicaliën

EN 13034

Beschermende kleding tegen 
vloeibare chemicaliën Type 6

Wij voldoen aan de meest strikte en 
nieuwste Europese normen

Wij willen als een van de eersten producten aanbieden 
volgens de nieuwste normen en specificaties. Daarbij 
willen we het beste productaanbod bieden voor elke 
mogelijke markt.

Bezoek onze website voor een volledig overzicht van 
de nieuwste Europese normen: sioen-ppc.com.

EN ISO 11612

Beschermende kleding 
voor bescherming tegen hitte 

en vlammen

EN ISO 11611

Beschermende kleding 
voor gebruik bij lassen en 

verwante processen

EN 1149-5

Beschermkleding tegen 
elektrische overslag en 

statische elektriciteit

RIS-3279-TOM:

Hoge zichtbaarheidskleding 
voor de spoorwegen

EN 13758-2

UV-beschermende kleding

EN ISO 14116

Beschermkleding 
tegen vlammen

EN 343

Beschermende kleding 
tegen de regen

EN 14058

Beschermende kleding tegen 
koude omgevingen

EN 342

Beschermende kleding 
tegen de kou

Normen & Standaarden
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Sioen nv is a subsidiary of the Sioen Industries Group. Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

© 2020 Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® and the SIOEN logo are trademarks of the Sioen Industries Group. 
 
Please note that all information given in this document is intended to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge at time of print.  
No liability can be accepted for inaccuracies or omissions. The right is reserved to amend this information without prior notice.  
All our technical files, style descriptions, presentations, designs and drawings, give the latest update of the standards and design or style features of  
each product. However, delivered products may comply with previous standards, design or style features. For that Sioen disclaims any liability whatsoever.  
Contact our sales for full information if specific requirements are needed.



E-MAIL: INFO@SIOEN-PPC.COM  
PHONE: +32 (0)51 740 800 

WWW.SIOEN-PPC.COM
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